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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

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 l-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni – Orizzont 2020 (2014-2020)
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2011)0809),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 114 u 118(1) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C7-0136/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ta’ XX1

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta’ XX2,

– Wara li kkunsidra r-Regoli 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– Wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat dwar l-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Pariri 
tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin, il-Kumitat tal-Iżvilupp, il-Kumitat tal-Baġits, il-
Kumitat tal-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat tat-Trasport u t-
Turiżmu, il-Kumitat dwar l-Iżvilupp Reġjonali, il-Kumitat tal-Agrikoltura u l-Iżvilupp 
Rurali, il-Kumitat tas-Sajd, il-Kumitat tal-Kultura u l-Edukazzjoni, il-Kumitat tal-
Affarijiet Legali u l-Kumitat tad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 
(A7-0000/2012),

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

2. Jistieden lill-Kummissjoni tirreferi l-kwistjoni għal darb’oħra lill-Parlament jekk hija 
għandha l-intenzjoni li temenda l-proposta tagħha sostanzjalment jew tissostitwiha b’test 
ieħor;

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

Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 5

                                               
1 Għadha ma ġietx ippublikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali.
2 Għadha ma ġietx ippublikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali.
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Parlament Ewropew appella għal 
simplifikazzjoni radikali tal-iffinanzjar tar-
riċerka u l-innovazzjoni tal-Unjoni fir-
Riżoluzzjoni tiegħu tal-
11 ta’ Novembru 2010, enfasizza l-
importanza tal-Unjoni tal-Innovazzjoni 
għat-trasformazzjoni tal-Ewropa għal dinja 
ta’ wara l-kriżi, fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
12 ta’ Mejju 2011, ġibed l-attenzjoni għal 
tagħlim importanti li għandhom jittieħdu 
b’segwitu tal-evalwazzjoni interim tas-
Seba’ Programm Kwadru fir-riżoluzzjoni 
tiegħu tat-8 ta’ Ġunju 2011 u appoġġa l-
kunċett ta’ qafas strateġiku komuni għall-
iffinanzjar tar-riċerka u l-innovazzjoni fir-
riżoluzzjoni tiegħu tas-
27 ta’ Settembru 2011.

(5) Il-Parlament Ewropew appella għal 
simplifikazzjoni radikali tal-iffinanzjar tar-
riċerka u l-innovazzjoni tal-Unjoni fir-
Riżoluzzjoni tiegħu tal-
11 ta’ Novembru 2010, enfasizza l-
importanza tal-Unjoni tal-Innovazzjoni 
għat-trasformazzjoni tal-Ewropa għal dinja 
ta’ wara l-kriżi, fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
12 ta’ Mejju 2011, ġibed l-attenzjoni għal 
tagħlim importanti li għandhom jittieħdu 
b’segwitu tal-evalwazzjoni interim tas-
Seba’ Programm Kwadru fir-riżoluzzjoni 
tiegħu tat-8 ta’ Ġunju 2011 u appoġġa l-
kunċett ta’ qafas strateġiku komuni għall-
iffinanzjar tar-riċerka u l-innovazzjoni, 
filwaqt li jitlob l-irduppjar tal-baġit 
ikkumparat mas-Seba’ Programm
Kwadru fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-
27 ta’ Settembru 2011.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-baġit tal-UE għandu jirrifletti l-programm EU2020 ambizzjuż billi jagħmel bidla lejn 
investimenti orjentati għall-futur. Dan huwa t-tip ta’ investiment li jagħmel sens fil-kriżi 
finanzjarja u baġitarja kurrenti. Il-baġit propost ta’ EUR 80 biljun għall-Orizzont 2020 
jirrappreżenta biss żieda modesta (madwar 6% f’termini reali) ikkumparat mal-livell ta’ 
iffinanzjar ta’ FP7 fl-2013. Dan mhuwiex biżżejjed u ma jlaħħaqx mar-rakkomandazzjoni tal-
PE biex jalloka EUR 100 biljun lil dan il-programm.

Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea –
Orizzont 2020 (minn hawn ’il quddiem 
“Orizzont 2020”), jiffoka fuq tliet 
prijoritajiet, b’mod partikolari l-
ġenerazzjoni tax-xjenza eċċellenti sabiex 
tissaħħaħ l-eċċellenza mill-aqwa tal-Unjoni 

(11) Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea –
Orizzont 2020 (minn hawn ’il quddiem 
“Orizzont 2020”), jiffoka fuq tliet 
prijoritajiet, b’mod partikolari l-
ġenerazzjoni tax-xjenza eċċellenti sabiex 
tissaħħaħ l-eċċellenza mill-aqwa tal-Unjoni 
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fix-xjenza, it-trawwim tat-tmexxija 
industrijali biex jiġu appoġġati n-negozji, 
inklużi l-impriżi żgħar u medji (SME) u l-
innovazzjoni u l-indirizzar ta’ sfidi tas-
soċjetà, biex jingħata rispons dirett għall-
isfidi identifikati fl-istrateġija Ewropa 2020 
billi jiġu appoġġati attivitajiet li jkopru l-
ispettru kollu mir-riċerka sas-suq. 
Orizzont 2020 għandu jappoġġa l-istadji 
kollha fil-katina tal-innovazzjoni, 
speċjalment attivitajiet eqreb għas-suq 
inklużi strumenti finanzjarji innovattivi, 
kif ukoll innovazzjoni mhux tekonoloġika 
u soċjali, u jimmira li jissodisfa l-ħtiġijiet 
tar-riċerka għal spettru wiesgħa ta’ 
politiki tal-Unjoni billi jagħmel enfasi fuq 
l-aktar użu u disseminazzjoni mifruxin tal-
għarfien iġġenerat mill-attivitajiet 
appoġġati sal-isfruttar kummerċjali tiegħu. 
Il-prijoritajiet tal-Orizzont 2020 għandhom 
ikunu wkoll appoġġati permezz ta’ 
programm taħt it-Trattat Euratom dwar ir-
riċerka u t-taħriġ nukleari. Il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020 għandhom għandhom 
ikunu wkoll appoġġjati b’programm skont 
it-Trattat tal-Euratom dwar ir-riċerka 
nukleari u t-taħriġ.

fix-xjenza, it-trawwim tat-tmexxija 
industrijali biex jiġu appoġġati n-negozji, 
inklużi l-impriżi żgħar u medji (SME) u l-
innovazzjoni u l-indirizzar ta’ sfidi tas-
soċjetà, biex jingħata rispons dirett għall-
isfidi identifikati fl-istrateġija Ewropa 2020 
billi jiġu appoġġati attivitajiet li jkopru l-
ispettru kollu mir-riċerka sas-suq. Filwaqt 
li l-valur miżjud tal-Unjoni jinsab 
prinċipalment fl-iffinanzjar ta’ riċerka 
prekompetittiva, transnazzjonali u 
kollaborattiva li għandha tintlaħaq fl-
Orizzont 2020 mill-inqas il-livelli tas-
Seba’ Programm ta’ Qafas, huwa meħtieġ 
li jagħmel ukoll enfasi fuq l-aktar użu u 
disseminazzjoni mifruxin tal-għarfien 
iġġenerat mill-attivitajiet appoġġati sal-
isfruttar kummerċjali tiegħu. Għalhekk, l-
Orizzont 2020 għandu jappoġġja kull 
stadju tal-katina tal-innovazzjoni, inklużi 
l-instrumenti tal-iffinanzjar innovattivi, 
kif ukoll l-innovazzjoni mhux teknoloġika 
u soċjali. Il-prijoritajiet tal-Orizzont 2020 
għandhom għandhom ikunu wkoll 
appoġġjati b’programm skont it-Trattat tal-
Euratom dwar ir-riċerka nukleari u t-taħriġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun hemm appoġġ kontinwu għar-R&Ż u l-attivitajiet innovattivi sabiex 
ikun żgurat għarfien effettiv u trasferiment tat-teknoloġija, iżda għandu jinżamm bilanċ tajjeb. 
Il-qalba tal-Orizzont 2020 għandhom jibqgħu il-proġetti tar-R&Ż transnazzjonali, 
kollaborattivi u prekompettittivi, filwaqt li iktar għandu jseħħ biex ikun żgurat li r-riżultati ta’ 
dawn il-proġetti għandhom impatt reali u li qed jiġu użati fi prodotti u servizzi ġodda biex 
jgħinu li jsolvu bidliet fis-soċjetà u jisfruttaw opportunitajiet ekonomiċi.

Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Fil-kuntest tat-trijangolu tal-għarfien 
tar-riċerka, l-edukazzjoni u l-innovazzjoni, 

(13) Fil-kuntest tat-trijangolu tal-għarfien 
tar-riċerka, l-edukazzjoni u l-innovazzjoni, 
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il-Komunitajiet tal-Għarfien u l-
Innovazzjoni taħt l-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija għandhom 
jagħtu kontribuzzjoni b’saħħitha biex jiġu 
indirizzati l-objettivi tal-Orizzont 2020, 
inkluż l-isfidi tas-soċjetà, b’mod partikolari 
permezz tal-integrazzjoni tar-riċerka, l-
edukazzjoni u l-innovazzjoni. Sabiex 
ikunu żgurati l-kumplimentaritajiet matul 
l-Orizzont 2020 u l-assorbiment adegwat 
tal-fondi, il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Tekonoloġoija għandha tkun f’żewġ 
allokazzjonijiet, fejn it-tieni waħda tkun 
soġġetta għal reviżjoni.

il-Komunitajiet tal-Għarfien u l-
Innovazzjoni taħt l-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija għandhom 
jagħtu kontribuzzjoni b’saħħitha biex jiġu 
indirizzati l-objettivi tal-Orizzont 2020, 
inkluż l-isfidi tas-soċjetà, b’mod partikolari 
permezz tal-integrazzjoni tar-riċerka, l-
edukazzjoni u l-innovazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġenerazzjoni li jmiss ta’ KICs għandha tiġi mnedija fl-2014 u l-baġit se jitqassam skon it-
twettiq ta’ matul is-sena. Ix-xenarju settorali f’kull settur ikun differenti, ikun jidher approċċ 
b’saħħtu li jibbaża d-deċiżjoni baġitarja fuq il-mertu ta’ kull KIC minflok ikun deċiż fuq KICs
ġodda bbażati fuq it-twettiq ta’ KICs oħra.

Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Sabiex il-Parlament Ewropew ikun 
kapaċi jeżerċita il-funzjoni tiegħu ta’ 
kontroll politiku u sabiex jiżgura 
trasparenza u responsabbiltà, kif stipulat 
fit-Trattat, il-Kummissjoni għandha kif 
xieraq u regolarment tinforma lill-
Parlament Ewropew bl-aspetti relevanti 
kollha tal-implimentazzjoni tal-
programm, inkluża l-preparazzjoni  u d-
disinn tal-Programmi ta’ Ħidma, l-
eżekuzzjoni u l-ħtieġa possibbli ghall-
aġġustament tat-tqassim baġitarju, u l-
iżvilupp tal-indikaturi tat-twettiq fit-
termini tal-obġettivi mixtieqa u r-riżultati 
mistennija.
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Or. en

Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
tista’ tagħti lok għal programmi 
supplimentari li jinvolvu l-parteċipazzjoni 
ta’ ċerti Stati Membri biss, il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fi programmi 
mnedija minn diversi Stati Membri, jew it-
twaqqif ta’ impriżi konġunti jew 
arranġamenti oħra fi ħdan it-tifsira tal-
Artikoli 184, 185 u 187 tat-TFUE.

(19) (19) L-implimentazzjoni tal-
Orizzont 2020 tista’ tagħti lok 
f’kondizzjonijiet speċifiċi - għal 
programmi supplimentari li jinvolvu l-
parteċipazzjoni ta’ ċerti Stati Membri biss, 
il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fi programmi 
mnedija minn diversi Stati Membri, jew it-
twaqqif ta’ impriżi konġunti jew 
arranġamenti oħra fi ħdan it-tifsira tal-
Artikoli 184, 185 u 187 tat-TFUE. Dawn 
il-programmi supplimentari jew 
arranġamenti għandu jkollhom valur 
miżjud tal-Unjoni ċar, ibbażat fuq sħubiji
ġenwini, jikkumplimentaw attivitajiet 
oħra tal-Orizzont 2020, u jkunu kemm 
jista’ jkun inklużivi fit-termini ta’ 
parteċipazzjoni minn Stati Membri mill-
industrija tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tendenza tal-FP7 li jesternalizza partijiet mill-baġit billi joħloq sħubija, ġiet aċċentwata 
f’din il-proposta. Filwaqt li din l-għażla għandha l-potenzjal li tikseb effett ta’ ingranaġġ 
iktar għoli u tirrispondi għal-loġika ta’ artikulazzjoni aħjar tal-pajsaġġ tar-riċerka Ewropew, 
dipendenza ta’ dan it-tip ta’ strutturi (PPP u P2P) tista’ ma tkunx daqshekk realistika 
bħalissa u tista’ titwettaq biss minn ftit atturi, li twassal għal iktar polarizzazzjoni tal-bażi 
xejntifika u teknoloġika tagħna.

Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 (21) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
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għandha twieġeb għall-opportunitajiet u l-
ħtiġijiet li qed jevolvu mix-xjenza u t-
teknoloġija, l-industrija, il-politiki u s-
soċjetà. Fil-fatt, l-aġendi għandhom ikunu 
stabbiliti f’kooperazzjoni mill-qrib mal-
partijiet interessati mis-setturi kollha 
konċernati, u għandha tkun permessa 
flessibbiltà suffiċjenti għal żviluppi ġodda. 
Il-konsultazzjoni esterna għandha tkun 
mfittxa fuq bażi kontinwa matul l-Orizzont 
2020, ukoll permezz tal-użu ta’ strutturi 
rilevanti bħall-Pjattaformi Ewropej tat-
Teknoloġija, l-Inizjattivi Konġunti ta' 
Programmar u l-Isħubiji Ewropej tal-
Innovazzjoni.

għandha twieġeb għall-opportunitajiet u l-
ħtiġijiet li qed jevolvu mix-xjenza u t-
teknoloġija, l-industrija, il-politiki u s-
soċjetà. Filfatt, l-aġendi għandhom ikunu 
stabbiliti f’kooperazzjoni mill-qrib mal-
partijiet interessati mis-setturi kollha 
konċernati, u għandha tkun permessa 
flessibbiltà suffiċjenti għal żviluppi ġodda, 
kif ukoll fil-livell ta’ proġetti li għaddejjin.
Il-konsultazzjoni esterna għandha tkun 
mfittxa fuq bażi kontinwa matul l-Orizzont 
2020, ukoll permezz tal-użu ta’ strutturi 
rilevanti bħall-Pjattaformi Ewropej tat-
Teknoloġija, l-Inizjattivi Konġunti ta' 
Programmar u l-Isħubiji Ewropej tal-
Innovazzjoni.

Or. en

Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Biex ikun żgurat il-bilanċ xieraq 
bejn R&Ż&I ibbażati fuq qbil u iktar ta’ 
taqlib, mill-inqas 15% tal-baġit tal-
prijorità tal-“Isfidi Soċjali” u tal-obġettiv 
speċifiku “tmexxija li tippermetti u 
teknoloġiji industrijali” fi ħdan il-prijorità 
fit-“Tmexxija Industrijali” għandha 
ssegwi loġika mmexxija minn riċerka 
minn isfel għal fuq. Barra minn hekk, il-
bilanċ ġust għandu jiġi milqut fi ħdan “L-
Isfidi tas-Soċjetà” u l-prijoritajiet tat-
“Tmexxija Industrijali” bejn proġetti 
iżgħar u ikbar, billi jittieħdu in 
kunsiderazzjoni l-istruttura tas-settur 
speċifiku, it-tip tal-attività, ix-xenarju tat-
teknoloġija u r-riċerka.

Or. en
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Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 21b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21b) Sabiex tkun tista’ tikkompeti b’mod 
globali, sabiex tindirizza b’mod effettiv l-
isfidi l-kbar tas-soċjetà, u sabiex tikseb il-
miri tal-Istrateġija 2020 tal-Unjoni, l-
Unjoni għandha tagħmel użu sħiħ mir-
riżorsi umani tagħha. L-Orizzont 2020 
għandu jkun katalizzatur u stimulu qawwi 
għat-tlestija taż-Żona Ewropea tar-
Riċerka billi jkunu appoġġjati attivitajiet 
konformi li jatrattaw, iżommu, iħarrġu u 
jiżviluppaw riċerka u talent ta’ 
innovazzjoni. Sabiex jinkiseb dan il-għan 
u sabiex jittejjeb it-trasferiment tal-
għarfien u l-kwantità u l-kwalità tar-
riċerkaturi l-attivitajiet tal-bini tal-kapital 
uman, inklużi dawk iffukati speċifikament 
fuq iż-żgħażagagħ u n-nisa, għandhom 
ikunu element standard fl-attivitajiet ta’ 
riċerka u innovazzjoni kollha ffinanzjati 
mill-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Partijiet oħra tad-dinja qed jiffunzjonaw aħjar mill-Ewropa fit-termin tal-attirar u żamma tal-
aħjar talent. Jekk l-Ewropa trid tibqa’ kompetittiva fl-istadju globali, trid ittejjeb l-attrazzjoni 
tagħha. Għal din ir-raġunu, l-attivitajiet ta’ riċerka u l-innovazzjoni bl-appoġġ finanzjarju 
tal-UE iridu joqgħodu iktar attenti għar-riżorsi umani. B’mod partikolari l-Orizzont 2020 irid 
ikun stimulu għat-tlestija taż-Żona Ewropea tar-Riċerka u jtejbu l-kapital uman fis-sistema 
tar-riċerka u l-innovazzjoni Ewropea.

Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-attrattività tal-professjoni tar-riċerka 
fl-Unjoni. Għandha tingħata attenzjoni 

(22) Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-attrattività tal-professjoni tar-riċerka 
fl-Unjoni. Għandha tingħata attenzjoni 
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adegwata lil Karta Ewropea għar-
Riċerkaturi u l-Kodiċi ta’ Kondotta għar-
Reklutaġġ tar-Riċerkaturi, flimkien ma’ 
oqfsa ta’ referenza rilevanti oħrajn definiti 
fil-kuntest taż-Żona Ewropea tar-Riċerka, 
filwaqt li tkun rispettata n-natura 
volontarja tagħhom.

sħiħa lil Karta Ewropea għar-Riċerkaturi u 
l-Kodiċi ta’ Kondotta għar-Reklutaġġ tar-
Riċerkaturi, flimkien ma’ oqfsa ta’ 
referenza rilevanti oħrajn definiti fil-
kuntest taż-Żona Ewropea tar-Riċerka.

Or. en

Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 23 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Ir-riċerka u l-innovazzjoni kollha 
tinbena fuq il-kapaċità tax-xjentisti, ir-
riċerka, l-istituzzjonijiet tar-riċerka, in-
negozji u ċ-ċittadini sabiex jaċċessaw 
b’mod miftuħ, jaqsmu u jużaw l-
informazzjoni xjentifika. Sabiex iżidu ċ-
ċirkulazzjoni u l-isfruttar tal-għarfien, 
aċċess miftuħ bla ħlas għall-
pubblikazzjonijiet xjentifiċi, li huma diġà 
mħaddna fis-Seba’ Programm Kwadru, 
għandu jkun il-prinċipju ġenerali għall-
pubblikazzjonijiet xjentifiċi li jirċievu
ffinanzjar pubbliku mill-Orizzont 2020. 
Barra minn hekk, l-Orizzont 2020 għandu 
jesperimenta bl-aċċess miftuħ onlajn 
għad-dejta xjentifika prodotta jew 
miġbura minn riċerka ffinanzjata mill-
pubbliku li timmira għal aċċess miftuħ 
għal dejta bħal din li ssir ir-regola 
ġenerali sal-2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aċċess miftuħ jista’ jipprovdi malajr informazzjoni kruċjali lill-professjonisti u lil dawk li 
jfasslu l-politika. Għal din ir-raġuni, l-aċċess onlajn miftuħ bla ħlas għar-riċerka xjentifika 
ffinanzjata mill-Orizzont 2020 għandu jkun ir-regola ġenerali. Min naħa l-oħra, l-aċċess 
miftuħ għad-dejta xjentifika jrid ikun inċentivat. L-aċċess miftuħ mingħajr dubju jżid l-
effiċċjenza ekonomika fir-riċerka ffinanzjata mill-UE billi jħaffef il-progress xjentifiku u 
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jillimita r-repetizzjoni żejda.

Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ispazju, l-
ambjent, il-kompetittività u l-SMEs, is-
sigurtà interna, il-kultura u l-midja u mal-
fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni u tal-
Politika dwar l-Iżvilupp Rurali, li jistgħu 
jgħinu speċifikament biex jissaħħu l-
kapaċitajiet nazzjonali u reġjonali tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-kuntest ta’ 
strateġiji intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni.

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ispazju, l-
ambjent, il-kompetittività u l-SMEs, is-
sigurtà interna, il-kultura jew il-midja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-importanza tas-sinerġiji li jridu jeżistu bejn l-Orizzont 2020 u l-Politika ta’ Koeżjoni fil-
perjodu l-ġdid tal-programmazzjoni 2014-2020 tistħoqqilha premessa separata. Madankolli, 
is-snerġija tal-Orizzont 2020, flimkien ma’ programmi tal-Unjoni oħra huma wkoll meħtieġa 
kif iddikkjarat f’din il-formulazzjoni l-ġdida.

Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 26 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Kemm l-Orizzont 2020 u l-Politika 
ta’ Koeżjoni jfittxu allinjament 
komprensiv mal-objettivi tal-Ewropa 2020 
ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv permezz tal-Oqsfa Strateġiċi 
Komuni rispettivi tagħhom. Din id-
deciżjoni strateġika ġdida titlob
kooperazzjoni miżjuda u sistematika taż-
żewġ Oqfsa Strateġiċi Komuni sabiex 
jimmobilizzaw kompletament ir-riċerka u 



PR\903054MT.doc 13/145 PE489.637v01-00

MT

l-potenzjal tal-innovazzjoni fil-livell 
reġjonali, nazzjonali u Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm għandhom punti fokali differenti, kemm l-Orizzont 2020 u l-Politika ta’ Koeżjoni 
huma estremament importanti biex jinkisbu l-objettivi tal-Ewropa 2020. Għalhekk, is-sinerġiji 
u l-kumplimentaritajiet bejniethom huma verament meħtieġa. Il-politika ta’ koeżjoni għandha 
tipprepara l-atturi reġjonali tar-R&Ż sabiex jipparteċipaw fil-proġetti tal-Orizzont 2020 u, 
min-naħa l-oħra, għandha tipprovdi l-mezz biex jiġu sfruttati u mxerrda b’ħeffa ir-riżultati 
tar-R&Ż li joħorġu mir-riċerka bażika ffinanzjata tal-Orizzont 2020 fis-suq.

Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 26b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26b) Sabiex tinkiseb konnessjoni akbar u 
aħjar bejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, 
Orizzont 2020 se tappoġġja t-trasferiment 
tal-għarfien u t-teknoloġija, filwaqt li 
tagħti attenzjoni speċjali lir-relazzjoni 
bejn ir-riċerka mwettqa fil-qasam 
pubbliku u n-nisġa produttiva tal-Unjoni, 
fir-reġjuni kollha tagħha.

Or. es

Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 26c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26c) L-awtoritajiet lokali u reġjonali 
Ewropej għandhom rwol importanti 
sabiex jaġixxu fl-implimentazzjoni taż-
Żona Ewropea tar-Riċerka u jiżguraw 
koordinazzjoni effiċjenti fl-għodod ta’ 
finanjament tal-Unjoni, b’mod partikolari 
fit-trawwim tar-rabtiet bejn l-Orizzont 
2020 u l-Fondi Strutturali, fi ħdan il-
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qafas tal-istrateġiji tal-innovazzjoni 
reġjonali bbażati fuq l-ispeċjalizzazzjoni 
intelliġenti. Ir-reġjuni wkoll għandhom 
rwol ewlieni fit-tixrid u l-implimentazzjoni 
tar-riżultati tal-Orizzont 2020 u fl-offerta 
ta’ għodod ta’ finanzjament bla ħlas, 
inkluż l-akkwist pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala l-atturi prinċipali fl-ipprogrammar u fl-implimentazzjoni tal-Politika ta’ Koeżjoni, l-
awtoritajiet reġjonali se jkollhom rwol li għandu x’jaqsam mal-ħolqien u l-inkarigar tass–
sinerġiji meħtieġa bejn din il-politka u l-Orizzont 2020. Sabiex jisfruttaw b’mod sħiħ l-
opportunitajiet għas-sinerġiji, l-awtoritajiet reġjonali jridu jiżviluppaw l-istrateġiji tar-
riċerka u l-innovazzjoni tagħhom għal speċjalizzazzjoni intelliġenti u jiffaċilitaw l-isfruttar 
tar-riżultati li joħorġu mill-Orizzont 2020, b’attenzjoni partikolari sabiex jinħolqu 
kondizzjonijiet tas-suq u ambjent tan-negozju amikevoli.

Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) L-importanza ekonomika tal-
akkwist pubbliku fl-Unjoni, stmata mill-
Kummissjoni fid-dokument ta’ ħidma 
tagħha “Indikaturi tal-akkwist pubbliku 
2009” f’19.4 % tal-PDG, tibdel is-suq 
pubbliku fi strument strateġiku tal-
politika ekonomika u soċjali li tagħmel 
parti minnu. Barra minn hekk, l-għan 
immedjat tal-akkwist pubbliku huwa li 
jipprovdi lill-amministrazzjonijiet 
soluzzjonijiet li jippermettulhom jipprovdu 
servizz aħjar liċ-ċittadini u huwa ċar li l-
innovazzjoni hija mezz għat-titjib u t-
tkabbir tal-benefiċċji tal-prodotti, ix-
xogħlijiet u s-servizzi konvenzjonali, u 
tipprovdi effiċjenza akbar fil-proċessi ta’ 
ġestjoni. Madankollu, mill-ammont totali 
tal-akkwist pubbliku tal-Unjoni, ftit li xejn 
huwa allokat għall-prodotti u s-servizzi 
innovattivi, u dan ifisser it-telf ta’ 
opportunità kbira.
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Or. es

Emenda 16
Proposta għal regolament
Premessa 27 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27b) Sabiex jiġi massimizzat l-impatt tal-
Orizzont 2020, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni speċjali lill-approċċi 
multidixxipplinarji u interdixxipplinarji 
bħala elementi neċessarji għall-progress 
xjentifiku maġġuri. Skoperti fix-xjenza 
jseħħu spiss fil-fruntieri jew fl-
intersezzjonijiet tad-dixxiplini. Barra 
minn hekk, il-kumplessità tal-problemi u 
l-isfidi li l-Ewropa qed taffaċċja jirrikjedu 
soluzzjonijiet li jistgħu jiġu indirizzati biss 
permezz ta’ diversi dixxiplini jaħdmu 
flimkien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-multidixxiplina u l-interdixxiplina huma kruċjali għall-avvanz fix-xjenza u l-innovazzjoni. 
Il-kumplessità tal-problemi preżenti ta’ spiss ma jistawx jiġu indirizzati minn dixxiplina 
xjentifika waħedha. Konsegwentement, objettivi komuni jew strutturi konjittivi komuni fost id-
dixxiplini huma meħtieġa regolarment sabiex jinstabu u jiġu żviluppati l-aqwa soluzzjonijiet. 
Għal din ir-raġuni, l-Orizzont 2020 m’għandux biss jipprevedi iżda wkoll jippromwovi l-
mulidixxiplina u l-interdixxiplina.

Emenda 17
Proposta għal regolament
Premessa 27c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27c) L-universitajiet għandom rwol 
fundamentali fi ħdan il-bażi xjentifika u 
teknoloġika tal-Unjoni bħala 
istituzzjonijiet bażiċi ta’ eċċellenza, kemm 
fit-taħriġ kif ukoll fir-riċerka.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-UE, iktar minn 60% tar-riċerka titwettaq fl-universitajiet u l-maġġoranza vasta tar-
riċerkaturi huma mħarrġa f’ċentri universitarji.

Emenda 18
Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Bil-għan li jikseb l-ikbar impatt 
possibbli tal-finanzjament tal-Unjoni, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
aktar mill-qrib, li jistgħu wkoll ikunu fil-
forma ta' sħubiji pubbliċi-pubbliċi, mal-
programmi nazzjonali u reġjonali li 
jappoġġaw ir-riċerka u l-innovazzjoni.

(28) (28) Bil-għan li jikseb l-ikbar 
impatt possibbli tal-finanzjament tal-
Unjoni, Orizzont 2020 għandu jiżviluppa 
sinerġiji aktar mill-qrib, li jistgħu wkoll 
ikunu fil-forma ta' sħubiji pubbliċi-
pubbliċi, mal-programmi internazzjonali, 
nazzjonali u reġjonali li jappoġġaw ir-
riċerka u l-innovazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm konsistenza mal-Artikolu 20.1 li jiffaċilita u jinkoraġġixxi l-kooperazzjoni 
mill-qrib u l-programmar konġunt mal-programmi internazzjonali, kif ukoll ma’ dawk
nazzjonali u reġjonali.

Emenda 19
Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) L-Orizzont 2020 għandu jippromwovi 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi bbażata fuq 
interess komuni u benefiċċju reċiproku. Il-
kooperazzjoni internazzjonali fix-xjenza, 
it-teknoloġija u l-innovazzjoni għandha tiġi 
mmirata lejn l-ilħuq tal-objettivi tal-
Ewropa 2020 sabiex tissaħħaħ il-
kompetittività, tingħata kontribuzzjoni 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà u 
jingħata appoġġ lill-politiki esterni u tal-
iżvilupp tal-Unjoni, inkluż billi jiġu 

(30) L-Orizzont 2020 għandu jippromwovi 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi bbażata fuq 
interess komuni, benefiċċju reċiproku u 
reċiproċità, fejn adegwat. Il-kooperazzjoni 
internazzjonali fix-xjenza, it-teknoloġija u 
l-innovazzjoni għandha tiġi mmirata lejn l-
ilħuq tal-objettivi tal-Ewropa 2020 sabiex 
tissaħħaħ il-kompetittività, tingħata 
kontribuzzjoni għall-indirizzar tal-isfidi 
tas-soċjetà u jingħata appoġġ lill-politiki 
esterni u tal-iżvilupp tal-Unjoni, inkluż 
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żviluppati sinerġiji mal-programmi esterni 
u jagħtu kontribuzzjoni għall-impenji 
internazzjonali tal-Unjoni bħall-ilħuq tal-
Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju.

billi jiġu żviluppati sinerġiji mal-
programmi esterni u jagħtu kontribuzzjoni 
għall-impenji internazzjonali tal-Unjoni 
bħall-ilħuq tal-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-
Millennju. Se tingħata attenzjoni speċjali 
lill-Konklużjoni tal-Kunsill dwar ir-rwol 
tal-UE fis-saħħa globali1.
__________________
1 Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-
Affarijiet Barranin tal-10 ta’ Mejju 2010.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-rwol tal-UE fis-Saħħa Globali ddikkjaraw li l-UE u l-
Istati Membri tagħha għandhom jippromwovu ffinanzjar effettiv u ġust tar-riċerka li 
jibbenefika s-saħħa ta’ kulħadd. Dawn enfasizzaw ukoll li l-UE ser tiżgura li l-
innovazzjonijiet u l-interventi jipproduċu prodotti u servizzi li huma aċċessibbli u ta’
prezzijiet raġonevoli. Għalhekk, l-Orizzont 2020, m’għandux jindirizza biss l-isfidi tas-soċjetà 
fil-livell tal-UE, iżda wkoll l-isfidi globali, konsistenti mal-impenji Ewropej imsemmija hawn 
fuq.

Emenda 20
Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Sabiex jinżamm ambjent ekwu għall-
impriżi kollha attivi fis-suq intern, il-
finanzjament pprovdut mill-Orizzont 2020 
għandu jkun iddisinjat skont ir-regoli tal-
għajnuna mill-istat sabiex jiżgura l-
effettività tal-infiq pubbliku u ma 
jippermettix distorsjonijiet tas-suq bħal 
imblokk tal-aċċess għall-finanzjament 
privat, il-ħolqien ta' strutturi tas-suq 
ineffettivi jew jippreserva kumpaniji 
ineffiċjenti.

(31) Sabiex jinżamm ambjent ekwu għall-
impriżi kollha attivi fis-suq intern, il-
finanzjament pprovdut mill-Orizzont 2020 
għandu jkun iddisinjat skont ir-regoli tal-
għajnuna mill-istat, inkluż il-qafas 
Komunitarju għall-għajnuna tal-istat 
għar-riċerka u l-iżvilupp u l-innovazzjoni1

u tittieħed in kunsiderazzjoni r-reviżjoni 
kurrenti tiegħu, sabiex jiżgura l-effettività 
tal-infiq pubbliku u ma jippermettix 
distorsjonijiet tas-suq bħal imblokk tal-
aċċess għall-finanzjament privat, il-ħolqien 
ta' strutturi tas-suq ineffettivi jew 
jippreserva kumpaniji ineffiċjenti.
__________________
1 ĠU C 323, 30.12.2006 p. 1
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-caqliq tal-bilanċ wisq lejn l-iffinanzjar fi żmien qasir, l-innovazzjoni qrib is-suq tista’ 
tfixkel il-kompetizzjoni u tiġi għad-detriment ta’ riċerka fundamentali għal tul ta’ żmien itwal, 
li hija ta’ spiss is-sors ta’ innovazzjoni radikali u ta’ taqlib. Għalhekk, mhux biss il-kliem iżda 
anke l-ispirtu tar-regoli ta’ għajnuna mill-stat għar-R&Ż għandhom jittieħdu in 
kunsiderazzjoni.

Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
innovazzjoni - Orizzont 2020 (2014-2020) 
(“Orizzont 2020”) u jiddetermina l-qafas li 
jamministra l-appoġġ tal-Unjoni għall-
attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni u 
trawwim ta’ sfruttar aħjar tal-potenzjal 
industrijali ta’ politiki tal-innovazzjoni, ir-
riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
innovazzjoni - Orizzont 2020 (2014-2020) 
(“Orizzont 2020”) u jiddetermina l-qafas li 
jamministra l-appoġġ tal-Unjoni għall-
attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni bil-
għan tat-tisħiħ tal-bażi xjentifika u 
teknoloġika Ewropea, l-iżgurar tal-
iżvilupp tal-kapital intellettwali tiegħu u t-
trawwim ta’ benefiċċji għas-soċjetà inkluż
sfruttar aħjar tal-potenzjal industrijali ta’ 
politiki tal-innovazzjoni, ir-riċerka u l-
iżvilupp.

Or. en

Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni, biex b’hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni, biex b’hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-
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investiment privat, il-ħolqien ta’ 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg u l-
iżgurar tat-tkabbir sostenibbli u l-
kompetittività fit-tul tal-Ewropa.

investiment pubbliku u privat, il-ħolqien 
ta’ opportunitajiet ġodda ta’ impjieg, il-
promozzjoni ta’ koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali u l-iżgurar tat-tkabbir 
sostenibbli u l-kompetittività fit-tul tal-
Ewropa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’kuntest tar-restrizzjonijiet baġitarji minħabba l-kriżi finanzjarja u ekonomika li l-Ewropa 
qed taffaċċja, wieħed m’għandux idgħajjef investimenti intelliġenti f’oqsma ta’ valur miżjud 
għoli bħal riċerka u innovazzjoni. Sforzi ta’ finanzjament pubbliċi għandhom jinżammu jew 
jiżdiedu f’dawn l-oqsma u l-Orizzont 2020 irid ikollu effett ta’ ingranaġġ f’dan is-sens. Min 
naħa l-oħra, il-koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali tal-Unjoni trid tkun fil-qalba tal-
investimenti pubbliċi kollha tal-UE.

Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-bini ta’ ekonomija bbażata fl-
għarfien u l-innovazzjoni madwar l-Unjoni 
kollha billi jaġixxi bħala mezz għall-
ingranaġġ suffiċjenti ta' riċerka 
addizzjonali, żvilupp u finanzjament għall-
innovazzjoni. B’hekk, għandu jappoġġa l-
implimentazzjoni tal-istrateġija 
Ewropa 2020 u politiki oħra tal-Unjoni, kif 
ukoll il-ħolqien u l-funzjonament taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka (ERA). L-indikaturi 
rilevanti tal-prestazzjoni qegħdin stipulati 
fl-introduzzjoni tal-Anness I.

1. Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-bini ta’ soċjetà bbażata fl-għarfien u 
l-innovazzjoni madwar l-Unjoni kollha 
billi jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ 
suffiċjenti ta' riċerka addizzjonali, żvilupp 
u finanzjament għall-innovazzjoni. B’hekk, 
għandu jappoġġa l-implimentazzjoni tal-
istrateġija Ewropa 2020 u politiki oħra tal-
Unjoni, kif ukoll il-ħolqien u l-
funzjonament taż-Żona Ewropea tar-
Riċerka (ERA) permezz ta’ azzjonijiet 
speċifiċi u eżemplari li jrawmu bidliet 
strutturali fis-sistemi Ewropej tar-riċerka 
u l-innovazzjoni. L-indikaturi rilevanti tal-
prestazzjoni qegħdin stipulati fl-
introduzzjoni tal-Anness I.

Or. en
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Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Iċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka għandu 
jikkontribwixxi għall-objettivi u 
prijoritajiet ġenerali stipulati fil-paragrafi 1 
u 2 billi jipprovdi appoġġ xjentifiku u 
tekniku għall-politiki tal-Unjoni. Il-linji 
ġenerali tal-attivitajiet huma stipulati fil-
Parti IV tal-Anness I.

3. Iċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka għandu 
jikkontribwixxi għall-objettivi u 
prijoritajiet ġenerali stipulati fil-paragrafi 1 
u 2 billi jipprovdi appoġġ xjentifiku u 
tekniku għall-politiki tal-Unjoni. Il-linji 
ġenerali tal-attivitajiet huma stipulati fil-
Parti IV tal-Anness I. Barra minn hekk, iċ-
Ċentru Konġunt għar-Riċerka ser 
jipprovdi appoġġ lill-awtoritajiet 
nazzjonali u reġjonali fl-iżvilupp tal-
Istrateġiji ta’ Speċjalizzazzjoni 
Intelliġenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka għandu jassisti it-teħid tad-deċiżjonijiet reġjonali u lokali 
wkoll bir-riżultati l-aktar riċenti tar-Riċerka, l-Iżvilupp u l-Innovazzjoni. Dan l-iffukar 
għandu jinkiseb b’koordinazzjoni mill-qrib mal-iżviluppi l-ġodda tal-Pjattaforma tal-
Ispeċjalizzazzjoni Intelliġenti.

Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fi ħdan il-prijoritajiet u l-linji ġenerali 
msemmija fil-paragrafu 2, jistgħu jitqiesu 
ħtiġijiet ġodda u mhux imbassra li 
jirriżultaw matul il-perjodu ta’ 
implimentazzjoni tal-Orizzont 2020. Dan 
jista’ jinkludi rispons għal opportunitajiet, 
kriżijiet u theddid emerġenti, għal ħtiġijiet 
relatati mal-iżvilupp ta’ politiki ġodda tal-
Unjoni, u għall-indirizzar ta’ azzjonijiet 
previsti sabiex ikunu ta’ appoġġ fil-qafas 
ta’ programmi futuri.

5. Fi ħdan il-prijoritajiet u l-linji ġenerali 
msemmija fil-paragrafu 2, jistgħu jitqiesu 
ħtiġijiet ġodda u mhux imbassra li 
jirriżultaw matul il-perjodu ta’ 
implimentazzjoni tal-Orizzont 2020. Dan 
jista’ jinkludi rispons għal opportunitajiet, 
kriżijiet u theddid emerġenti, għal ħtiġijiet 
relatati mal-iżvilupp ta’ politiki ġodda tal-
Unjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-indirizzar tal-azzjonijiet huwa diġà previst fil-proċess ta’ negozjati baġitarju tal-UE.

Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
għandu jkun EUR 87740 miljun, li minnu 
massimu ta’ EUR 86198 miljun għandhom 
ikunu allokati għal attivitajiet taħt it-
Titolu XIX tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE).

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
għandu jkun EUR xxx miljun, li minnu 
massimu ta’ 98.2% għandhom ikunu 
allokati għal attivitajiet taħt it-Titolu XIX 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE).

Or. en

Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Xjenza eċċellenti, EUR 27818 miljun; (a) Xjenza eċċellenti, 33.2% tal-baġit
totali;

Or. en

Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Tmexxija industrijali 
EUR 20280 miljun;

(b) Tmexxija industrijali, 24% tal-baġit 
totali;

Or. en
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Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Sfidi tas-soċjetà, EUR 35888 miljun. (c) (c) Sfidi tas-soċjetà, 37.7% tal-baġit 
totali;

Or. en

Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont massimu ġenerali għall-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni mill-
Orizzont 2020 għall-azzjonijiet diretti 
mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt għar-
Riċerka għandu jkun EUR 2212 miljun.

L-ammont massimu ġenerali għall-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni mill-
Orizzont 2020 għall-azzjonijiet diretti 
mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt għar-
Riċerka għandu jkun 2.1% tal-baġit totali.

Or. en

Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tqassim indikattiv tal-objettivi speċifiċi 
fi ħdan il-prijoritajiet u l-ammont massimu 
ġenerali tal-kontribuzzjoni tal-azzjonijiet 
diretti mhux nukleari taċ-Ċentru konġunt 
għar-Riċerka qegħdin stipulati fl-Anness II.

It-tqassim tal-objettivi speċifiċi fi ħdan il-
prijoritajiet u l-ammont massimu ġenerali 
tal-kontribuzzjoni tal-azzjonijiet diretti 
mhux nukleari taċ-Ċentru konġunt għar-
Riċerka qegħdin stipulati fl-Anness II.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tqassim irid ikun ċar u ma jridx iħalli post għall-kunċetti żbaljati.
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Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija għandu jiġi ffinanzjat permezz 
ta’ kontribuzzjoni massima mill-Orizzont 
2020 ta’ EUR 3194 miljun kif stipulat fl-
Anness II. L-ewwel allokazzjoni ta’ 
EUR 1542 miljun għandha tkun 
ipprovduta mill-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija għal 
attivitajiet taħt it-Titolu XVII tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. It-tieni allokazzjoni ta' massimu 
ta' EUR 1652 miljun għandha tkun 
ipprovduta, suġġett għar-reviżjoni 
stipulata fl-Artikolu 26 (1). Dan l-ammont 
addizzjonali għandu jkun ipprovdut fuq 
bażi pro-rata, kif indikat fl-Anness II, 
mill-ammont tal-objettiv speċifiku 
"Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali” fi ħdan il-prijorità dwar it-
tmexxija industrijali stipulata fil-
paragrafu 2(b) u mill-ammont għall-
prijorità dwar l-isfidi tas-soċjetà stipulati 
fi 2(c).

3. L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija għandu jiġi ffinanzjat permezz 
ta’ kontribuzzjoni massima mill-Orizzont 
2020 ta’3.1% tal-baġit totali kif stipulat fl-
Anness II.

Or. en

Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-finanzjament f’żewġ 
allokazzjonijiet multiannwali għandu 
jkopri:

imħassar

(a) fl-ewwel allokazzjoni, l-iżviluppi li 
għaddejjin fil-Komunitajiet tal-Għarfien u 
l-Innovazzjoni (minn hawn 'il quddiem 
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KICs) preżenti u fondi inizzjali għall-
varar tat-tieni mewġa ta’ tliet KICs ġodda
(b) fit-tieni allokazzjoni, l-iżviluppi li 
għaddejjin fil-KICs diġà varati u fondi 
inizzjali għall-varar tat-tielet mewġa ta’ 
tliet KICs ġodda

Or. en

Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tieni allokazzjoni għandha tkun 
disponibbli wara r-reviżjoni stipulata fl-
Artikolu 26(1) li tqis b'mod partikolari:

imħassar

(a) il-mument maqbul tal-ħolqien tat-tielet 
mewġa ta’ KICs;
(b) il-ħtiġijiet finanzjarji pprogrammati 
ta’ dawk eżistenti skont l-iżvilupp 
speċifiku tagħhom;
(c) il-kontribuzzjoni tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija u l-KICs 
tiegħu għall-objettivi tal-Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-pakkett finanzjarju tal-Orizzont 2020 
jista’ jkopri l-ispejjeż relatati mal-
attivitajiet ta’ tħejjija, monitoraġġ, kontroll, 
verifika u evalwazzjoni li huma meħtieġa 
għall-ġestjoni tal-Orizzont 2020 u għall-
ilħuq tal-objettivi tiegħu, fi studji 
partikolari u laqgħat tal-esperti, sakemm 

4. Il-pakkett finanzjarju tal-Orizzont 2020 
jista’ jkopri l-ispejjeż relatati mal-
attivitajiet ta’ tħejjija, monitoraġġ, kontroll, 
verifika u evalwazzjoni li huma meħtieġa 
għall-ġestjoni tal-Orizzont 2020 u għall-
ilħuq tal-objettivi tiegħu, fi studji 
partikolari u laqgħat tal-esperti, sakemm 
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dawn ikunu relatati mal-objettivi tal-
Orizzont 2020, l-ispejjeż marbuta man-
netwerks tat-teknoloġija tal-informazzjoni 
li jiffukaw fuq l-ipproċessar u l-iskambju 
ta’ informazzjoni, flimkien mal-ispejjeż l-
oħra kollha tal-assistenza teknika u 
amministrattiva imġarrba mill-
Kummissjoni għall-ġestjoni tal-Orizzont 
2020.

dawn ikunu relatati mal-objettivi tal-
Orizzont 2020, l-ispejjeż marbuta man-
netwerks tat-teknoloġija tal-informazzjoni 
li jiffukaw fuq l-ipproċessar u l-iskambju 
ta’ informazzjoni, flimkien mal-ispejjeż l-
oħra kollha tal-assistenza teknika imġarrba 
mill-Kummissjoni għall-ġestjoni tal-
Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sabiex twieġeb għal sitwazzjonijiet 
mhux previsti jew żviluppi u ħtiġijiet 
ġodda, u biex tqis id-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni tista’, wara evalwazzjoni 
interim tal-Orizzont 2020 kif jissemma fl-
Artikolu 26(1)(a) ta’ dan ir-Regolament, fi 
ħdan l-proċedura baġitarja annwali 
tirrevedi l-ammonti stipulati għall-
prijoritajiet tal-paragrafu 2 u t-tqassim 
indikattiv skont l-objettivi speċifiċi fi ħdan 
dawn il-prijoritajiet stipulati fl-Anness II u 
l-approprjazzjonijiet tat-trasferiment bejn 
il-prijoritajiet u l-objettivi speċifiċi sa 10 % 
tal-allokazzjoni inizzjali totali ta’ kull 
prijorità u sa 10 % tat-tqassim inizzjali 
indikattiv ta’ kull objettiv speċifiku. Dan 
ma jirrigwardax l-ammont stipulat għall-
azzjonijiet diretti taċ-Ċentru Konġunt għar-
Riċerka fil-paragrafu 2 jew il-
kontribuzzjoni għall-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija stipulata fil-
paragrafu 3.

5. Sabiex twieġeb għal sitwazzjonijiet 
mhux previsti jew żviluppi u ħtiġijiet 
ġodda, il-Kummissjoni tista’, wara 
evalwazzjoni tar-reviżjoni ta’ nofs it-
terminu stabbilita fl-Artikolu 26(1)(a) ta’ 
dan ir-Regolament, fi ħdan l-proċedura 
baġitarja annwali tipproponi reviżjoni tal-
ammonti stipulati għall-prijoritajiet tal-
paragrafu 2 u l-kontribuzzjoni tal-EIT 
stabbilita fil-paragrafu 3 u t-tqassim 
indikattiv skont l-objettivi speċifiċi fi ħdan 
dawn il-prijoritajiet stipulati fl-Anness II u 
l-approprjazzjonijiet tat-trasferiment bejn 
il-prijoritajiet u l-objettivi speċifiċi sa 10 % 
tal-allokazzjoni inizzjali totali ta’ kull 
prijorità u l-EIT u sa 10 % tat-tqassim 
inizzjali indikattiv ta’ kull objettiv
speċifiku. Dan ma jirrigwardax l-ammont 
stipulat għall-azzjonijiet diretti taċ-Ċentru 
Konġunt għar-Riċerka fil-paragrafu 2. Fir-
reviżjoni tal-ammonti, il-Kummissjoni 
għandha b’mod partikolari tieħu in 
kunsiderazzjoni:
(a) il-kontribuzzjoni tal-partijiet differenti 
tal-programm għall-objettivi tal-Orizzont 
2020;
(b) l-iżvilupp tal-indikaturi ewlenija għall-
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valutazzjoni tar-riżultati u l-impatti tal-
partijiet differenti tal-programmi kif 
speċifikat fl-Anness II tal-Programm 
Speċifiku;
(c) il-ħtiġijiet finanzjari tal-futur previsti 
tal-partijiet differenti u tal-għodod tal-
programm.

Or. en

Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) pajjiżi jew territorji assoċjati mas-
Seba’ Programm Kwadru.

Or. en

Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tiġi żgurata koordinazzjoni 
effettiva bejn it-tliet pilastri ewlenin tal-
Orizzont 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-koordinazzjoni bejn it-tliet pilastri tal-Orizzont 2020 hija meħtieġa sabiex jinkisbu l-
objettivi stabbiliti fil-Programm.

Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 11a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
Tmexxija strateġika u Koordinazzjoni

It-tmexxija strateġika u l-koordinazzjoni 
tar-riċerka u l-innovazzjoni li jimmiraw 
lejn objettivi komuni u li jeħtieġu sinerġiji 
tul l-Orizzont 2020 se jiġu segwiti.

Or. en

Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandhom jitqiesu wkoll kompletament 
l-aspetti rilevanti tal-aġendi ta’ riċerka u 
innovazzjoni stabbiliti permezz tal-
Pjattaformi Ewropej tat-Teknoloġija, l-
Inizjattivi Konġunti tal-Programmar u l-
Isħubiji Ewropej għall-Innovazzjoni.

2. Għandhom jitqiesu wkoll kompletament 
l-aspetti rilevanti tal-aġendi ta’ riċerka u 
innovazzjoni stabbiliti permezz tal-
Pjattaformi Ewropej tat-Teknoloġija, l-
Inizjattivi Konġunti tal-Programmar, l-
Isħubiji Ewropej għall-Innovazzjoni u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali tar-
riċerka Ewropej.

Or. en

Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka multi-, 
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transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba taż-ŻER, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

inter- u trans- dixxiplinarja u l-
innovazzjoni, ix-xjenzi soċjali u ekonomiċi 
u l-istudji umanistiċi, it-trawwim tal-
funzjonament u l-kisba taż-ŻER, il-
kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi, ir-riċerka u 
l-innovazzjoni responsabbli inkluż il-
kwistjoni tas-sessi, u t-titjib tal-attrattività 
tal-professjoni tar-riċerka u l-iffaċilitar tal-
mobbiltà transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

Or. en

Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’mod li jiżgura li l-prijoritajiet u l-
azzjonijiet appoġġati jkunu rilevanti għall-
ħtiġijiet li qed jinbidlu u jqisu n-natura li 
qed tevolvi tax-xjenza, it-teknoloġija, l-
innovazzjoni, is-swieq u s-soċjetà, fejn l-
innovazzjoni tinkludi l-aspetti tan-negozju, 
organizzattivi u soċjali.

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’mod li jiżgura li l-prijoritajiet u l-
azzjonijiet appoġġati jibqgħu rilevanti 
għall-ħtiġijiet li qed jinbidlu u jqisu n-
natura li qed tevolvi tax-xjenza, it-
teknoloġija, l-innovazzjoni, l-ekonomiji u 
s-soċjetà f’dinja globalizzata, fejn l-
innovazzjoni tinkludi l-aspetti tan-negozju, 
organizzattivi u soċjali.

Or. en

Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiżgura l-
promozzjoni effettiva tal-ugwaljanza bejn 
is-sessi u d-dimensjoni tas-sessi fil-
kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni.

Orizzont 2020 għandu jiżgura l-
promozzjoni effettiva ta’ bilanċ bejn is-
sessi fil-programmi kollha, fil-kumitati ta’ 
evalwazzjoni, fil-gruppi ta’ esperti, fil-
gruppi konsultattivi u fi kwalunkwe korp 
eżistenti li jieħu d-deċiżjonijiet jew li 
nħoloq għall-implimentazzjoni tiegħu.
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Għal dan il-għan, se jiġu żviluppati miri, 
u se jiġu implimentati azzjonijiet adegwati 
ddisinjati sabiex jilħqu dawk il-miri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka ddokumentat kif l-inugwaljanzi bejn is-sessi, mibnija fis-soċjetà u fl-istituzzjonijiet 
tar-riċerka, influwenzaw ix-xjenza, il-mediċina u t-teknoloġija. Il-preġudizzju bejn is-sessi fir-
riċerka jillimita l-kreattività, l-eċċellenza, u l-benefiċċji lis-soċjetà. Jista’ wkoll ikun ukoll 
għali. L-użu tal-analiżi tas-sessi sabiex tiġi stimulata l-innovazzjoni, jinvolvi xogħol 
interdixxiplinarju tul il-proċess tar-riċerka. Dan ikebbes l-innovazzjoni billi joffri perspettivi 
ġodda, jistaqsi  mistoqsijiet ġodda, u jiftaħ żoni ġodda għar-riċerka

Emenda 44
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-proġetti ta’ riċerka fejn il-persuni
umani huma involuti bħala suġġetti jew 
utenti aħħarin, l-Orizzont 2020 għandu 
jiżgura li d-dimensjoni tas-sess hija 
kkunsidrata sewwa fil-kontenut tar-
riċerka u l-innovazzjoni fl-istadji kollha 
tal-proċess, inklużi l-istabbiliment tal-
prijorità, id-definizzjoni tas-sejħiet għall-
proposti, il-programmi u l-proġetti ta’ 
evalwazzjoni u ta’ monitoraġġ, in-
negozjati u l-ftehimiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Ewropa għandha bżonn iktar xjentisti u iktar nies b’ħiliet fix-xjenza u t-teknoloġija sabiex 
tikkompeti fl-arena globali. Bħalissa, hemm żbilanċ ċar bejn is-sessi fix-xjenza, fl-inġinerija u 
fit-teknoloġija. Għalhekk, bit-titjib tal-bilanċ bejn is-sessi fis-sistema kollha hemm potenzjal 
ċar sabiex jiżdied il-kapital uman fiż-żoni tax-xjenza u t-teknoloġija. Konsegwentament, 
wieħed mill-għanijiet tal-Orizzont 2020 irid ikun li jtejjeb il-bilanċ bejn is-sessi fis-sistema 
Ewropea tax-xjenza u t-teknoloġija. Għal din ir-raġuni, il-bilanċ bejn is-sessi għandu jkun 
preżenti tul il-proċess kollu.
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Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
Riżorsi Umani

It-trawwim tar-riżorsi umani għax-xjenza, 
it-teknoloġija u l-innovazzjoni madwar l-
Ewropa għandu jkun prijorità fl-Orizzont 
2020.
L-Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-promozzjoni u l-attrazzjoni tal-
karrieri tar-riċerkaturi madwar l-Unjoni 
fil-kuntest taż-Żona Ewropea tar-Riċerka.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriżi ekonomika u finanzjarja kellha impatt negattiv sinifikanti fuq ir-rati tal-qgħad ta’ 
ħafna Stati Membri. Huwa assolutament meħtieġ il-ħolqien ta’ opportunitajiet tax-xogħol 
ġodda fis-setturi ta’ valur ekonomiku għoli miżjud bħar-riċerka u l-innovazzjoni. L-
attrazzjoni u t-trawwim tar-riżorsi umani f’dawn is-setturi huwa meħtieġ għal irkupru 
b’suċċess u sabiex tkun garantita l-kompetittività fit-tul tal-UE f’dinja globalizzata.

Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 15b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15b
Aċċess Miftuħ

Bil-ħsieb li jtejjeb l-isfruttar u t-tixrid tar-
riżultati u għalhekk jagħti spinta lill-
innovazzjoni Ewropea, għandu jkun 
obbligatorju l-aċċess miftuħ bla ħlas 
għall-pubblikazzjonijiet li jirriżultaw mir-
riċerka ffinanzjata mill-Orizzont 2020. 
Għandu jiġi promoss aċċess miftuħ bla 
ħlas għad-dejta xjentifika prodotta jew 
miġbura mir-riċerka ffinanzjata mill-
Orizzont 2020.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aċċess miftuħ jista’ jipprovdi informazzjoni kruċjali malajr lill-professjonisti u lil dawk li 
jfasslu l-politika. Għal din ir-raġuni, l-aċċess onlajn miftuħ bla ħlas għar-riċerka xjentifika 
ffinanzjata mill-Orizzont 2020 irid ikun obbligatorju. Min naħa l-oħra, l-aċcess miftuħ għad-
dejta xjentifika jrid ikun inċentivat. L-aċċess miftuħ, bla dubju, se jżid l-effiċjenza ekonomika 
fir-riċerka ffinanzjata mill-UE billi jħaffef il-progress xjentifiku u jillimita r-repetizzjoni 
moħlija.

Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’tali mod li jkun jikkumplementa 
programmi oħrajn ta’ finanzjament tal-
Unjoni, inklużi l-Fondi Strutturali.

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’tali mod li jkun jikkumplementa 
programmi oħrajn ta’ finanzjament tal-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-importanza tas-sinerġiji li jridu jeżistu bejn l-Orizzont 2020 u l-Politika ta’ Koeżjoni fil-
perjodu tal-ipprogrammar il-ġdid 2014-2020 jistħoqqilha referenza separata.

Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17a
Sinerġiji mal-Fondi Strutturali

L-Orizzont 2020 ghandu jikkontribwixxi 
fl-għeluq tal-qasma tar-riċerka u l-
innovazzjoni fi ħdan l-Unjoni Ewropea 
billi jippermetti sinerġiji mal-Politika ta’ 
Koeżjoni b’appoġġ għar-ricerka u l-
innovazzjoni tul l-implimentazzjoni tal-
miżuri kumplimentari b’mod koordinat. 
Fejn ikun possibbli, l-interoperabilità taż-
żewġ għodod se tkun promossa u se jiġi 
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inkoraġġut l-iffinanzjar kumulattiv jew 
kombinat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif iddikjarat fil-Premessa 26a il-ġdida proposta, għalkemm jiffukaw fuq affarijiet differenti, 
kemm l-Orizzont 2020 u il-Politika ta’ Koeżjoni huma estremament importanti sabiex 
jintlaħqu l-objettivi tal-Ewropa 2020. Għalhekk is-sinerġiji u l-kumplimentaritajiet 
bejniethom huma varament meħtieġa. Il-politika ta’ koeżjoni trid tipprepara l-atturi reġjonali 
tar-R&Ż sabiex jipparteċipaw fil-proġetti tal-Orizzont 2020, u min naħa l-oħra, għandha 
tipprovdi l-mezz sabiex tisfrutta u xxerred b’ħeffa ir-riżultati tar-R&Ż li joħorġu mir-riċerka 
bażika ffinanzjata tal-Orizzont 2020 fis-suq.

Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 huwa mistenni li jwassal għal madwar 
15 % tal-baġit kombinat totali għall-
objettiv speċifiku dwar “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand 
l-SMEs.

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 għandu jwassal għal mill-inqas 15 % 
tal-baġit kombinat totali għall-objettiv 
speċifiku dwar “Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali" u l-prijorità "Sfidi 
tas-soċjetà" li se jmur għand l-SMEs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol importanti li l-SMEs irid ikollhom fl-infurzar tas-sistema Ewropea tal-innovazzjoni u 
r-riċerka jeħtieġ objettivi ċari u appoġġ finanzjarju ċar. Il-bdil minn figura indikattiva għal 
waħda minima jipprovdi iktar ċarezza u prevedibbilità.

Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-
Unjoni għal impriżi konġunti stabbiliti 
abbażi tal-Artikolu 187 TFUE taħt is-Seba’ 

(a) kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-
Unjoni għal impriżi konġunti stabbiliti 
abbażi tal-Artikolu 187 TFUE taħt is-Seba’ 
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Programm Kwadru, suġġett għall-emenda 
tal-atti bażiċi tagħhom; sħubiji pubbliċi-
privati ġodda stabbiliti abbażi tal-
Artikolu 187 TFUE; u kopri oħra ta’ 
finanzjament imsemmija fl-
Artikolu [55(1)(b)(v) jew (vii)] tar-
Regolament (UE) Nru XX/2012 
[Regolament Finanzjarju Ġdid]. Din il-
forma ta’ sħubiji għandha tkun 
implimentata biss fejn il-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-objettivi mwettqa u l-
iskala tar-riżorsi meħtieġa jiġġustifikawha;

Programm Kwadru, suġġett għall-emenda 
tal-atti bażiċi tagħhom billi jittieħdu in 
kunsiderazzjoni bis-sħiħ ir-riżultati tal-
analiżi tal-benefiċċju tal-ispiża li 
għandhom jitwettqu fil-valutazzjoni tal-
impatt prevvista ta’ din l-għodda, kif ukoll 
għas-sodisfazzjoni tal-kriterji stabbiliti fil-
paragrafu 3; sħubiji pubbliċi-privati ġodda 
stabbiliti abbażi tal-Artikolu 187 TFUE; u 
kopri oħra ta’ finanzjament imsemmija fl-
Artikolu [55(1)(b)(v) jew (vii)] tar-
Regolament (UE) Nru XX/2012 
[Regolament Finanzjarju Ġdid]. Din il-
forma ta’ sħubiji għandha tkun 
implimentata biss fejn il-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-objettivi mwettqa u l-
iskala tar-riżorsi meħtieġa jiġġustifikawha, 
u fejn forom oħra ta’ sħubija ma 
jissodisfawx l-objettivi jew ma 
jiġġenerawx l-ingranaġġ meħtieġ;

Or. en

Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-sħubiji pubbliċi-privati għandhom 
ikunu identifikati f’mod miftuħ u 
trasparenti bbażat fuq il-kriterji kollha li 
ġejjin:

3. Is-sħubiji pubbliċi-privati għandhom 
ikunu identifikati u se jkunu implimentati
f’mod miftuħ u trasparenti bbażat fuq il-
kriterji kollha li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux biss l-għażla tas-sħubiji pubbliċi-privati, imma anke l-implimentazzjoni tagħhom 
għandha taderixxi ma’ ċertu kriterja, bħall-allinjament mal-bqija tal-Orizzont 2020 fit-
termini tar-regoli dwar id-dritt ta’ proprjetà intellettwali, id-dritt għall-aċċess, it-trasparenza 
u l-ftuħ u l-ħtieġa għall-identifikazzjoni minn qabel tal-miri komuni sabiex jiksbu u jkunu 
responsabbli għalihom.
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Emenda 52
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-valur miżjud ta’ azzjoni fil-livell tal-
Unjoni;

(a) il-valur miżjud ta’ azzjoni fil-livell tal-
Unjoni u l-valur miżjud tal-għodda tas-
sħubija pubblika-privata;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sħubiji pubbliċi-privati għandhom jiġu stabbiliti meta s-sħubija pubblika-privata bħala 
għodda jkollha valur miżjud (eż. fit-termini tal-parteċipazzjoni industrijali, l-ingranaġġ tal-
fondi privati jew it-titjib tal-kompetittività ta’ katina sħiħa ta’ valuri) akbar minn għodod 
possibbli oħra.

Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iskala tal-impatt fuq il-kompetittività 
industrijali, it-tkabbir sostenibbli u l-
kwistjonijiet soċjoekonomiċi;

(b) l-iskala tal-impatt fuq il-kompetittività 
industrijali, it-tkabbir sostenibbli u l-
kwistjonijiet soċjoekonomiċi permezz tad-
definizzjoni ta’ objettivi kompetittivi u 
soċjali ċari u li jistgħu jitkejlu, inlużi l-
ħolqien tax-xogħol u l-miri edukattivi/ta’ 
taħriġ, u r-responsabbiltà tal-kisba ta’ 
dawn l-objettivi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest tal-objettivi ta’ kriżi, ekonomiċi u soċjali iridu jiġu definiti b’mod ċar u jridu 
jkunu mkejla sabiex jevalwaw ir-rakkomandabbiltà ta’ kwalunkwe instrument. Trid tingħata 
attenzjoni speċjali għall-ħolqien tal-impjiegi peress li waħda mill-konsegwenzi prinċipali tal-
kriżi hija impatt negattiv ċar fuq ir-rati tal-impjiegi.

Emenda 54
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-impenn fit-tul tal-imsieħba kollha 
bbażat fuq viżjoni kondiviża u objettivi 
definiti b’mod ċar;

(c) l-impenn fit-tul , inkluża 
kontribuzzjoni bilanċjata, tal-imsieħba 
kollha bbażat fuq viżjoni kondiviża u 
objettivi definiti b’mod ċar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’kuntest ta’ trażżin baġitarju fl-isfera pubblika, l-ingranaġġ tal-flus privati u l-
kontribuzzjonijiet huwa assolutament meħtieġ. Il-kisba tal-objettivi tal-Orizzont 2020 u l-
Ewropa 2020 ma jeħtieġx biss l-appoġġ pubbliku iżda wkoll l-impenn privat.

Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-konformità mar-regoli tal-
parteċipazzjoni tal-programm Orizzont 
2020, b’mod partikolari fit-termini tad-
drittijiet intelletwali tal-proprjetà, it-
trasparenza u l-ftuħ;

Or. en

Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) il-kumplimentarità ma’ partijiet oħra 
tal-Orizzont 2020 u l-allinjament mal-
aġenda strateġika tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni;

Or. en



PE489.637v01-00 36/145 PR\903054MT.doc

MT

Emenda 57
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – punt ec (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ec) l-involviment tal-imsieħba kollha 
involuti tal-katina sħiħa tal-valur, inklużi 
l-utenti aħħarin, l-SMEs u l-istituti tar-
riċerka, fis-sħubija.

Or. en

Emenda 58
Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-
inizjattivi tal-programmar konġunt bejn l-
Istati Membri.

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-
inizjattivi tal-programmar konġunt bejn l-
Istati Membri, u dawn l-inizjattivi jistgħu 
jinkludu reġjuni u bliet fejn rilevanti. Il-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għandha tkun ta’ natura limitata u 
għandha dejjem tkun kondizzjonali għad-
demostrazzjoni tat-trasparenza, il-
partiċipazzjoni l-kbira tal-Istati Membri, l-
eżistenza ta’ valur miżjud tal-Unjoni u ż-
żieda tar-riżorsi. L-iffinanzjar aġġuntiv se 
jiġi ristrett għall-inizjattivi miftuħa b’mod 
permanenti għall-parteċipazzjoni mill-
istati membri kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ewwel nett, hija meħtieġa iktar flessibiltà u żieda fir-rwol tar-reġjuni li jiffurmaw il-JPIs. 
It-tieni nett, il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fil-JPIs trid tkun dejjem soġġetta għall-valur miżjud 
Ewropew tal-inizjattivi u bbażata fuq l-inklussività.

Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) parteċipazzjoni tal-Unjoni fi programmi 
li jitwettqu minn diversi Stati Membri 
f’konformità mal-Artikolu 185 tat-TFUE.

(b) (b) parteċipazzjoni tal-Unjoni fi 
programmi li jitwettqu minn diversi Stati 
Membri f’konformità mal-Artikolu 185 tat-
TFUE, bil-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet 
subnazzjonali fejn rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess loġika li tapplika għall-Istati Membri għandha tapplika wkoll għall-parteċipazzjoni 
tal-UE fi programmi mwettqa mill-awtoritajiet Reġjonali. Dan ikun f’konformità mal-ispirtu 
tal-Artikolu 185 TFUE.

Emenda 60
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Entitajiet stabbiliti f’pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali 
għandhom ikunu eliġibbli biex 
jipparteċipaw f’azzjonijiet indiretti tal-
Orizzont 2020 taħt il-kundizzjonijiet 
stipulati fir-Regolament (UE) XX/XX 
[Regoli għall-Parteċipazzjoni]. Il-
kooperazzjoni internazzjonali ma’ pajjiżi 
terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali 
għandha tkun promossa matul u fi ħdan l-
Orizzont 2020 biex jintlaħqu, b’mod 
partikolari, l-objettivi li ġejjin:

1. Entitajiet stabbiliti f’pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali 
għandhom ikunu eliġibbli biex
jipparteċipaw f’azzjonijiet indiretti tal-
Orizzont 2020 taħt il-kundizzjonijiet 
stipulati fir-Regolament (UE) XX/XX 
[Regoli għall-Parteċipazzjoni]. Il-
kooperazzjoni internazzjonali ma’ pajjiżi 
terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali 
għandha tkun promossa u integrata fl-
Orizzont 2020 biex jintlaħqu, b’mod 
partikolari, l-objettivi li ġejjin:

Or. en

Emenda 61
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiġu appoġġati l-objettivi tal-politika (c)jiġu appoġġati l-objettivi tal-politika 
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esterni u tal-iżvilupp tal-Unjoni, li 
jikkumplementaw il-programmi esterni u 
tal-iżvilupp.

esterni u tal-iżvilupp tal-Unjoni, li 
jikkumplementaw il-programmi esterni u 
tal-iżvilupp u impenji internazzjonali 
bħall-kisbiet tal-Miri tal-Iżvilupp tal-
Millenju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm koerenza ċara tal-Orizzont 2020 u tal-azzjonijiet appoġġjati tiegħu mal-
objettivi ġenerali esterni u ta’ żvilupp tal-UE. Barra minn hekk, iridu jkunu konsistenti b’mod 
sħiħ mal-impenji internazzjonali miksuba mill-Unjoni.

Emenda 62
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Azzjonijiet immirati bl-objettiv li 
jippromwovu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi 
terzi jew gruppi speċifiċi ta’ pajjiżi terzi 
għandhom ikunu implimentati abbażi ta’ 
interess komuni u benefiċċju reċiproku, 
filwaqt li jqisu l-kapaċitajiet xjentifiċi u 
teknoloġiċi tagħhom u l-opportunitajiet tas-
suq, u l-impatt mistenni.

2. Azzjonijiet immirati bl-objettiv li 
jippromwovu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi 
terzi jew gruppi speċifiċi ta’ pajjiżi terzi, 
b’mod partikolari ma’ imsieħba strateġiċi 
tal-Unjoni, għandhom ikunu implimentati 
abbażi ta’ interess komuni u benefiċċju 
reċiproku, filwaqt li jqisu l-kapaċitajiet 
xjentifiċi u teknoloġiċi tagħhom u l-
opportunitajiet tas-suq, u l-impatt mistenni.

Or. en

Emenda 63
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-aċċess reċiproku għal programmi ta’ 
pajjiżi terzi għandu jkun mħeġġeġ. Sabiex 
ikun massimizzat l-impatt, għandhom 
ikunu promossi l-koordinazzjoni u s-
sinerġiji ma' inizjattivi ta' Stati Membri u 
pajjiżi assoċjati.

L-aċċess reċiproku għal programmi ta’ 
pajjiżi terzi għandu jkun mħeġġeġ u 
mmonitorjat perjodikament. Sabiex ikun 
massimizzat l-impatt, għandhom ikunu 
promossi l-koordinazzjoni u s-sinerġiji ma' 
inizjattivi ta' Stati Membri u pajjiżi 
assoċjati.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ monitoraġġ perjodiku tal-programmi ta’ pajjiżi terzi sabiex ikun żgurat li l-
aċċess garantit mill-Unjoni għall-Orizzont 2020 huwa reċiproku. Dan il-monitoraġġ għandu 
jidentifika bidliet fil-prattiċi f’pajjiżi terzi li jistgħu idgħajfu dan l-aċċess reċiproku mixtieq.

Emenda 64
Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għad-disseminazzjoni tal-
informazzjoni u għat-twettiq ta’ attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni għandhom ikunu 
kompitu integrali taħt l-azzjonijiet kollha 
appoġġati mill-Orizzont 2020.

L-attivitajiet għad-disseminazzjoni tal-
informazzjoni u għat-twettiq ta’ attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni għandhom ikunu 
kompitu integrali taħt l-azzjonijiet kollha 
appoġġati mill-Orizzont 2020. L-
inklużjoni tad-dimensjoni tas-sessi fl-
attivitajiet tat-tixrid u l-komunikazzjoni se 
tkun parti mill-iskemi effettivi u se tkun 
ivvalutata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dimensjoni tas-sessi trid tkun preżenti fl-istadji kollha tal-Orizzont 2020, inklużi l-
attivitajiet ta’ tixrid u komunikazzjoni.

Emenda 65
Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) azzjonijiet li jiġbru flmkien riżultati 
minn firxa ta’ proġetti, inkluż dawk li 
jistgħu jiġu ffinanzjati minn sorsi oħrajn, 
biex jipprovdu bażijiet tad-dejta faċli għall-
utent u rapporti li jagħtu sommarju tas-
sejbiet prinċipali;

(c) azzjonijiet li jiġbru flmkien riżultati 
minn firxa ta’ proġetti, inkluż dawk li 
jistgħu jiġu ffinanzjati minn sorsi oħrajn, 
biex jipprovdu bażijiet tad-dejta faċli għall-
utent u rapporti li jagħtu sommarju tas-
sejbiet prinċipali, u l-komunikazzjoni u t-
tixrid tagħhom lill-komunità speċifika u l-
pubbliku ġenerali;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riżultati tas-sejbiet u l-implikazzjonijiet tal-proġetti għandhom jintbagħtu lill-komunità 
xjentifika u barra minnha sabiex jinkoraġġixxu livell akbar ta’ impenn bejn il-komunità tar-
riċerka, l-industrija u ċ-ċittadini u s-soċjetà ċivili.

Emenda 66
Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sistema ta’ kontroll għandha tiżgura 
bilanċ adegwat bejn il-fiduċja u l-kontroll 
filwaqt li jitqisu l-spejjeż amministrattivi u 
spejjeż oħrajn tal-kontroll fil-livelli kollha, 
sabiex ikunu jistgħu jintlaħqu l-objettivi 
tal-Orizzont 2020 u jiġu attratti l-aktar 
riċerkaturi eċċellenti u l-aktar impriżi 
innovattivi.

2. Is-sistema ta’ kontroll għandha tiżgura 
bilanċ adegwat bejn il-fiduċja u l-kontroll 
filwaqt li jitqisu l-spejjeż amministrattivi u 
spejjeż oħrajn tal-kontroll fil-livelli kollha, 
inkluż fil-livell tal-benefiċjarji, sabiex 
ikunu jistgħu jintlaħqu l-objettivi tal-
Orizzont 2020 u jiġu attratti l-aktar 
riċerkaturi eċċellenti u l-aktar impriżi 
innovattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż amministrattivi li l-benefiċjarji jistgħu jġarrbu sabiex jikkonformaw mar-rekwiżiti 
ta’ kontroll, iridu jkunu rikonoxxuti u meħuda in kunsiderazzjoni.

Emenda 67
Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Dan 
għandu jinkludi informazzjoni dwar 
suġġetti trasversali bħas-sostenibbilità u t-
tibdil fil-klima, inkluż informazzjoni dwar 
l-ammont ta’ nefqa relatata mal-klima.

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Dan 
għandu jinkludi informazzjoni u indikaturi
dwar suġġetti trasversali bħall-kwistjoni 
tas-sessi, is-sostenibbilità u t-tibdil fil-
klima, inkluż informazzjoni dwar l-
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ammont ta’ nefqa relatata mal-klima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Monitoraġġ effettiv tal-programm jeħtieġ indikaturi ċari. Barra minn hekk, l-importanza tal-
bilanċ bejn is-sessi jixirqilha referenza speċifika.

Emenda 68
Proposta għal regolament
Artikolu 26 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Evalwazzjoni Reviżjoni ta’ nofs it-terminu

Or. en

Emenda 69
Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-evalwazzjonijiet għandhom jitwettqu 
f’manjiera suffiċjentament fil-ħin sabiex 
jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet.

1. Ir-reviżjonijiet u l-evalwazzjonijiet
għandhom jitwettqu f’manjiera 
suffiċjentament fil-ħin sabiex 
jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet.

Or. en

Emenda 70
Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-
2017, il-Kummissjoni għandha twettaq, 
bl-assistenza ta’ esperti indipendenti, 
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-

imħassar
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Innovazzjoni u t-Teknoloġija. It-tieni 
allokazzjoni ta’ fondi mill-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għandha 
tkun disponibbli wara din ir-reviżjoni kif 
stipulat fl-Artikolu 6(3). Ir-reviżjoni 
għandha tivvaluta l-progress tal-Istitut 
Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija 
f’konfront ma’ dawn kollha li ġejjin:
(i) il-livell ta’ konsum tal-ewwel 
allokazzjoni ta’ fondi stipulat fl-
Artikolu 6(3), u li jiddistingwi bejn l-
ammont ta’ flus użati għall-iżvilupp tal-
ewwel mewġa ta’ KICs u l-effett tal-fondi 
inizjali għat-tieni fażi, u l-abbiltà tal-
Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija biex jattira fondi mill-
imsieħba fil-Komunitajiet tal-Għarfien u 
l-Innovazzjoni u mis-settur privat, kif 
stipulat fir-Regolament XX/2012 [ir-
Regolament EIT rivedut];
(ii) il-ħin maqbul għall-ħolqien tat-tielet 
mewġa tal-Komunitajiet tal-Għarfien u l-
Innovazzjoni u l-ħtiġijiet finanzjarji 
programmati ta’ dawk eżistenti skont l-
iżvilupp speċifiku tagħhom; u
(iii) il-kontribuzzjoni tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija u l-
Komunitajiet tal-Għarfien u l-
Innovazzjoni għall-prijorità dwar l-isfidi 
tas-soċjetà u l-objettiv speċifiku dwar “it-
tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali” tal-programm Orizzont 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġenerazzjoni li jmiss tal-KICs għandha tiġi mnedija fl-2014 u l-baġit għandu jiddaħħal 
gradwalment skont il-prestazzjonijiet annwali tagħhom. Peress li x-xenarju settorali f’kull 
settur huwa differenti, ikun jidher approċċ iktar b’saħħtu li jibbaża d-deċiżjoni baġitarja fuq 
il-mertu ta’ kull KIC stess milli ssir deċiżjoni fuq KICs ġodda fuq il-bażi tal-prestazzjoni ta’ 
KICs oħra.

Emenda 71
Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
u b’kunsiderazzjoni tal-evalwazzjoni ex-
post tas-Seba’ Programm Kwadru li 
għandha titlesta sa tmiem l-2015 u r-
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, il-
Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
evalwazzjoni interim tal-Orizzont 2020, il-
programm speċifiku tiegħu, inkluż il-
Kunsill ewropew għar-riċerka, u l-
attivitajiet tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, dwar il-
kisbiet (fil-livell tar-riżultati u l-progress 
lejn l-impatti) tal-objettivi tal-Orizzont 
2020 u r-rilevanza kontinwa tal-miżuri 
kollha, l-effiċjenza u l-użu tar-riżorsi, l-
ambitu għal aktar simplifikazzjoni u l-
valur miżjud tal-Unjoni. Dik l-
evalwazzjoni għandha tqis ukoll aspetti 
relatati mal-aċċess għall-opportunitajiet ta’ 
finanzjament għal parteċipanti fir-reġjuni 
kollha, għall-SMEs u għall-promozzjoni 
tal-bilanċ bejn is-sessi. Dik l-evalwazzjoni 
għandha addizzjonalment tqis il-
kontribuzzjoni tal-miżuri tal-prijoritajiet 
tal-Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklusiv u r-riżultati tal-impatt 
fit-tul tal-miżuri preċedenti.

(b) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
u b’kunsiderazzjoni tal-evalwazzjoni ex-
post tas-Seba’ Programm Kwadru li 
għandha titlesta sa tmiem l-2015, il-
Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
reviżjoni ta’ nofs it-terminu tal-
Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu, inkluż il-Kunsill ewropew għar-
riċerka, u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Ir-
reviżjoni għandha tivvaluta l-progress ta’ 
partijiet differenti tal-Orizzont 2020 
kontra dawn kollha li ġejjin:

(i) il-kisbiet (fil-livell tar-riżultati u l-
progress lejn l-impatti, ibbażati fuq l-
indikaturi imsemmija fl-Anness II tal-
Programm Soeċifiku) tal-objettivi tal-
Orizzont 2020 u r-relevanza kontinwa tal-
miżuri kollha; 
(ii) l-effiċċjenza u l-użu tar-riżorsi, 
b’attenzjoni partikolari mogħtija lill-
azzjonijiet trasversali u elementi oħra 
stipulati f’Artikolu 13(1); u
(iii) il-valur miżud tal-Unjoni.

Ir-reviżjoni interim għandha tqis ukoll l-
ambitu għal iktar simplifikazzjoni u 
aspetti relatati mal-aċċess għall-
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opportunitahiet ta’ finanzjament għall-
parteċipanti fir-reġjuni kollha, għall-SMEs 
u għall-promozzjoni tal-bilanċ bejn is-
sessi. Din għandha addizzjonalment tqis il-
kontribuzzjoni tal-miżuri tal-prijoritajiet 
tal-Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklusiv u r-riżultati tal-impatt 
fit-tul tal-miżuri preċedenti.

Or. en

Emenda 72
Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi– paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu l-objettiv ġenerali li 
jibni ekonomija bbażata fuq l-għarfien u l-
innovazzjoni madwar l-Unjoni kollha, 
filwaqt li jikkontribwixxi għall-iżvilupp 
sostenibbli. Dan se jappoġġa l-istrateġija 
Ewropa 2020 u politiki oħra tal-Unjoni, kif 
ukoll il-kisba u l-funzjonament taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka.

Orizzont 2020 għandu l-objettiv ġenerali li 
jibni soċjetà bbażata fuq l-għarfien u l-
innovazzjoni madwar l-Unjoni kollha, 
filwaqt li jikkontribwixxi għall-iżvilupp 
sostenibbli. Dan se jappoġġa l-istrateġija 
Ewropa 2020 u politiki oħra tal-Unjoni, kif 
ukoll il-kisba u l-funzjonament taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka.

Or. en

Emenda 73
Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 2 – inċiż 2a 
(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- l-indikaturi ta’ riżorsi umani li ġejjin: 
bidla fil-frazzjoni tar-riċerkaturi (FTE) 
fil-popolazzjoni attiva; bidla fil-
proporzjon tan-nisa fin-numru totali tar-
riċerkaturi; tibdil fl-attirar tar-riċerkaturi 
minn barra u fl-eżodu ta’ mħuħ tar-
riċerkaturi.
L-indikaturi tal-prestazzjoni kollha 
għandhom jintużaw sabiex jenfasizzaw il-
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bidla, biex jagħmlu progress viżibbli fl-
iżbilanċi tal-parteċipazzjoni tar-riċerka 
interna tal-Unjoni u biex iħallu paragun 
internazzjonali sinifikanti fil-livell dinji

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien mal-indikaturi inklużi, ir-riżultati tal-Orizzont 2020 iridu jiġu evalwati fit-termini 
tat-titjib tar-riżorsi umani. Irkupru b’suċċess u sostenibbli mill-kriżi ekonomika jeħtieġ 
kapital umani solidu fis-sistema tar-riċerka u l-innovazzjoni. Min naħa l-oħra, l-
evalwazzjonijiet u r-reviżjonijiet iridu jiġu kkuntrastati mas-sitwazzjoni ta’ qabel sabiex jiġi 
ċċarat l-impatt tal-Orizzont 2020.

Emenda 74
Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tliet prijoritajiet għandhom jinkludu 
dimensjoni internazzjonali. Il-
kooperazzjoni internazzjonali xjentifika u 
teknoloġika hija kwistjoni kritika għall-
Unjoni u, bħala konsegwenza, Orizzont 
2020 se jappoġġjaha fit-tliet 
dimensjonijiet prinċipali:
-  il-promozzjoni tal-kooperazzjoni 
xjentifika u teknoloġika (S&T) mal-iktar 
ċentri avvanzati tal-għarfien fid-dinja, 
sabiex jiġu miksuba u maqsuma l-iktar 
standards ta’ eċċellenza avvanzati, u biex 
tkun segwita l-kompetizzjoni fl-iktar livelli 
għolja;
-  il-promozzjoni tal-kooperazzjoni S&T 
għall-bini ta’ kapaċità, li jgħinu l-
istituzzjonijiet fl-Unjoni, mill-bidu nett, 
biex jikkontribwixxu u biex jaqsmu l-
benefiċċji tal-espansjoni mgħaġġla tal-
kapaċitajiet tal-R&D u r-riżorsi umani 
madwar id-dinja;
-  il-promozzjoni tal-kooperazzjoni tal-
S&T għall-paċi u l-istabbilità madwar id-
dinja, li jirrikonoxxu r-rwol fundamentali 
li l-valuri umani u tas-soċjetà tax-xjenza 
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u r-riċerka jistgħu iġibu l-konsolidazzjoni 
tas-soċjetajiet fraġli u għall-paċifikazzjoni 
tal-kunflitti internazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-netwerks internazzjonali ta’ kollaborazzjoni xjentifika iffurmaw ix-xjenza u t-teknoloġija 
moderna u qed jiġu iżjed importanti sabiex jinidrizzaw żoni ġodda ta’ xjenza u teknoloġija. L-
isplużjoni ta’ edukazzjoni għolja u r-riċerka tad-deċennju l-ieħor qed jipprovdu riżorsi 
mingħajr preċedent finanzjarji u umani għall-insegwiment tal-għarfien ġdid. Ir-rwol tal-UE 
f’din id-dinja akbar ta’ soċjetajiet ta’ għarfien li qed joħorġu għandu jkun definit mill-ġdid 
kontinwament. Il-kooperazzjoni tal-S&T internazzjonali flimkien mar-riċerka kollaborattiva 
tal-UE bħalissa hija  fil-pjanijiet strateġiċi kollha tal-istituzzjonijiet ta’ suċċess.

Emenda 75
Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka għandu 
jikkontribwixxi għall-objettiv ġenerali u l-
prijoritajiet tal-Orizzont 2020 bl-objettiv 
speċifiku li jipprovdi appoġġ xjentifiku u 
tekniku xprunat mill-klijenti għall-politiki 
tal-Unjoni.

Iċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka għandu 
jikkontribwixxi għall-objettiv ġenerali u l-
prijoritajiet tal-Orizzont 2020 bl-objettiv 
speċifiku li jipprovdi appoġġ xjentifiku u 
tekniku xprunat mill-klijenti għall-politiki 
tal-Unjoni. Il-valur miżjud tal-Unjoni taċ-
Ċentru Konġunt għar-Riċerka għandu 
jkun ivvalutat kontra l-indikaturi li ġejjin:
- in-numru ta’ okkorrenzi ta’ impatti 
speċifiċi tanġibbli fil-politiki tal-Unjoni li 
jirriżultaw mill-appoġġ tekniku u 
xjentifiku tal-politka pprovdut miċ-Ċentru 
konġunt għar-Riċerka
- numru ta’ publikazzjonijiet ta’ reviżjoni 
fl-istess livell.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa li jiġi evalwat ir-rwol tal-JRC b’xi indikaturi konkreti.
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Emenda 76
Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jgħinu biex jagħlqu d-diviżjoni tar-
riċerka u l-innovazzjoni fl-Ewropa, 
strateġiji kumplimentari u magħluqa se 
jiġu żviluppati bil-Fondi Strutturali kemm 
’il fuq (bini ta’ kapaċità fl-Istati Membri 
biex jippreparaw aħajr il-parteċipazzjoni 
tagħhom fl-Orizzont 2020) u ’l isfel (l-
isfruttar u t-tixrid tar-riżultati tar-riċerka 
u l-innovazzjoni li joħorġu mill-Orizzont 
2020). Fejn possibbli, l-interoperabilità 
bejn iż-żewġ għodod se tiġi promossa. L-
iffinanzjar kumulattiv jew kombinat se 
jkun inkoraġġut. Is-sinerġiji se jkunu 
b’mod partikolari mfittxija fl-attivitajiet 
stabbiliti fl-objettiv “Żieda fl-eċċellenza u 
żieda fil-parteċipazzjoni”, il-faċilitajiet 
tal-imsieħba reġjonali tal-infrastruttura 
tar-riċerka ta’ interess Ewropew, u l-
attivitajiet imwettqa permezz tal-EIT u l-
KICs tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif iddikkjarat fl-Artikolu 16a il-ġdid propost, għalkemm jiffukaw fuq affarijiet differenti, 
kemm l-Orizzont 2020 u l-Politika ta’ Koeżjoni huma estremament importanti sabiex jinkisbu 
l-objettivi tal-Ewropa 2020. Għalhekk, is-sinerġiji u l-kumplimentaritajiet bejniethom huma 
verament meħtieġa. Il-politika ta’ koeżjoni trid tipprepara l-atturi reġjonali tar-R&Ż sabiex 
jipparteċipaw fil-proġetti tal-Orizzont 2020, u min-naħa l-oħra, għandha tipprovdi l-mezz 
sabiex tisfrutta u xxerred b’ħeffa ir-riżultati tar-R&Ż li joħorġu mir-riċerka bażika ffinanzjata 
mill-Orizzont 2020 fis-suq.

Emenda 77
Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 7 – parti 
introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din il-Parti timmira li tirrinforza u testendi Din il-Parti timmira li tirrinforza u testendi 
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l-eċċellenza tal-bażi tax-xjenza tal-Unjoni 
u li tikkonsolida ż-Żona Ewropea tar-
Riċerka sabiex is-sistema tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni ssir aktar 
kompetittiva fuq skala globali. Din 
tikkonsisti f’erba’ objettivi speċifiċi:

l-eċċellenza tal-bażi tax-xjenza tal-Unjoni 
u li tikkonsolida ż-Żona Ewropea tar-
Riċerka sabiex is-sistema tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni ssir aktar 
kompetittiva fuq skala globali. Din 
tikkonsisti f’sitt objettivi speċifiċi:

Or. en

Emenda 78
Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 7 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) It-teknoloġiji futuri u fmerġenti 
għandhoma jappoġġaw ir-riċerka
kollaborattiva sabiex tiġi estiża l-kapaċità 
tal-Ewropa fir-rigward tal-innovazzjoni 
avvanzata u li tibdel il-paradigmi. Għandha 
trawwem kollaborazzjoni xjentifika 
madwar id-dixxiplini dwar ideat 
radikalment ġodda, ta’ riskju għoli u 
taċċellera l-iżvilupp tal-oqsma emerġenti l-
aktar promettenti tax-xjenza u t-teknoloġija 
kif ukoll l-istrutturar mifrux madwar l-
Unjoni tal-komunitajiet xjentifiċi 
korrispondenti.

(b) It-Teknoloġiji u x-Xjenzi Futuri u 
Emerġenti għandhom jappoġġaw ir-riċerka 
kollaborattiva sabiex tiġi estiża l-kapaċità 
tal-Ewropa fir-rigward tal-innovazzjoni 
avvanzata u li tibdel il-paradigmi. Għandha 
trawwem kollaborazzjoni xjentifika 
madwar id-dixxiplini dwar ideat 
radikalment ġodda, ta’ riskju għoli u 
taċċellera l-iżvilupp tal-oqsma emerġenti l-
aktar promettenti tax-xjenza u t-teknoloġija 
kif ukoll l-istrutturar mifrux madwar l-
Unjoni tal-komunitajiet xjentifiċi 
korrispondenti.

Or. en

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni tagħha 
timponi adattamenti tekniċi fit-test kollu.)

Emenda 79
Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 7 – punt da 
(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) It-tixrid tal-eċċellenza u ż-żieda fil-
parteċipazzjoni għandhom jiftħu l-
potenzjal tat-talent Ewropew billi jingħata 
l-appoġġ lit-tagħlim tal-politka, in-
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netwerking, u l-opportunitajiet tat-taħriġ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tixrid tal-eċċellenza u ż-żieda fil-parteċipazzjoni fl-Orizzont 2020 hija meħtieġa sabiex 
tiżdied il-kompetittività filwaqt li tkun immirata l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
Ewropea. L-appoġġ speċifiku f’dan l-objettiv speċifiku jista’ jżid il-potenzjal għall-eċċellenza 
li jeżisti fl-Ewropa.

Emenda 80
Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 7 – punt db 
(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) Ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli għandhom jattiraw talent 
ġdid għall-istudju tax-xjenza u t-
teknoloġija fis-soċjetajiet Ewropej, iġonġu 
d-distakk bejn is-sessi fir-riżorsi umani li 
jaħdmu fir-ricerka fl-Unjoni u 
jiżviluppaw mekkaniżmi li jippermettu t-
twessigħ u l-approfondiment tal-
apprezzament soċjali għall-għażliet 
xjentifiċi u teknoloġiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-objettiv speċifiku ġdid għandu jappoġġja l-istabbiliment ta’ djalogu rikk bejn ix-xjenza 
u s-soċjetà filwaqt li jtejjeb ir-riżorsi umani fl-oqsma tax-xjenza u l-innovazzjoni permezz ta’ 
bilanċ bejn is-sessi mtejjeb u permezz tal-attirar tat-talenti żgħar għall-karrieri xjentifiċi u 
teknoloġiċi.

Emenda 81
Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 10 – parti 
introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din il-Parti timmira li tħaffef l-iżvilupp tat- Din il-Parti timmira li tħaffef l-iżvilupp tat-
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teknoloġiji u l-innovazzjonijiet li se jkunu 
l-bażi tan-negozji tal-ġejjieni u li se jgħinu 
lil SMEs innovattivi Ewropej biex jikbru u 
jsiru kumpaniji ewlenin fid-dinja. Din 
tikkonsisti fi tliet objettivi speċifiċi:

teknoloġiji u l-innovazzjonijiet li se jkunu 
l-bażi tan-negozji tal-ġejjieni u li se jgħinu 
lil SMEs innovattivi Ewropej biex jikbru u 
jsiru kumpaniji ewlenin fid-dinja kif ukoll 
taħsad il-potenzjal tal-istabbiliment ta’ art 
fertili għall-SMEs ġodda. Għandha 
tingħata attenzjoni speċjali għall-
promozzjoni tal-għarfien u t-trasferiment 
tat-teknoloġija miċ-ċentri pubbliċi tar-
riċerka kif ukoll mill-kumpaniji 
bejniethom. Din tikkonsisti fi tliet objettivi 
speċifiċi:

Or. en

Emenda 82
Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 10 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali li għandha tipprovdi appoġġ 
dedikat għar-riċerka, l-iżvilupp u d-
dimostrazzjoni dwar l-ICT, in-
nanoteknoloġija, il-materjali avvanzati, il-
bijoteknoloġija, il-manifattura u l-
ipproċessar avvanzati u l-ispazju. Se ssir 
enfasi fuq l-interazzjonijiet u l-
konverġenza ma’ u bejn it-teknoloġiji 
differenti kollha.

(a) Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali li għandha tipprovdi appoġġ 
dedikat għar-riċerka, l-istandardizzazzjoni,
l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni dwar l-ICT, 
in-nanoteknoloġija, il-materjali avvanzati, 
il-bijoteknoloġija, il-manifattura u l-
ipproċessar avvanzati u l-ispazju. Se ssir 
enfasi fuq l-interazzjonijiet u l-
konverġenza ma’ u bejn it-teknoloġiji 
differenti kollha u r-relazzjonijiet tagħhom 
mal-isfidi soċjali. Il-konsiderazzjoni 
xierqa tal-utent għandha tittieħed in 
kunsiderazzjoni f’dawn l-oqsma kollha

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-Tmexxija Industrijali trid tikkontribwixxi għall-istandards Ewropej li huma rikonoxxuti u 
użati madwar id-dinja. F’dinja teknoloġika kumplessa, l-istandards jimplikaw setgħa tas-suq 
u huma fattur multiplikattiv fit-triq mir-riċerka għall-innovazzjoni.
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Emenda 83
Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 se jieħu approċċ integrat 
għall-parteċipazzjoni tal-SMEs, li jista’ 
jwassal biex madwar 15 % tal-baġits 
ikkombinati totali għall-objettivi speċifiċi 
kollha dwar l-isfidi tas-soċjetà u l-objettiv 
speċifiku “Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali” jkun ddedikat 
għall-SMEs.

Orizzont 2020 se jieħu approċċ integrat 
għall-parteċipazzjoni tal-SMEs, u 
jistabbilixxi mekkaniżmu ċar sabiex 
jidentifika u jindirizza l-ħtiġijiet tat-
trasferiment tal-għarfien u t-teknoloġija 
tal-SMEs. L-appoġġ għandu  jwassal biex
għall-inqas 15 % tal-baġits ikkombinati 
totali għall-objettivi speċifiċi kollha dwar l-
isfidi tas-soċjetà u l-objettiv speċifiku 
“Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali” jkun ddedikat għall-SMEs.

Or. en

Emenda 84
Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 14 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Saħħa, tibdil demografiku u benesseri; (a) Saħħa u benesseri;

Or. en

(Din l-emenda tapplika għat-test kollu. L-adozzjoni tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Emenda 85
Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 14 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Sikurezza tal-ikel, agrikoltura 
sostenibbli, riċerka tal-baħar u marittima, u 
l-bijoekonomija;

(b) Sikurezza tal-ikel, agrikoltura 
sostenibbli, riċerka tal-baħar u marittima 
b’saħħitha u sostenibbli, u l-
bijoekonomija;

Or. en
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(Din l-emenda tapplika għat-test kollu. L-adozzjoni tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Emenda 86
Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u tal-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 14 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u 
siguri.

(f) Fehim tas-soċjetajiet u tibdil soċjali

Or. en

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni tagħha 
timponi adattamenti tekniċi fit-test kollu.)

Emenda 87
Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 14 – punt fa 
(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) Protezzjoni tal-libertà u s-sikurezza fl-
Ewropa

Or. en

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni tagħha 
timponi adattamenti tekniċi fit-test kollu.)

Emenda 88
Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 15 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom jieħdu 
approċċ orjentat lejn l-isfidi, li jiffoka fuq 
il-prijoritajiet tal-politika mingħajr ma 
jiddetermina minn qabel l-għażla preċiża 
tat-teknoloġiji jew is-soluzzjonijiet li 
għandhom jiġu żviluppati. L-enfasi 
għandha tkun fuq il-ġbir ta’ massa kritika 

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom jieħdu 
approċċ orjentat lejn l-isfidi, li jiffoka fuq 
il-prijoritajiet tal-politika mingħajr ma 
jiddetermina minn qabel l-għażla preċiża 
tat-teknoloġiji jew is-soluzzjonijiet li 
għandhom jiġu żviluppati. L-enfasi 
għandha tkun fuq il-ġbir ta’ massa kritika 
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ta’ riżorsi u għarfien minn kampijiet, 
teknoloġiji u dixxiplini xjentifiċi differenti 
sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi. L-
attivitajiet għandhom ikopru ċ-ċiklu kollu 
mir-riċerka sas-suq, b’iffukar ġdid fuq
attivitajiet relatati mal-innovazzjoni, bħall-
pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-pjattaformi 
għall-ittestjar, l-appoġġ għall-akkwist 
pubbliku, id-disinn, l-innovazzjoni 
xprunata mill-utent aħħari, l-innovazzjoni 
soċjali u l-adozzjoni tal-innovazzjonijiet 
mis-suq.

ta’ riżorsi u għarfien minn kampijiet, 
teknoloġiji u dixxiplini xjentifiċi differenti 
sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi. L-
attivitajiet għandhom ikopru ċ-ċiklu kollu 
mir-riċerka fundamentali sas-suq, inklużi 
attivitajiet relatati mal-innovazzjoni, bħall-
pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-pjattaformi 
għall-ittestjar, l-appoġġ għall-akkwist 
pubbliku, id-disinn, l-innovazzjoni 
xprunata mill-utent aħħari, l-innovazzjoni 
soċjali u l-adozzjoni tal-innovazzjonijiet 
mis-suq.

Or. en

Emenda 89
Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jittieħed l-approċċ ibbażat fuq l-
isfidi, huwa meħtieġ ippjanar strateġiku 
koordinat tal-attivitajiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni. Il-koordinazzjoni tista’ 
tindirizza l-frammentazzjoni u ttejjeb l-
użu tar-riżorsi teknoloġiċi u 
infrastrutturali permezz tal-komunità tar-
riċerka kollha relatata ma’ kull sfida. 
Barra minn hekk, fil-biċċa l-kbira tal-
każijiet, is-suċċess fl-innovazzjoni jeħtieġ 
impenn fit-tul sabiex tkun sostnuta 
riċerka eċċellenti. L-azzjonijiet strateġiċi 
u t-tmexxija xjentifika jistgħu jiżguraw 
input espert fil-politka mill-bidu nett, 
innovazzjoni u kompetittività avvanzata 
billi tinftiehem il-komplessità taċ-ċiklu 
tal-innovazzjoni, u jinkoraġġixxu l-
parteċipazzjoni minn iktar riċerkaturi 
bejn il-fruntieri. Ir-riċerka strateġika u l-
koordinazzjoni tal-innovazzjoni fuq kull 
sfida bbażata fuq it-tmexxija xjentifika 
għandha tiġi stabbilita mill-Bordijiet tat-
Tmexxija Settorjali ta’ esperti 
indipendenti ta’ livell għoli li 
jikkontribwixxu sabiex jiddefinixxu l-
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programmi tar-riċerka u l-innovazzjoni 
bbażati fuq l-aħjar tmexxija u jipprovdu l-
impetu u l-għodod meħtieġa għall-
promozzjoni tal-interazzjoni u s-sinerġiji 
fuq skala ikbar. 

Or. en

Emenda 90
Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku “Soċjetajiet inklużivi, 
innovattivi u siguri” jinkludi wkoll attività 
biex tagħlaq id-diviżjoni bejn ir-riċerka u 
l-innovazzjoni permezz ta’ miżuri speċifiċi 
biex tiġi rilaxxata l-eċċellenza f’reġjuni 
anqas żviluppati tal-Unjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn l-attivitajiet issa jaqgħu taħt l-objettiv speċifku ġdid propost “It-tixrid tal-eċċellenza u 
t-twessigħ tal-parteċipazzjoni” taħt il-Prijorità “Xjenza Eċċellenti”.

Emenda 91
Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, filwaqt li 60% ta’ dawk 
li jigradwaw minn universitajiet Ewropej 
huma nisa, 18% biss tar-riċerkaturi ta’
grad A huma nisa, meta kkomparati ma’
27% fl-Istati Uniti. In-numru baxx tan-
nisa li huma kapaċi jeżerċitaw karrieri 
xjentifiċi huwa ħela drammatika, telf ta’ 
talent, u xkiel għall-eċcellenza fir-riċerka 
Ewropea.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-ugwaljanza bejn is-sessi hija fattur ewlieni li jiddetermina l-kwalità tar-riċerka. Kif ġie 
ppruvat, il-kisba ta’ bilanċ bejn is-sessi f’tim tikkontribwixxi għall-kwalità tar-riċerka u r-
riżultati. Barra minn hekk, id-diversifikazzjoni tas-sessi tistimula l-innovazzjoni u l-
produttività.

Emenda 92
Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, dawn il-fatturi 
jaggravaw in-nuqqas ta’ attrattività 
relattiva Ewropea fil-kompetizzjoni globali 
għat-talent xjentifiku. L-abbiltà tas-sistema 
tal-USA li toffri aktar riżorsi għal kull 
riċerkatur u prospetti aħjar tal-karriera 
tispjega għaliex hija għadha tattira l-aħjar 
riċerkaturi mid-dinja kollha, inklużi 
għexieren ta’ eluf mill-Unjoni.

Dawn il-fatturi jaggravaw in-nuqqas ta’ 
attrattività relattiva Ewropea fil-
kompetizzjoni globali għat-talent 
xjentifiku. L-abbiltà tas-sistema tal-USA li 
toffri aktar riżorsi għal kull riċerkatur u 
prospetti aħjar tal-karriera tispjega għaliex 
hija għadha tattira l-aħjar riċerkaturi mid-
dinja kollha, inklużi għexieren ta’ eluf 
mill-Unjoni.

Or. en

Emenda 93
Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament tal-ERC għandu jingħata 
skont il-prinċipji stabbiliti sew li ġejjin. L-
eċċellenza xjentifika għandha tkun l-uniku 
kriterju li fuqu l-ERC jagħti l-għotjiet 
tiegħu. L-ERC għandu jopera fuq bażi 
minn isfel għal fuq mingħajr prijoritajiet 
determinati minn qabel. L-għotjiet tal-ERC 
għandhom ikunu miftuħin għal timijiet 
individwali ta’ riċerkaturi ta’ kull età u 
minn kwalunkwe pajjiż fid-dinja, li jaħdmu 
fl-Ewropa. U l-ERC għandu jimmira li 
jrawwem kompetizzjoni b’saħħitha 
madwar l-Ewropa.

Il-finanzjament tal-ERC għandu jingħata 
skont il-prinċipji stabbiliti sew li ġejjin. L-
eċċellenza xjentifika għandha tkun l-uniku 
kriterju li fuqu l-ERC jagħti l-għotjiet 
tiegħu. L-ERC għandu jopera fuq bażi 
minn isfel għal fuq mingħajr prijoritajiet 
determinati minn qabel. L-għotjiet tal-ERC 
għandhom ikunu miftuħin għal timijiet 
individwali ta’ riċerkaturi ta’ kull età u 
minn kwalunkwe pajjiż fid-dinja, li jaħdmu 
fl-Ewropa. L-ERC għandu jimmira li 
jrawwem kompetizzjoni b’saħħitha 
madwar l-Ewropa u jiżgura li l-
preġudizzju bla ħsieb fuq is-sessi jiġi 
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trattat sewwa fil-proċeduri ta’ 
evalwazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bilanċ bejn is-sessi jrid ikun preżenti fil-proċeduri ta’ evalwazzjoni minħabba li hemm 
potenzjal kbir biex tittejjeb il-parteċipazzjoni tan-nisa fix-xjenza.

Emenda 94
Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ERC għandu jagħti prijorità partikolari li 
jassisti riċerkaturi eċċellenti li jkunu 
għadhom fil-bidu tal-karriera tagħhom biex 
jagħmlu t-tranżizzjoni lejn l-indipendenza 
billi jipprovdilhom appoġġ adegwat fl-
istadju kritiku li fih dawn ikunu qed 
jistabbilixxu jew jikkonsolidaw it-tim jew 
il-programm ta’ riċerka tagħhom.

L-ERC għandu jagħti prijorità partikolari li 
jassisti riċerkaturi eċċellenti li jkunu 
għadhom fil-bidu tal-karriera tagħhom biex 
jagħmlu t-tranżizzjoni lejn l-indipendenza 
billi jipprovdilhom appoġġ adegwat fl-
istadju kritiku li fih dawn ikunu qed 
jistabbilixxu jew jikkonsolidaw it-tim jew 
il-programm ta’ riċerka tagħhom. Ir-ritorn 
u l-integrazzjoni mill-ġdid tar-riċerkaturi 
wara t-tmiem ta’ perjodu ta’ finanzjament 
tal-ERC jista’ jkun ukoll appoġġjat, 
b’mod partikolari flimkien mal-iskema 
‘ERA chair’ .

Or. en

Emenda 95
Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għaldaqstant, sal-2020 l-ERC għandu 
jimmiru li juri li: l-aqwa riċerkaturi qed 
jipparteċipaw fil-kompetizzjonijiet tal-
ERC, li l-finanzjament tal-ERC wassal 
direttament għal pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi tal-ogħla kwalità u għall-
kummerċjalizzazzjoni u l-applikazzjoni ta' 

Għaldaqstant, sal-2020 l-ERC għandu 
jimmiru li juri li: l-aqwa riċerkaturi qed 
jipparteċipaw fil-kompetizzjonijiet tal-
ERC, li l-finanzjament tal-ERC wassal 
direttament għal pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi tal-ogħla kwalità u għall-
kummerċjalizzazzjoni u l-applikazzjoni ta' 
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teknoloġiji u ideat innovattivi u li l-ERC ta 
kontribuzzjoni sinifkanti wkoll biex 
jagħmel l-Ewropa ambjent aktar attraenti 
għall-aħjar xjenzati tad-dinja. B’mod 
partikolari, l-ERC għandu jimmira titjib li 
jista’ jitkejjel fis-sehem tal-Unjoni fir-
rigward tal-pubblikazzjonijiet l-aktar 
ikkwotati li qegħdin fl-ogħla 1 % fid-dinja. 
Barra minn hekk, għandu jimmira għal 
żieda sostanzjali fl-għadd ta’ riċerkaturi 
eċċellenti minn barra l-Ewropa li huwa 
jiffinanzja u titjib speċifiku fil-prattiki 
istituzzjonali u l-politiki nazzjonali biex 
jappoġġa l-aqwa riċerkaturi.

teknoloġiji u ideat innovattivi u li l-ERC ta 
kontribuzzjoni sinifkanti wkoll biex 
jagħmel l-Ewropa ambjent aktar attraenti 
għall-aħjar xjenzati tad-dinja. B’mod 
partikolari, l-ERC għandu jimmira titjib li 
jista’ jitkejjel fis-sehem tal-Unjoni fir-
rigward tal-pubblikazzjonijiet l-aktar 
ikkwotati li qegħdin fl-ogħla 1 % fid-dinja. 
Barra minn hekk, għandu jimmira għal 
żieda fl-għadd ta’ riċerkaturi eċċellenti 
minn barra l-Ewropa li huwa jiffinanzja, 
inkluża żieda qawwija ta’ riċerkaturi 
eċċellenti nisa, u titjib speċifiku fil-prattiki 
istituzzjonali u l-politiki nazzjonali biex 
jappoġġa l-aqwa riċerkaturi.

Or. en

Emenda 96
Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Teknoloġiji Futuri u Emerġenti (FET) 2. Teknoloġiji u Xjenzi Futuri u Emerġenti 
(FEST)

Or. en

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni tagħha 
timponi adattamenti tekniċi fit-test kollu.)

Emenda 97
Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa t-trawwim ta’
teknoloġiji radikali ġodda permezz tal-
esplorazzjoni ta’ ideat novelli oħrajn u ta’ 
riskju għoli li jibnu fuq il-pedamenti 
xjentifiċi. Billi jipprovdu appoġġ flessibbli 
għar-riċerka mmirata, kollaborattiva u 
interdixxiplinarja fuq skali varji u billi 

L-objettiv speċifiku huwa t-trawwim ta’
riċerka esplorattiva bil-potenzjal li tiftaħ 
oqsma ġodda għax-xejnza u t-teknoloġija 
Ewropea. Billi jipprovdu appoġġ flessibbli 
għar-riċerka mmirata, kollaborattiva u 
interdixxiplinarja fuq skali varji u billi 
jadottaw prattiki innovattivi tar-riċerka, li 
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jadottataw prattiki innovattivi tar-riċerka, li 
l-għan tagħhom huwa li jiġu identifikati u 
ssir ħidma fuq opportunitajiet ta’ 
benefiċċju fit-tul għaċ-ċittadini, l-
ekonomija u s-soċjetà.

l-għan tagħhom huwa li jiġu identifikati u 
ssir ħidma fuq opportunitajiet ta’ 
benefiċċju fit-tul għaċ-ċittadini, l-
ekonomija u s-soċjetà.

Or. en

Emenda 98
Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 2 – punt 2.1 – paragrafuh 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

FEST tippromwovi l-eċċellenza permezz 
ta’ proġetti kollaborattivi ffukati fuq 
riċerka esplorattiva fil-futur u fuq 
opportunitajiet emerġenti tax-xjenza u t-
teknoloġija. Tkopri l-qasam kollaborattiv 
kollu tar-riċerka esplorattiva mix-xjenza 
esplorattiva bażika sal-iżviluppi 
teknoloġiċi esplorattivi, u t-trawwim tal-
kollaborazzjoni madwar il-fruntieri mill-
iktar stadji bikrija tar-riċerka ’l hawn, 
FEST se ġġib il-valur miżjud tal-Unjoni 
lejn il-fruntiera tar-riċerka moderna u 
tgħin sabiex tibni massa kritika 
kollaborattiva fir-riċerka eċċellenti 
madwar l-Ewropa.

Or. en

Emenda 99
Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skoperti radikali b’impatt trasformattiv 
jiddependu dejjem aktar fuq 
kollaborazzjoni intensa fid-dixxiplini 
kollha tax-xjenza u t-teknoloġija 
(pereżempju, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, il-bijoloġija, il-kimika, ix-

Skoperti radikali b’impatt trasformattiv 
jiddependu dejjem aktar fuq 
kollaborazzjoni intensa fid-dixxiplini 
kollha tax-xjenza u t-teknoloġija 
(pereżempju, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, il-bijoloġija, il-kimika, il-
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xjenzi tas-sistema terrestri, ix-xjenzi 
materjali, in-newroxjenzi u x-xjenzi 
konoxxittivi, ix-xjenzi soċjali jew l-
ekonomiji) u mal-arti u l-istudji umanistiċi. 
Dan jirrikjedi mhux biss eċċellenza fix-
xjenza u t-teknoloġija iżda wkoll 
attitudnijiet ġodda u interazzjonijiet novelli 
bejn il-firxa wiesgħa ta’ atturi fir-riċerka.

matematika, ix-xjenzi tas-sistema terrestri, 
ix-xjenzi materjali, in-newroxjenzi u x-
xjenzi konoxxittivi, ix-xjenzi soċjali jew l-
ekonomiji) u mal-arti u l-istudji umanistiċi. 
Dan jirrikjedi mhux biss eċċellenza fix-
xjenza u t-teknoloġija iżda wkoll 
attitudnijiet ġodda u interazzjonijiet novelli 
bejn il-firxa wiesgħa ta’ atturi fir-riċerka.

Or. en

Emenda 100
Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Filwaqt li xi ideat jistgħu jiġu żviluppati 
fuq skala żgħira, oħrajn jistgħu jkunu tant 
ta’ sfida li jkunu jirrikjedu sforz kbir 
federat fuq perjodu ta’ żmien sostanzjali. 
Ekonomiji ewlenin madwar id-dinja 
irrikonoxxew dan, u hemm kompetizzjoni 
globali li qed tikber biex jiġu identifikati u 
segwiti opportunitajiet teknoloġiċi 
emerġenti fil-fruntiera tal-għarfien tax-
xjenza li jistgħu jiġġeneraw impatt 
konsiderevoli fuq l-innovazzjoni u l-
benefiċċji għas-soċjetà. Sabiex ikunu 
effettivi, dawn it-tipi ta’ attività jeħtieġ li 
jinbnew malajr fuq skala kbira, permezz 
tal-federazzjoni fil-programmi kollha 
f’livelli Ewropej, nazzjonali u reġjonali 
madwar għanijiet komuni biex jibnu massa 
kritika, irawmu sinerġiji u jiksbu l-aħjar 
effetti ta’ ingranaġġ.

Filwaqt li xi ideat jistgħu jiġu żviluppati 
fuq skala żgħira, oħrajn jistgħu jkunu tant 
ta’ sfida li jkunu jirrikjedu sforz kbir 
federat fuq perjodu ta’ żmien sostanzjali. 
Sabiex ikunu effettivi, dawn it-tipi ta’ 
attività jeħtieġ li jinbnew malajr fuq skala 
kbira, permezz tal-federazzjoni fil-
programmi kollha f’livelli Ewropej, 
nazzjonali u reġjonali madwar għanijiet 
komuni biex jibnu massa kritika, irawmu 
sinerġiji u jiksbu l-aħjar effetti ta’ 
ingranaġġ.

Or. en

Emenda 101
Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 2 – punt 2.3 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-taħlita t-tajba tal-livell ta’ ftuħ kif ukoll 
il-gradi varjanti ta’ strutturar tas-suġġetti, 
il-komunitajiet u l-finanzjament 
għandhom ikunu definiti għal kull attività 
biex jiġu indirizzati bl-aħjar mod l-
objettivi li se jitwettqu.

imħassar

Or. en

Emenda 102
Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 2 – punt 2.3 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-inqas 60% tar-riżorsi tal-FEST se 
jkunu ddedikati għall-riċerka esplorattiva 
kollaborattiva minn isfel għal fuq fl-
oqsma kollha, fejn mhux iktar minn 25% 
se jkunu kkonċentrati  fuq is-segwiment 
ta’ ftit sfidi inizjattivi ewlenin tal-FEST.
Bord tat-Tmexxija tal-FEST, magħmul 
minn xjentisti u inġiniera tal-għola 
reputazzjoni u esperjenza xierqa, li 
jiżgura diversità ta’ żoni ta’ riċerka u 
jagixxu fil-kapaċità personali tagħhom, 
għandu jipprovdi input u pariri lill-
Kummissjoni fuq l-istrateġija xjentifika 
ġenerali għall-attivitajiet tal-FEST, l-
istabbiliment tal-programm tax-xogħol u 
l-kriterja għas-sejħiet għall-proposti, kif 
ukoll id-definizzjoni dwar suġġetti 
speċifiċi għall-FEST Proattiv u għall-
Inizjattivi Ewlenin tal-FEST.
L-evalwazzjoni tal-proġetti kollha tal-
FEST issegwi kriterji stretti ta’ eċċellenza 
xjentifika u teknoloġika.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għalkemm l-Inizjattivi Ewlenin tal-FEST huma importanti għall-Ewropa, m’għandhomx 
jikkonċentraw finanzjament eċċessiv. Ammont konsiderevoli għandu jkun dedikat għar-
riċerka esplorattiva minn isfel għal fuq minħabba l-potenzjal kbir tagħha sabiex 
tikkontribwixxi l-kisba tal-objettivi relatati mal-FEST.Il-Bord tat-Tmexxija tal-FEST bil-
fatturi msemmija jtejjeb mingħajr dubju r-riżultati ġenerali mistennija mill-FEST u jżid bla 
dubju l-appoġġ ġenerali għal dan l-objettiv speċifiku. L-eċċellenza għandha tkun il-kriterju 
uniku fl-evalwazzjoni tal-FEST li ssegwi l-eżempju tal-ERC.

Emenda 103
Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Azzjonijiet Marie Curie 3. Azzjonijiet Marie Sklodowska-Curie

Or. en

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni tagħha 
timponi adattamenti tekniċi fit-test kollu.)

Emenda 104
Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu żgurati l-
aħjar żvilupp u l-użu dinamiku tal-kapital 
intellettwali tal-Ewropa sabiex jiġu
ġġenerati ħiliet ġodda u innovazzjoni u 
b’hekk jiġi realizzat il-potenzjal kollu 
tagħha fis-setturi u r-reġjuni kollha.

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu żgurati l-
aħjar żvilupp u l-użu dinamiku tal-kapital 
intellettwali tal-Ewropa sabiex jiġu
żviluppati ħiliet ġodda u jiġu ġġenerati 
għarfien ġdid u innovazzjoni u b’hekk jiġi 
realizzat il-potenzjal kollu tagħha fis-
setturi u r-reġjuni kollha.

Or. en

Emenda 105
Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 5a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programmi ta’ mobilità se jiżguraw 
opportunitajiet indaqs u effettivi bejn l-
irġiel u n-nisa u jinkludu miżuri speċifiċi 
sabiex ineħħu t-tfixkil fil-mobilità tar-
riċerkaturi nisa.

Or. en

Emenda 106
Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Aktar żvilupp tal-Azzjonijiet Marie Curie 
se jwassal għal kontribuzzjoni sinifikanti 
għall-iżvilupp taż-Żona Ewropea tar-
Riċerka. Bl-istruttura tagħhom ta’ 
finanzjament kompetittiv mal-Ewropa 
kollha, l-azzjonijiet Marie Curie se jħeġġu 
tipi ġodda, kreattivi u innovattivi ta’ taħriġ 
bħal dottorati industrijali, li jinvolvu atturi 
fl-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
li jkunu jridu jikkompetu globalment għal 
reputazzjoni ta’ eċċellenza. Billi jipprovdu 
finanzjament tal-Unjoni għall-aħjar 
programmi ta’ riċerka u taħriġ skont il-
Prinċipji għal Taħriġ Innovattiv għad-
Dottorati fl-Ewropa, dawn se jippromwovu 
wkoll disseminazzjoni u adozzjoni aktar 
mifruxa, li jwasslu għal taħriġ għad-
dottorat aktar strutturat.

Aktar żvilupp tal-Azzjonijiet Marie Curie 
se jwassal għal kontribuzzjoni sinifikanti 
għall-iżvilupp taż-Żona Ewropea tar-
Riċerka. Bl-istruttura tagħhom ta’ 
finanzjament kompetittiv mal-Ewropa 
kollha, l-azzjonijiet Marie Curie se jħeġġu 
tipi ġodda, kreattivi u innovattivi ta’ taħriġ 
bħal lawrji dottorali kongunti jew multipli,
dottorati industrijali, li jinvolvu atturi fl-
edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni li 
jkunu jridu jikkompetu globalment għal 
reputazzjoni ta’ eċċellenza. Billi jipprovdu 
finanzjament tal-Unjoni għall-aħjar 
programmi ta’ riċerka u taħriġ skont il-
Prinċipji għal Taħriġ Innovattiv għad-
Dottorati fl-Ewropa, dawn se jippromwovu 
wkoll disseminazzjoni u adozzjoni aktar 
mifruxa, li jwasslu għal taħriġ għad-
dottorat aktar strutturat.

Or. en

Emenda 107
Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għotjiet Marie Curie se jiġu estiżi wkoll 
għall-mobbiltà temporanja ta’ riċerkaturi u
inġiniera bl-esperjenza mill-istituzzjonijiet 
pubbliċi għas-settur privat u viċi versa, 
biex b’hekk iħeġġu u jappoġġaw 
universitajiet, ċentri tar-riċerka u negozji 
biex jikkooperaw ma’ xulxin fuq skala 
Ewropea u internazzjonali. Bl-għajnuna 
tas-sistema ta’ evalwazzjoni stabbilita sew, 
trasparenti u ġusta tagħhom, l-Azzjonijiet 
Marie Curie se jidentifikaw it-talenti 
eċċellenti fir-riċerka u l-innovazzjoni 
f’kompetizzjoni internazzjonali li tagħti 
prestiġju u għaldaqstant motivazzjoni lir-
riċerkaturi biex javvanzaw fil-karriera 
tagħhom fl-Ewropa.

L-għotjiet Marie Curie se jiġu estiżi wkoll 
għall-mobbiltà temporanja ta’ riċerkaturi 
ta’ stadju bikri u esperjenzati, kif ukoll
inġiniera bl-esperjenza mill-istituzzjonijiet 
pubbliċi għas-settur privat u viċi versa, 
biex b’hekk iħeġġu u jappoġġaw 
universitajiet, ċentri tar-riċerka u negozji 
biex jikkooperaw ma’ xulxin fuq skala 
Ewropea u internazzjonali. Bl-għajnuna 
tas-sistema ta’ evalwazzjoni stabbilita sew, 
trasparenti u ġusta tagħhom, l-Azzjonijiet 
Marie Curie se jidentifikaw it-talenti 
eċċellenti fir-riċerka u l-innovazzjoni 
f’kompetizzjoni internazzjonali li tagħti 
prestiġju u għaldaqstant motivazzjoni lir-
riċerkaturi biex javvanzaw fil-karriera 
tagħhom fl-Ewropa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun pożittiv li l-attività tiġi estiża għar-riċerkaturi ta’ stadju bikri, pereżempju għal 
pjazzamenti ta’ żmien qasir biex jipparteċipaw f’attivitajiet speċjalizzati ta’ taħriġ. 

Emenda 108
Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 3 – punt 3.3 – punt a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu li 
jiġi pprovdut taħriġ eċċellenti u innovattiv 
lir-riċerkaturi fl-istadju bikri fil-livell ta’ 
wara l-lawrja (post-graduate) permezz ta’ 
proġetti interdixxiplinari jew programmi 
ta’ dottorat li jinvolvu universitajiet, 
istituzzjonijiet ta’ riċerka, negozji, SMEs u 
gruppi soċjoekonomiċi oħrajn minn pajjiżi 
differenti. Dan se jtejjeb il-prospetti tal-
karriera għar-riċerkaturi żgħażagħ ta’ wara 
l-lawrja kemm fis-setturi pubbliċi kif ukoll 
fis-setturi privati.

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu li 
jiġi pprovdut taħriġ eċċellenti u innovattiv 
lir-riċerkaturi fl-istadju bikri fil-livell ta’ 
wara l-lawrja (post-graduate) permezz ta’ 
proġetti interdixxiplinari jew programmi 
ta’ dottorat li jippermettu lir-riċerkaturi 
jiżviluppaw il-kurrikulu tar-riċerka 
tagħhom u jinvolvu universitajiet, 
istituzzjonijiet ta’ riċerka, negozji, SMEs u 
gruppi soċjoekonomiċi oħrajn minn pajjiżi 
differenti. Dan se jiżviluppa u jtejjeb il-
prospetti tal-karriera għar-riċerkaturi 
żgħażagħ ta’ wara l-lawrja kemm fis-setturi 
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pubbliċi kif ukoll fis-setturi privati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemmx bżonn li jinstab l-aħjar bilanċ bejn il-mira tar-riċerka u skema tajba ta’ 
konsulenza.

Emenda 109
Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 3 – punt 3.3 – punt b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu biex 
iħeġġu lir-riċerkaturi b’esperjenza 
jwessgħu jew japprofondixxu l-ħiliet 
tagħhom permezz tal-mobbiltà billi 
jinħolqu opportunitajiet ta’ karrieri 
attraenti f’universitajiet, istituzzjonijiet tar-
riċerka, negozji, SMEs u gruppi 
soċjoekonomiċi oħrajn fl-Ewropa kollha u
lil hinn. L-opportunitajiet li terġa’ tinbeda 
karriera fir-riċerka wara waqfa għandhom 
jiġu appoġġati wkoll.

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu biex 
iħeġġu lir-riċerkaturi b’esperjenza 
jwessgħu jew japprofondixxu l-ħiliet 
tagħhom permezz tal-mobbiltà billi 
jinħolqu opportunitajiet ta’ karrieri 
attraenti f’universitajiet, istituzzjonijiet tar-
riċerka, negozji, SMEs u gruppi 
soċjoekonomiċi oħrajn fl-Ewropa kollha u 
lil hinn, joffru lir-riċerkaturi l-opportunità 
li jitħarrġu u li jiksbu għarfien ġdid 
f’organizzazzjoni tar-riċerka f’pajjiż terz, 
u jirritornaw sussegwentament. L-
opportunitajiet li terġa’ tinbeda karriera fir-
riċerka wara waqfa għandhom jiġu 
appoġġati wkoll.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Li tiġi offruta opportunità lir-riċerkaturi sabiex jirritornaw wara t-taħriġ minn pajjiż terz 
għandu jtejjeb il-kapital uman Ewropew fir-riċerka u l-innovazzjoni.

Emenda 110
Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 3 – punt 3.3 – punt d – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu, bl-
għajnuna ta’ mekkaniżmu ta’ 

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu, bl-
għajnuna ta’ mekkaniżmu ta’ 
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kofinanzjament, biex iħeġġu 
organizzazzjonijiet reġjonali, nazzjonali u 
internazzjonali biex jinħolqu programmi 
ġodda u biex dawk eżistenti jinfetħu għat-
taħriġ internazzjonali u intersettorjali, il-
mobbiltà u l-iżvilupp tal-karriera. Dan se 
jżid il-kwalità tat-taħriġ tar-riċerka fl-
Ewropa fl-istadji kollha tal-karriera, inkluż 
fil-livell tad-dottorat, se jrawwem iċ-
ċirkolazzjoni libera tar-riċerkaturi u l-
għarfien xjentifiku fl-Ewropa, se 
jippromwovi karrieri tar-riċerka attraenti 
billi joffrilhom reklutaġġ miftuħ u 
kundizzjonijiet tax-xogħol attraenti u se 
jappoġġa kooperazzjoni tar-riċerka u l-
innovazzjoni bejn l-universitajiet, 
istituzzjonijiet tar-riċerka u impriżi u 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali.

kofinanzjament, biex iħeġġu 
organizzazzjonijiet reġjonali, nazzjonali u 
internazzjonali biex jinħolqu programmi 
ġodda u biex dawk eżistenti jinfetħu għat-
taħriġ internazzjonali u intersettorjali, il-
mobbiltà u l-iżvilupp tal-karriera. Dan se 
jżid il-kwalità tat-taħriġ tar-riċerka fl-
Ewropa fl-istadji kollha tal-karriera, inkluż 
fil-livell tad-dottorat, se jrawwem iċ-
ċirkolazzjoni libera tar-riċerkaturi u l-
għarfien xjentifiku fl-Ewropa, se 
jippromwovi karrieri tar-riċerka attraenti 
billi joffrilhom reklutaġġ miftuħ u 
kundizzjonijiet tax-xogħol attraenti u se 
jappoġġa kooperazzjoni tar-riċerka u l-
innovazzjoni bejn l-universitajiet, 
istituzzjonijiet tar-riċerka u impriżi u 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali. 
Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-
ugwaljanza bejn is-sessi u l-bidla fl-
istruttura.

Or. en

Emenda 111
Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 3 – punt 3.3 – punt e – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għanijiet huma li jsir monitoraġġ tal-
progress, jiġu identifikati n-nuqqasijiet fl-
Azzjonijet Marie Curie u jiżdied l-impatt 
tagħhom. F’dan il-kuntest, għandhom jiġu 
żviluppati indikaturi u dejta relatati mal-
mobbiltà, il-ħiliet u l-karrieri analizzati tar-
riċerkaturi, sabiex ikun hemm sinerġiji u 
koordinazzjoni mill-qrib mal-azzjonijiet ta’ 
appoġġ tal-politika dwar ir-riċerkaturi, 
minn iħaddimhom u minn jiffinanzjhom, 
imwettqa taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u 
siguri”. L-attività għandu jkollha l-għan 
ulterjuri li tqajjem is-sensibilizzazzjoni 
dwar l-importanza u l-attrattività ta’ 

L-għanijiet huma li jsir monitoraġġ tal-
progress,  li jiġu identifikati n-nuqqasijiet u 
l-ostakoli fl-Azzjonijet Marie Curie u 
jiżdied l-impatt tagħhom. F’dan il-kuntest, 
għandhom jiġu żviluppati indikaturi u dejta 
relatati mal-mobbiltà, il-ħiliet u l-karrieri 
kif ukoll l-ugwaljanza bejn is-sessi 
analizzati, tar-riċerkaturi, sabiex ikun 
hemm sinerġiji u koordinazzjoni mill-qrib 
mal-azzjonijiet ta’ appoġġ tal-politika dwar 
ir-riċerkaturi, minn iħaddimhom u minn 
jiffinanzjhom, imwettqa taħt l-objettiv 
speċifiku “Riċerka responsabbli u
innovazzjoni”. L-attività għandu jkollha l-
għan ulterjuri li tqajjem is-
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karriera fir-riċerka u d-disseminazzjoni tar-
riżultati tar-riċerka u l-innovazzjoni li 
jirriżultaw minn xogħol appoġġat mill-
azzjonijiet Marie Curie.

sensibilizzazzjoni dwar l-importanza u l-
attrattività ta’ karriera fir-riċerka u d-
disseminazzjoni tar-riżultati tar-riċerka u l-
innovazzjoni li jirriżultaw minn xogħol 
appoġġat mill-azzjonijiet Marie Curie.
Għandha tinkludi wkoll miżuri speċifiċi 
immirati sabiex ineħħu t-tfixkil fil-
mobbilità tan-nisa.

Or. en

Emenda 112
Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-infrastrutturi tar-riċerka l-aktar avvanzati 
qed isiru dejjem aktar kumplessi u jiswew 
ħafna flus, u ħafna drabi jirrikjedu l-
integrazzjoni ta’ tagħmir, servizzi u sorsi 
tad-dejta differenti u kollaborazzjoni 
transnazzjonali estensiva. L-ebda pajjiż 
waħdu ma għandu biżżejjed riżorsi biex 
jappoġġa l-infrastrutturi tar-riċerka kollha 
li jeħtieġ. F’dawn l-aħħar snin, sar progress 
notevoli fl-approċċ Ewropew lejn l-
infrastrutturi tar-riċerka permezz tal-
implimentazzjoni tal-pjan direzzjonali tal-
ESFRI għall-infrastrutturi, l-integrazzjoni u 
l-ftuħ ta’ faċilitajiet nazzjonali tar-riċerka u 
l-iżvilupp ta’ infrastrutturi elettroniċi li 
jsostnu Żona Ewropea tar-Riċerka diġitali. 
In-netwerks tal-infrastrutturi tar-riċerka 
madwar l-Ewropa jsaħħu l-bażi tal-kapital 
uman tagħna billi jipprovdu taħriġ mill-
aqwa għal ġenerazzjoni ġdida ta’ 
riċerkaturi u inġiniera u jippromwovu l-
kollaborazzjoni interdixxiplinarja.

L-infrastrutturi tar-riċerka l-aktar avvanzati 
qed isiru dejjem aktar kumplessi u jiswew 
ħafna flus, u ħafna drabi jirrikjedu l-
integrazzjoni ta’ tagħmir, servizzi u sorsi 
tad-dejta differenti u kollaborazzjoni 
transnazzjonali estensiva. L-ebda pajjiż 
waħdu ma għandu biżżejjed riżorsi biex 
jappoġġa l-infrastrutturi tar-riċerka kollha 
li jeħtieġ, għalhekk il-mertu tal-
infrastrutturi tar-riċerki Ewropej 
stabbiliti, li kkonstitwixxew eżempju 
eċċellenti tal-ġabra tar-riżorsi u d-
demostrazzjoni tal-valur mizjud ta’ 
approċċ konġunt tul l-erbgħin sena li 
għaddew. F’dawn l-aħħar snin, sar 
progress notevoli fl-approċċ Ewropew lejn 
l-infrastrutturi tar-riċerka permezz tal-
implimentazzjoni tal-pjan direzzjonali tal-
ESFRI għall-infrastrutturi, l-integrazzjoni u 
l-ftuħ ta’ faċilitajiet nazzjonali tar-riċerka u 
l-iżvilupp ta’ infrastrutturi elettroniċi li 
jsostnu Żona Ewropea tar-Riċerka diġitali
miftuħa u effiċjenti. In-netwerks tal-
infrastrutturi tar-riċerka madwar l-Ewropa 
jsaħħu l-bażi tal-kapital uman tagħna billi 
jipprovdu taħriġ mill-aqwa għal 
ġenerazzjoni ġdida ta’ riċerkaturi u 
inġiniera u jippromwovu l-kollaborazzjoni 
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interdixxiplinarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi enfasizzata l-esperjenza eżistenti tal-kollaborazzjoni f’dan il-qasam li 
ppermetta għall-RIs madwar l-Ewropa li huma stabbiliti sew u għandhom reputazzjoni ta’ 
klassi dinjija.

Emenda 113
Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Aktar żvilupp u l-użu estiż tal-infrastrutturi 
tar-riċerka fil-livell tal-Unjoni se jagħtu 
kontribuzzjoni sinifikanti għall-iżvilupp 
taż-Żona Ewropea tar-Riċerka. Filwaqt li r-
rwol tal-Istati Membri jibqa ċentrali għall-
iżvilupp u l-finanzjament tal-infrastrutturi 
tar-riċerka, l-Unjoni għandha rwol 
importanti fl-appoġġ tal-infrastruttura fil-
livell tal-Unjoni, it-trawwim tal-varar ta' 
faċilitajiet ġodda, il-ftuħ għal aċċess 
wiesgħa għal infrastrutturi nazzjonali u 
Ewropej, u l-iżgurar li l-politiki reġjonali, 
nazzjonali, Ewropej u internazzjonali huma 
konsisteni u effettivi. Mhux biss neċessarju 
li tiġi evitata d-duplikazzjoni fl-isforz u li l-
użu tal-faċilitajiet ikun koordinat u 
razzjonalizzat, iżda li jinġabru r-riżorsi 
flimkien sabiex l-Unjoni tkun tista’ wkoll 
tikseb u topera infrastrutturi tar-riċerka fil-
livell dinji.

Aktar żvilupp u l-użu estiż tal-infrastrutturi 
tar-riċerka fil-livell tal-Unjoni se jagħtu 
kontribuzzjoni sinifikanti għall-iżvilupp 
taż-Żona Ewropea tar-Riċerka. Filwaqt li r-
rwol tal-Istati Membri jibqa ċentrali għall-
iżvilupp u l-finanzjament tal-infrastrutturi 
tar-riċerka, l-Unjoni għandha rwol 
importanti fl-appoġġ tal-infrastruttura fil-
livell tal-Unjoni, bħall-koordinazzjoni tal-
attivitajiet ta’ infrastrutturi ta’ riċerka
Ewropej imqassma, it-trawwim tal-varar 
ta' faċilitajiet ġodda, il-ftuħ għal aċċess 
wiesgħa għal infrastrutturi nazzjonali u 
Ewropej, u l-iżgurar li l-politiki reġjonali, 
nazzjonali, Ewropej u internazzjonali huma 
konsisteni u effettivi. Mhux biss neċessarju 
li tiġi evitata d-duplikazzjoni fl-isforz u li l-
użu tal-faċilitajiet ikun koordinat u 
razzjonalizzat, iżda li jinġabru r-riżorsi 
flimkien sabiex l-Unjoni tkun tista’ wkoll 
tikseb u topera infrastrutturi tar-riċerka fil-
livell dinji.

Or. en

Emenda 114
Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ICT qed ibiddel ix-xjenza billi 
jippermetti kollaborazzjoni remota, 
ipproċessar massiv tad-dejta, 
esperimentazzjoni u aċċess għar-riżorsi 
imbiegħda. Ir-riċerka saret iktar 
transnazzjonali u interdixxiplinarja, u 
teħtieġ l-użu tal-infrastrutturi tal-ICT li 
huma supranazzjonali bħax-xjenza 
nfisha. Huwa għalhekk xieraq li 35% tal-
baġit f’dan l-objettiv speċifiku imur għall-
infrastrutturi elettroniċi tar-riċerka u l-
innovazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol importanti tal-ICT fl-iżvilupp tax-xjenza moderna u l-innovazzjoni jeħtieġ li 
jistabbilixxi appoġġ minimu għal dawn it-tipi ta’ infrastrutturi.

Emenda 115
Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 4 – punt 4.3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għanijiet għandhom ikunu li jiġu żgurati 
l-implimentazzjoni u l-operat tal-ESFRI u 
ta’ infrastrutturi tar-riċerka oħrajn ta’ klassi 
dinjija, inkluż l-iżvilupp ta’ faċilitajiet ta’ 
msieħba reġjonali; l-integrazzjoni ta’ u 
aċċess għal infrastrutturi nazzjonali tar-
riċerka; u l-iżvilupp, l-iskjerament u l-
operat ta’ infrastrutturi elettroniċi.

L-għanijiet għandhom ikunu li jiġu żgurati 
l-implimentazzjoni u l-operat tal-ESFRI u 
ta’ infrastrutturi tar-riċerka oħrajn ta’ klassi 
dinjija, inkluż l-iżvilupp ta’ faċilitajiet ta’ 
msieħba reġjonali ta’ interess Ewropew, 
kif ukoll l-aċċess transnazzjonali għall-
infrastrutturi tar-riċerka Ewropej ta’ 
klassi dinjija; l-integrazzjoni ta’ u aċċess 
transnazzjonali għal infrastrutturi 
nazzjonali tar-riċerka; u l-iżvilupp, l-
iskjerament u l-operat ta’ infrastrutturi 
elettroniċi sabiex tkun żgurata kapaċità 
ta’ klassi għolja fin-netwerking, fl-
informatika u fid-dejta xjentifika.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ħafna Infrastrutturi tar-Riċerka huma mqassma madwar diversi Stati Membri, waqt li l-
ispejjeż ewlenin tal-implimentazzjoni ta’ dawn l-infrastrutturi se jiġu ffinanzjati permezz tal-
impenni nazzjonali, l-iffinanzjar tal-UE għall-elementi transnazzjonali li se jkunu essenzjali 
sabiex ikun realizzat il-valur miżjud Ewropew tagħhom.

Emenda 116
Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 4 – punt 4.3 – punt b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għanijiet għandhom ikunu li l-
infrastrutturi tar-riċerka jiġu mħeġġu biex 
jaġixxu sabiex ikunu minn tal-ewwel li 
jadottaw it-teknoloġija, jippromwovu 
sħubiji tar-R&Ż mal-industrija, jiffaċilitaw 
l-użu industrijali tal-infrastrutturi tar-
riċerka u jistimulaw il-ħolqien ta’ 
raggruppamenti tal-innovazzjoni. Din l-
attività għandha tappoġġa wkoll it-taħriġ
u/jew l-iskambju ta’ persunal responsabbli 
mill-ġestjoni u l-operat tal-infrastrutturi 
tar-riċerka.

L-għanijiet għandhom ikunu li l-
infrastrutturi tar-riċerka jiġu mħeġġu biex 
jaġixxu sabiex ikunu minn tal-ewwel li 
jadottaw jew jiżviluppaw it-teknoloġija, 
jippromwovu sħubiji tar-R&Ż mal-
industrija, jiffaċilitaw l-użu industrijali tal-
infrastrutturi tar-riċerka u jistimulaw il-
ħolqien ta’ raggruppamenti tal-
innovazzjoni. Din l-attività għandha 
tappoġġa wkoll l-edukazzjoni u t-taħriġ
u/jew l-iskambju ta’ persunal responsabbli 
mill-użu, il-ġestjoni u l-operat tal-
infrastrutturi tar-riċerka, inkluża l-iskema 
ta’ sekondar għall-persunal għoli u 
maniġers tal-proġetti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalissa, il-mobilità tal-persunal fl-RIs Ewropej hija verament baxxa u bbażata fuq 
soluzzjonijiet individwali, ad hoc. Il-mobilità tal-persunal se tiġi mtejba b’mod sinifikanti 
permezz ta’ skema ddedikata għal persunal għoli u maniġers tal-proġetti

Emenda 117
Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 4 – punt 4.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan għandu jkun li jiġu appoġġati s-
sħubiji bejn dawk li jfasslu l-politika u l-
korpi ta’ finanzjament rilevanti, l-għodod 

L-għan għandu jkun li jiġu appoġġati s-
sħubiji bejn dawk li jfasslu l-politika u l-
korpi ta’ finanzjament rilevanti, l-għodod 
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tal-pjanijiet direzzjonali u l-monitoraġġ 
għat-teħid ta’ deċiżjonijiet kif ukoll 
attivitajiet ta’ kooperazzjoni 
internazzjonali.

tal-pjanijiet direzzjonali u l-monitoraġġ 
għat-teħid ta’ deċiżjonijiet kif ukoll 
attivitajiet ta’ kooperazzjoni 
internazzjonali. L-infrastrutturi tar-
riċerka Ewropej għandhom jiġu 
appoġġjati fl-attivitajiet ta’ relazzjonijiet 
internazzjonali tagħhom u kkonsultati fil-
proċess tal-iffurmar tal-istrateġija 
Ewropea għall-kooperazzjoni 
internazzjonali fir-riċerka.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Infrastrutturi tar-Riċerka Ewropej għandhom kompetenza estensiva fil-kollaborazzjonijiet 
internazzjonali fl-oqsma rispettivi tagħhom, għalhekk għandhom jintużaw bħala riżorsi ta’ 
prijoritizzazzjoni tematika meta tiġi stabbilita l-istrateġija kooperattiva internazzjonali tal-UE 
fir-riċerka.

Emenda 118
Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. IT-TIXRID TAL-EĊĊELLENZA U T-
TWESSIGĦ TAL-PARTEĊIPAZZJONI
4a.1 Objettiv speċifiku
L-objettiv speċifiku għandu jisfrutta 
b’mod sħiħ il-potenzjal tal-ġabra  tat-
talent Ewropew li l-benefiċċji ta’ 
ekonomija mmexxija bl-innovazzjoni 
huma kemm massimizzati kif ukoll 
imqassma b’mod ġenwin madwar il-pajjiżi 
kollha, ir-reġjuni u ċ-ċittadini tal-Unjoni.
Meta ssir referenza għall-objettivi tal-
politka tal-iżvilupp tar-riċerka u t-
teknoloġija tal-Unjoni, it-TFUE jiddikjara 
b’mod ċar li “l-Unjoni għandha
tinkoraġġixxi,  fl-Unjoni kollha, lill-
impriżi inklużi l-impriżi ta’ daqs żgħir u 
medju, liċ-ċentri ta’ riċerka u lill-
universitajiet fl-attivitajiet tagħhom ta’ 
riċerka u żvilupp teknoloġiku ta’ livell 
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għoli”.
U filfatt, ikun żgurat li r-riċerka u l-
attivitajiet li għandhom x’jaqsmu mal-
innovazzjoni ikunu mxerrda fil-wisa’ 
matul l-Istati Membri kollha kien ilu 
għan importanti tal-politka tal-Unjoni. 
Madankollu, minkejja tendenza riċenti 
għall-prestazzjonijiet innovattivi tal-Istati 
Membri individwali biex jikkonverġu, 
xorta baqa’ differenzi qawwija fost 27
pajjiż tal-UE, kif kien iddikkjarat fit-
Tabella tal-Valutazzjoni tal-Unjoni tal-
2011. Barra minn hekk, bit-tqegħid ta’ 
limiti fuq il-baġits nazzjonali, il-kriżi 
finanzjarja kurrenti qed thedded li twessa’ 
d-distakk bejn ‘il-mexxejja tal-
innovazzjoni’ u ‘l-innovatturi modesti’.
4a.2 Raġunament u valur miżjud tal-
Unjoni
Sabiex isir progress lejn soċjetà 
sostenibbli, inlussiva u intelliġenti, l-
Ewropa teħtieġ li tagħmel l-aħjar użu 
mill-inteliġenza li hija disponibbli fl-
Unjoni u tiftaħ riċerka mhux sfruttata u l-
potenzjal tal-innovazzjoni. Din hija sfida 
Ewropea reali, deċisiva għall-
kompetittività internazzjonali tagħna, u 
ma tistax tissolva mill-Istati Membri 
waħedhom.
Bit-trawwim u l-konnessjoni tar-
ragruppamenti tal-eċċellenza fis-setturi u 
fir-reġjuni kollha u bit-tixrid tal-
eċċellenza madwar it-territorju tiegħu, l-
attivitajiet proposti jikkontribwixxu fit-
tisħiħ taż-ŻER.
4a.3 Linji ġenerali tal-attivitajiet
Biex tkun żgurata l-effiċjenza tal-
iffinanzjar tar-riċerka u l-innovazzjoni, l-
Orizzont 2020 jeħtieġ li jkun miftuħ għal 
firxa wiesgħa ta’ partiċipanti, inklużi 
dawk li jidħlu ġodda, u jkun zgurat li l-
eċċellenza tipprevali kull fejn teżisti. It-
talent għalhekk jeħtieġ li jkun imrawwem 
u appoġġjat sabiex jikber fl-eċċellenza, 
ippermetti lir-riċerkaturi u lill-innovaturi 
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madwar l-Ewropa biex jibbenefikaw mill-
għodod, in-netwerks u l-iffinanzjar tal-
Orizzont 2020.
L-attivitajiet se jimmiraw sabiex jiftħu l-
eċċellenza potenzjali billi jappoġġjaw it-
tagħlim tal-politka u n-netwerking u l-
iskemi ta’ ġemellaġġ li jtejbu l-
konnessjonijiet bejn ir-riċerkaturi u l-
innovaturi fl-Istati Membri kollha, 
inkluża l-attrazzjoni akkademiċi pendenti 
għall-istituzzjonijiet b’potenzjal ċar għall-
eċċellenza tar-riċerka, billi jġibu flimkien 
is-sidien u l-utenti tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali  (IPR) u bit-
trawwim tal-opportunitajiet tat-taħriġ. 
Attivitajiet bħal dawn jinkludu:
(a) it-tgħaqqid taċ-ċentri tal-eċċellenza 
emerġenti fi Stati Membri u f’reġjuni ta’ 
prestazzjoni ta’ inqas innovazzjoni ma’ 
kontrapartijiet internazzjonali ewlenin fi 
bnadi oħra fl-Ewropa;
(b) it-tnedija ta’ kompetizzjoni għall-
pedament ta’ ċentri ta’ riċerka 
kompetittivi internazzjonalment f’reġjuni 
ta’ koeżjoni; il-kandidati għall-
kompetizzjoni għandhom ikunu timijiet li 
kull wieħed jinkludi reġjun innovattiv 
imma inqas żviluppat u ċentru ta’ 
eċċellenza rikonoxxut internazzjonalment 
fi bnadi oħra fl-Ewropa;
(c) l-istabbiliment ta’ “ERA Chairs” biex 
jiġu attirati akkademiċi pendenti fl-
istituzzjonijiet b’potenzjal ċar għall-
eċċellenza tar-riċerka, sabiex jgħinu lil 
dawn l-istituzzjonijiet jiftħu l-potenzjal 
tagħhom bis-sħiħ u għalhekk joħolqu 
livell ta’ kundizzjonijiet indaqs għar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-ŻER;
(d) l-għoti ta’ “siġilli ta’ eċellenza” dwar 
l-ERC evalwat b’mod posittiv, Marie 
Sklodowska-Curie jew il-proposti ta’ 
proġetti kollaborattivi li ma setgħux jiksbu 
l-iffinanzjar minħabba limitazzjonijiet 
baġitarji;
(e) l-għoti ta’ “siġill ta’ eċċellenza” lill-
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proġetti lesti sabiex jiffaċiliatw l-
iffinanzjar tas-segwitu (eż. skala pilota, 
proġetti ta’ demostrazzjoni jew l-ivvalutar 
tar-riżultati tar-riċerka) minn sorsi 
nazzjonali jew reġjonli:
(f) l-attribuzzjoni ta’ “Għotjiet ta’ Ritorn” 
tal-ERC lir-riċerkaturi li bħalissa qed 
jaħdmu barra l-Ewropa u li jixtiequ 
jaħdmu fl-Ewropa jew lir-riċerkaturi li 
diġà qed jaħdmu fl-Ewropa li jixtiequ 
jiċċaqalqu f’reġjun inqas żviluppat;
(g) l-allokazzjoni ta mill-inqas 5% tal-
ammont għall-attivitajiet skont il-
prijoritajiet iddedikati lit-Tmexxijiet 
Industrijali u l-Isfidi Soċjali sabiex 
jappoġġjaw b’mod finanzjarju ftehimiet 
kumplimentari iffirmati bejn l-
organizzazzjonijiet benefiċjarji tal-proġetti 
ta’ riċerka kollaborattiva ma’ entitajiet u 
organizzazzjonijiet oħra stabbiliti 
prinċipalment f’pajjiżi minnbarra dawk 
direttament involuti fil-proġetti bl-objettiv 
speċifiku sabiex ikunu ffaċilitati l-
opportunitajiet tat-taħriġ (jiġifieri l-
pożizzjonijiet dottorali u postdottorali);
(h) it-tisħiħ tan-netwerks ta’ suċċess li 
jimmiraw li jistabbilixxu netwerking 
istituzzjonali ta’ kwalità għolja fir-riċerka 
u fl-innovazzjoni. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari lill-COST sabiex 
ikunu promossi l-attivitajiet li jidentifikaw 
u jgħaqqdu “il-pakketti tal-eċċellenza”
(komunitajiet xjentifiċi ta’ kwalità għolja 
u investigaturi tal-karrieri bikrija) 
madwar l-Ewropa;
(i) l-iżvilupp ta’ mekkaniżmi tat-taħriġ 
speċifiċi dwar kif tipparteċipa fl-Orizzont 
2020, billi jittieħed vantaġġ sħiħ min-
netwerks eżistenti bħall-Punti ta’ Kuntatt 
Nazzjonali;
(j) li jiġu magħmula disponibbli boroż ta’ 
studju dottorali u postdottorali, kif ukoll 
boroż ta’ studju ta’ taħriġ avvanzat għall-
inġiniera għall-aċċess għall-infrastutturi 
ta’ riċerka internazzjonali kollha fl-
Ewropa, inklużi dawk immaniġġjati minn 
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organizzazzjonijiet xjentifiċi 
internazzjonali;
(k) l-appoġġ għall-iżvilupp u l-monitoraġġ 
ta’ strateġiji ta’ speċjalizzazzjoni 
intelliġenti. Se tiġi żviluppata faċilità ta’
appoġġ għal politka u se jkun faċilitat it-
tagħlim ta’ politka fuq livell reġjonali 
permezz ta’ evalwazzjonijiet 
internazzjonali fuq l-istess livell u permezz 
ta’ qsim tal-aħjar prattika;
(l) l-istabbiliment ta’ suq onlajn fejn il-
proprjetà intellettwali tista’ tiġi reklamata 
sabiex tressaq flimkien lis-sidien u l-utenti 
tal-IPR.

Or. en

Emenda 119
Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. RIĊERKA U INNOVAZZJONI
RESPONSABBLI 
4b.1 Objettiv speċifiku
L-objettiv speċifiku ghandu jibni djalogu 
effettiv bejn ix-xjenza u s-soċjetà, 
jirrekluta talent ġdid fix-xjenza u jqabbel 
l-eċċellenza xjentifika mal-kuxjenza 
soċjali u r-responsabilità.
Avvanzi mgħaġġla fir-riċerka xjentifika u 
l-innovazzjoni wasslu biex iqajmu 
kwistjonijiet inportanti etiċi, legali u 
soċjali li jeħtieġu relazzjoni infurzata u 
impenn bejn ix-xjenza u s-soċjetà.
Is-sejba tat-tweġibiet tajbin għall-isfidi li 
qed tiltaqa’ magħhom l-Ewropa teħtieġ l-
involviment ta’ kemm jista’ jkun atturi 
diversi fil-proċess tar-riċerka u l-
innovazzjoni. Tradizzjonalment, l-
interazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà 
kienet limitata għal trasferiment tal-
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għarfien f’direzzjoni waħda, minn fuq 
għal isfel mill-esperti għaċ-ċittadini. L-
avvanz lejn soċjetà miftuħa, effettiva u 
demokratika bbażata fuq l-għarfien
jeħtieġ bidla għal djalogu iktar 
bidirezzjonali lil hinn mit-tagħlim tax-
xjenza edukattiva jew mill-kunċett attwali 
taċ-ċittadini bħala sempliċiment 
konsumaturi tal-iskoperti tar-riċerka. Din 
ir-relazzjoni djalogali bla dubju se 
tippermetti lix-xjenza u l-innovazzjoni 
jipproċedu b’mod iktar responsabbli.
L-Unjoni għandha bżonn tirrekluta talent
biex tingħata spinta lill-vantaġġ 
kompetittiv tagħha f’ekonomija globali. 
Sabiex jintlaħqu l-miljun riċerkaturi netti 
addizzjonali meħtieġa fl-Ewropa sal-2020 
biex jinkiseb l-objettiv ta’ mira ta’ 
intensità tar-R&Ż ta’ 3% tat-tkabbir 
ekonomiku, l-Unjoni għandha bżonn l-
aħjar żgħażagħ tagħha biex isegwu 
karriera fix-xjenza u għandha bżonn 
taskforce b’bilanċ bejn is-sessi.
Madankollu qed ikun iktar diffiċli biex 
jiġi attirat proporzjon ogħla ta’ żgħażagħ 
għax-xjenza u t-teknoloġija u jeżisti 
tħassib li qed jikber fl-Ewropa li ħafna 
żgħażagħ b’talent ma għażlux karriera 
f’dawn l-oqsma. Barra minn hekk, huwa 
wkoll neċessarju li jkun żgurat li nies li 
jkunu imbarkaw f’karriera xjentifika jew 
teknoloġika jistgħu iżommu l-entużjażmu 
u l-motivazzjoni tagħhom u jkollhom 
opportunitajiet għall-iżvilupp personali, 
mingħajr ma jkollhom jabbandunaw id-
dixxiplini tagħhom.
Jeżisti wkoll żbilanċ ċar bejn is-sessi fix-
xjenza. Jekk l-Ewropa trid tiżgura li 
tiffinanzja riċerka effettiva u effiċjenti, 
trid tingħata attenzjoni speċjali lis-
sottorappreżentazzjoni tan-nisa fix-xjenza 
u n-nuqqas ta’ konsiderazzjoni lejn id-
differenzi bejn is-sessi fi ħdan ir-riċerka.
4b.2 Raġunament u valur miżjud tal-
Unjoni
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It-twessigħ tal-appoġġ soċjali u politiku 
tax-xjenza u t-teknoloġija fl-Istati Membri 
kollha hija dejjem iktar kwistjoni kruċjali 
li l-kriżi ekonomika preżenti aggravat bil-
kbir: f’soċjetajiet demokratiċi, il-prijorità 
għall-investiment pubbliku fix-xjenza 
teħtieġ kostitwenza soċjali u politika vasta 
li taqsam il-valuri tax-xjenza, edukata fil-
proċessi tagħha u kapaċi tirrikonoxxi l-
kontribuzzjonijiet tagħha lill-għarfien, is-
soċjetà u l-progress ekonomiku.
Djalogu produttiv u rikk bejn ix-xjenza u 
s-soċjetà żgur jikkontribwixxi għal xjenza 
iktar responsabbli u biex jiżviluppa politki 
iktar relevanti għaċ-ċittadini. Il-
“laboratorju nazzjonali” varjat li 
tikkostitwixxi l-Ewropa u l-viżjonijiet 
differenti li joħorġu madwar il-kontinent 
jipprovdu l-valur miżjud li jtejjeb ir-
relevanza tad-djalogu fost atturi 
differenti.
Barra minn hekk, il-promozzjoni ta’ 
kultura xjentifika fl-Ewropa ssaħħaħ il-
valuri demokratiċi u umanistiċi u tgħin 
fiż-żieda tal-interess għall-karrieri 
xjentifiċi u teknoloġiċi. Il-benesseri ta’ 
sistema xjentifika u teknoloġika Ewropea 
tiddependi fuq il-kapaċità tagħha li tattira 
talent ġdid.
4b.3 Linji ġenerali tal-attivitajiet
Il-miżuri għandhom jimmiraw sabiex 
jattiraw talent ġdid fl-istudju tax-xjenza u 
t-teknoloġija fis-soċjetajiet Ewropej u 
jnaqqsu d-distakk bejn is-sessi fir-riżorsi 
umani fir-riċerka fl-Unjoni. Iż-żieda fil-
kapaċità tagħna sabiex ninkorporaw ix-
xjenza u l-għarfien teknoloġiku u metodi 
fil-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet, l-
iżvilupp ta’ mekkaniżmi li jippermettu t-
twessigħ u l-approfondiment tal-
evalwazzjoni soċjali tal-għażliet, il-
kontribuzzjoni għall-prevenzjoni tal-
movimenti populisti u kontra x-xjenza 
sabiex jibqgħu mhux ikkontestati, u l-
iżgurar li l-valuri etiċi u soċjali jiġu 
kkunsidrati fil-proċess innovattiv kollu se 
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jiġu appoġġjati wkoll.
Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun:
(a) li jagħmlu l-karrieri xjentifiċi u 
teknoloġiċi attraenti għall-istudenti 
żgħażagħ, u jrawwmu l-interazzjoni 
sostenibbli bejn l-iskejjel u l-
istituzzjonijiet tar-riċerka;.
(b) li jiżguraw l-ugwaljanza bejn is-sessi 
fiż-żewġ dimensjonijiet tagħha: tiġi 
żgurata l-ugwaljanza fil-karrieri tar-
riċerka u jiġu inklużi l-konsiderazzjonijiet 
ta’ bejn is-sessi fl-iżvilupp tar-riċerka;
(c) li jippromwovu l-integrazzjoni tas-
soċjetà fil-kwistjonijiet tax-xjenza u l-
innovazzjoni; tiġi mmonitorjata l-
perċezzjoni tax-xjenza miċ-ċittadini u tiġi 
appoġġjata l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini 
fil-politka tar-riċerka u l-innovazzjoni;
(d) li jagħmlu liċ-ċittadini litterati fix-
xjenza permezz ta’ edukazzjoni xjentifika 
formali u informali, u t-tixrid tal-
attivitajiet ibbażati fuq ix-xjenza, jiġifieri 
fiċ-ċentri xjentifiċi, bħala bżonn 
importanti għall-iżvilupp tas-soċjetà 
futura bħala forza tax-xogħol u bħala 
bażi ta’ koeżistenza fid-demokrazija; 
(e) itejjeb l-aċċess miftuħ għr-riżultati u 
d-dejta xjentifiċi sabiex tiżdiet l-eċċellenza 
xjentifika u l-kompetittiva ekonomikà;
(f) li jiżviluppaw l-governanza għall-
iżvilupp tar-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli mill-partijiet interessati 
kollha (ir-riċerkaturi, l-awtoritajiet 
pubbliċi, l-industrija), li hija sensittiva 
għall-bżonnijiet u t-talbiet tas-soċjetà, u l-
monitoraġġ tal-evoluzzjoni tagħha;
(g) li jtejbu l-għarfien dwar il-
komunikazzjoni tax-xjenza sabiex itejjeb 
il-kwalità u l-effettività tal-interazzjonijiet 
bejn ix-xjentisti, il-midja ġenerali u l-
pubbliku.

Or. en
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Emenda 120
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 1 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Komponent ewlieni tat-“Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali” huwa 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika, in-
nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija, il-
materjali avvanzati u s-sistemi ta’ 
manifattura avvanzata. Dawn it-teknoloġiji 
multidixxiplinari, ta’ għarfien u intensivi
fil-kapital huma rilevanti għal ħafna setturi 
varji u jipprovdu l-bażi għal vantaġġ 
kompetittiv sinifikanti għall-industrija 
Ewropea. Approċċ integrat, li jippromwovi 
l-kombinazzjoni, il-konverġenza u l-effett 
ta’ transfertilizzazzjoni tal-KETs f’ċikli 
differenti tal-innovazzjoni u ktajjen tal-
valur jista’ jwassal għal riżultati 
promettenti tar-riċerka u jwitti t-triq għal 
teknoloġiji, prodotti, servizzi industrijali 
ġodda u applikazzjonijiet ġodda (eż. fl-
ispazju, it-trasport, l-ambjent, is-saħħa, 
eċċ.). Għaldaqstant, l-interazzjonijiet 
numerużi tal-KETs u t-teknoloġiji abilitanti 
se jiġu sfruttati b’mod flessibbli, bħala sors 
importanti tal-innovazzjoni. Dan se 
jikkumplementa l-appoġġ għar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-KETs li jista’ jiġi pprovdut 
mill-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali 
taħt il-Fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni fi 
ħdan il-qafas tal-istrateġiji ta’ 
speċjalizzazzjoni intelliġenti.

Komponent ewlieni tat-“Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali” huwa 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika, in-
nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija, il-
materjali avvanzati u s-sistemi ta’ 
manifattura avvanzata. Dawn it-teknoloġiji 
multidixxiplinari, ta’ għarfien u intensivi 
fil-kapital huma rilevanti għal ħafna setturi 
varji u jipprovdu l-bażi għal vantaġġ 
kompetittiv sinifikanti għall-industrija 
Ewropea u għall-ħolqien ta’ impjiegi 
ġodda. Approċċ integrat, li jippromwovi l-
kombinazzjoni, il-konverġenza u l-effett ta’ 
transfertilizzazzjoni tal-KETs f’ċikli 
differenti tal-innovazzjoni u ktajjen tal-
valur jista’ jwassal għal riżultati 
promettenti tar-riċerka u jwitti t-triq għal 
teknoloġiji, prodotti, servizzi industrijali 
ġodda kif ukoll applikazzjonijiet ġodda u 
approċċi sostenibbli (eż. fl-ispazju, it-
trasport, l-ambjent, is-saħħa, eċċ.). 
Għaldaqstant, l-interazzjonijiet numerużi 
tal-KETs u t-teknoloġiji abilitanti se jiġu 
sfruttati b’mod flessibbli, bħala sors 
importanti tal-innovazzjoni. Dan se 
jikkumplementa l-appoġġ għar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-KETs li jista’ jiġi pprovdut 
mill-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali 
taħt il-Fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni fi 
ħdan il-qafas tal-istrateġiji ta’ 
speċjalizzazzjoni intelliġenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien ta’ impjiegi ġodda flimkien maż-żieda fil-kompetittività Ewropea huwa 
assolutament imperattiv f’dan il-kuntest.
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Emenda 121
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 1 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispazju huwa settur li qed jikber malajr li 
jwassal informazzjoni essenzjali lil bosta 
oqsma tas-soċjetà moderna, jissodisfa d-
domandi fundamenti tagħha, jindirizza 
mistoqsijiet xjentifiċi universali, u huwa 
utli biex jiżgura l-pożizzjoni tal-Unjoni 
bħala attur ewlieni fix-xena internazzjonali. 
Ir-riċerka tal-ispazju hija l-bażi tal-
attivitajiet kollha mwettqa fl-ispazju, iżda 
fil-preżent hija frammentata fil-
programmi nazzjonali mmexxija minn 
subsett ta' Stati Membri tal-Unjoni. Il-
koordinazzjoni u l-investiment fil-livell tal-
Unjoni fir-riċerka tal-ispazju huma 
meħtieġa (ara l-Artikolu 189 TFUE) sabiex 
jinżamm l-lat kompettitiv, biex ikun hemm 
salvagwardja għall-infrastruttura tal-
ispazju tal-Unjoni bħal Galileo u biex 
jinżamm ir-rwol fil-futur tal-Unjoni fl-
ispazju. Barra minn hekk, is-servizzi u l-
applikazzjonijiet innovattivi downstream li 
jużaw informazzjoni dderivata mill-ispazju 
jirrappreżentaw sors importanti ta’ tkabbir 
u ħolqien ta’ impjiegi.

L-ispazju huwa settur li qed jikber malajr li 
jwassal informazzjoni essenzjali lil bosta 
oqsma tas-soċjetà moderna, jissodisfa d-
domandi fundamenti tagħha, jindirizza 
mistoqsijiet xjentifiċi universali, u huwa 
utli biex jiżgura l-pożizzjoni tal-Unjoni 
bħala attur ewlieni fix-xena internazzjonali. 
Ir-riċerka tal-ispazju hija l-bażi tal-
attivitajiet kollha mwettqa fl-ispazju. Il-
koordinazzjoni u l-investiment fil-livell tal-
Unjoni fir-riċerka tal-ispazju huma 
meħtieġa (ara l-Artikolu 189 TFUE) sabiex 
jinżamm l-lat kompettitiv, biex ikun hemm 
salvagwardja għall-infrastruttura tal-
ispazju tal-Unjoni bħal Galileo u biex 
jinżamm ir-rwol fil-futur tal-Unjoni fl-
ispazju. Dan għandu jinkiseb 
b’kooperazzjoni mill-qrib mal-Aġenzija 
Ewropea tal-Ispazju. Barra minn hekk, is-
servizzi u l-applikazzjonijiet innovattivi 
downstream li jużaw informazzjoni 
dderivata mill-ispazju jirrappreżentaw sors 
importanti ta’ tkabbir u ħolqien ta’ impjiegi 
u l-iżvilupp tagħhom jirrappreżenta 
opportunità importanti għall-Unjoni.

Or. en

Emenda 122
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Teknoloġiji tal-kontenut u l-ġestjoni 
tal-informazzjoni: ICT għall-kontenut 
diġitali u l-kreattività;

(d) Teknoloġiji tal-kontenut u l-ġestjoni 
tal-informazzjoni: ICT għall-kontenut 
diġitali, l-industriji kulturali inkluż il-wirt 
kulurali u t-turiżmu u l-kreattivita;
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Or. en

Emenda 123
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) Teknoloġiji kwantum: il-ġenerazzjoni 
li jmiss tat-tagħmir tal-ICT permezz tal-
kombinazzjoni tal-fiżika kwantum u x-
xjenza tal-informazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-teknoloġiji kwantum huma importanti għall-iżvilupp tat-tagħmir ICT li jmiss permezz tal-
kombinazzjoni tal-fiżika kwantum u x-xjenza tal-informazzjoni. Jappoġġja modi kompletament 
ġodda ta’ komputazzjoni b’algoritmi b’saħħithom u kwalitattivament ġodda bbażati fuq il-
prinċipji kwantum. Il-livell attwali ta’ kontroll milħuq fid-dinamiċi kwantum miżjuda għall-
possibbiltà tal-inġinerija ta’ imġieba kwantum fis-sistemi fiżiċi jippermetti mezzi ġodda u bla 
preċedent għall-komputazzjoni u l-komunikazzjoni, għalhekk joħloq pjattaforma konċettwali li 
tikkostitwixxi mill-bażi ta’ familja ta’ teknoloġija b’potenzjal ta’ taqlib.

Emenda 124
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn is-sitt linji ewlenin ta’ attività huma 
mistennija li jkopru l-firxa sħiħa tal-
ħtiġijiet. Dawn jinkludu tmexxija 
industrijali f’soluzzjonijiet, prodotti u 
servizzi ġeneriċi bbażati fl-ICT li huma 
meħtieġa biex jiġu indirizzati l-isfidi tas-
soċjetà ewlenin kif ukoll l-aġendi tar-
riċerka u l-innovazzjoni fl-ICT xprunati 
mill-applikazzjoni li se jkunu appoġġati 
flimkien mal-isfida tas-soċjetà rilevanti.

Dawn is-seba’ linji ewlenin ta’ attività 
huma mistennija li jkopru l-firxa sħiħa tal-
ħtiġijiet. Dawn jinkludu tmexxija 
industrijali f’soluzzjonijiet, prodotti u 
servizzi ġeneriċi bbażati fl-ICT li huma 
meħtieġa biex jiġu indirizzati l-isfidi tas-
soċjetà ewlenin kif ukoll l-aġendi tar-
riċerka u l-innovazzjoni fl-ICT xprunati 
mill-applikazzjoni li se jkunu appoġġati 
flimkien mal-isfida tas-soċjetà rilevanti.

Or. en
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Emenda 125
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn is-sitt linji ta’ attività għandhom 
jinkludu wkoll l-infrastrutturi tar-riċerka 
speċifiċi għall-ICT, bħalma huma l-
laboratorji ħajjin li jintużaw għall-
esperimenti fuq skala kbira, u l-
infrastrutturi tat-teknoloġiji abilitanti 
ewlenin sottostanti kif ukoll l-integrazzjoni 
tagħhom fi prodotti avvanzati u sistemi 
intelliġenti innovattivi, inklużi tagħmir, 
għodod, servizzi ta’ appoġġ, kmamar nodfa 
u aċċess għall-fonderiji għall-ħolqien ta’ 
prototipi.

Dawn is-seba’ linji ta’ attività għandhom 
jinkludu wkoll l-infrastrutturi tar-riċerka 
speċifiċi għall-ICT, bħalma huma l-
laboratorji ħajjin li jintużaw għall-
esperimenti fuq skala kbira, u l-
infrastrutturi tat-teknoloġiji abilitanti 
ewlenin sottostanti kif ukoll l-integrazzjoni 
tagħhom fi prodotti avvanzati u sistemi 
intelliġenti innovattivi, inklużi tagħmir, 
għodod, servizzi ta’ appoġġ, kmamar nodfa 
u aċċess għall-fonderiji għall-ħolqien ta’ 
prototipi.

Or. en

Emenda 126
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

In-nanoteknoloġiji huma spettru ta’ 
teknoloġiji li qed jevolvu, li ngħatat prova 
tal-potenzjal tagħhom, u li se jkollhom 
impatt rivoluzzjonarju fuq, fost affarijiet 
oħra, il-materjali, l-ICT, ix-xjenzi tal-ħajja 
u l-kura tas-saħħa u l-oġġetti tal-
konsumaturi ladarba r-riċerka tissarraf fi 
prodotti u proċessi tal-produzzjoni 
rivoluzzjonarji.

In-nanoteknoloġiji huma spettru ta’ 
teknoloġiji li qed jevolvu, li ngħatat prova 
tal-potenzjal tagħhom, u li se jkollhom 
impatt rivoluzzjonarju fuq, fost affarijiet 
oħra, il-materjali, l-ICT, ix-xjenzi tal-ħajja 
u l-kura tas-saħħa u l-oġġetti tal-
konsumaturi ladarba r-riċerka tissarraf fi 
prodotti u proċessi tal-produzzjoni 
kompetittivi.

Or. en

Emenda 127
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Sinteżi u manifattura effiċċjenti tan-
nanomaterjali, il-komponenti u s-sistemi.
L-iffukar fuq operati ġodda, l-
integrazzjoni intelliġenti ta’ proċessi 
ġodda u eżistenti, kif ukoll titjib biex 
tintlaħaq il-produzzjoni bil-massa ta’ 
prodotti u impjanti flessibbli li jiżgura t-
trasferiment effiċjenti tal-għarfien fl-
innovazzjoni industrijali.

Or. en

Emenda 128
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) L-iżvilupp ta’ għodda ġdida għat-
tfassil, is-simulazzjoni, il-
karatterizzazzjoni u l-manipulazzjonijiet 
tan-nanomaterjali, il-komponenti u s-
sistemi.
Il-mira lejn l-istudju, l-immaġini u l-
kontroll ta’ nanomaterjali ġodda u sistemi 
fin-nanoskala.

Or. en

Emenda 129
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Sinteżi u manifattura effiċjenti ta’ 
nanomaterjali, komponenti u sistemi

imħassar

Iffukar fuq operazzjonijiet ġodda, 
integrazzjoni intelliġenti ta’ proċessi 
ġodda u eżistenti, kif ukoll titjib biex 
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tintlaħaq il-produzzjoni bil-massa ta’ 
prodotti u impjanti għal ħafna skopijiet 
biex jiġi żgurat it-trasferiment effiċjenti 
tal-għarfien fl-innovazzjoni industrijali.

Or. en

Emenda 130
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jitrawmu alleanzi fl-
innovazzjoni u simbjożi industrijali 
ekoloġiċi ġodda biex l-industriji jkunu 
jistgħu jiddiversifikaw, jespandu l-mudelli 
kummerċjali tagħhom, filwaqt li jerġgħu 
jużaw l-iskart tagħhom bħala bażi għal 
produzzjonijiet ġodda, eż. id-CO2 bħala 
bażi tal-karbonju għal sustanzi kimiċi fini 
u fjuwils alternattivi.

Għandhom jitrawmu alleanzi fl-
innovazzjoni u simbjożi industrijali 
ekoloġiċi ġodda biex l-industriji jkunu 
jistgħu jiddiversifikaw, jespandu l-mudelli 
kummerċjali tagħhom, filwaqt li jerġgħu 
jużaw l-iskart tagħhom bħala bażi għal 
produzzjonijiet ġodda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Speċifiku wisq bħala eżempju u jista’ jkun ta’ preġudizzju fuq il-punt fokali tar-riċerka futura.

Emenda 131
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riċerka u żvilupp għal tekniki u sistemi 
ġodda u innovattivi.

Riċerka u żvilupp għal tekniki ta’ 
produzzjoni għall-materjali, komponenti u 
sistemi ġodda u innovattivi.

Or. en
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Emenda 132
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt d – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żvilupp ta’ prodotti u applikazzjonijiet 
ġodda, u mġiba tal-konsumatur li tnaqqas 
id-domanda għall-enerġija, u ffaċilitar tal-
produzzjoni b’livell baxx ta’ karbonju.

Żvilupp ta’ materjali, komponenti, 
prodotti u applikazzjonijiet ġodda, li 
jnaqqsu d-domanda għall-enerġija, u 
jiffaċilitaw il-produzzjoni b’livell baxx ta’ 
karbonju.

Or. en

Emenda 133
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt e – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Applikazzjoni ta’ disinni, u l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji li jikkonverġu biex jinħolqu 
opportunitajiet kummerċjali ġodda, u dan 
jinkludi l-preservazzjoni ta’ materjali 
b’valur storiku jew kulturali.

Applikazzjoni ta’ disinni, u l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji li jikkonverġu biex jinħolqu 
opportunitajiet kummerċjali ġodda, 
ibbażati fuq materjali ġodda.

Or. en

Emenda 134
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) Ottimizzazzjoni tal-użu ta’ materjali imħassar
Riċerka u żvilupp biex jiġu investigati 
alternattivi għall-użu ta’ materjali u 
approċċi ta’ mudelli kummerċjali 
innovattivi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Diġà inklużi f’taqsimiet oħra.

Emenda 135
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iżvilupp ta’ oqsma emerġenti tat-
teknoloġija bħall-bijoloġija sintetika, il-
bijoinformatika u l-bijoloġija tas-sistemi, li 
huma promettenti ħafna għal 
applikazzjonijiet kompletament ġodda.

L-iżvilupp ta’ oqsma emerġenti tat-
teknoloġija bħall-bijoloġija sintetika, il-
bijoinformatika u l-bijoloġija tas-sistemi, li 
huma promettenti ħafna għal prodotti,
applikazzjonijiet u teknoloġiji 
kompletament ġodda.

Or. en

Emenda 136
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – punt b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan jinkludi l-iżvilupp tal-bijoteknoloġija 
industrijali għal prodotti u proċessi 
industrijali kompetittivi (pereżempju fil-
kimika, is-saħħa, it-taħfir fil-minjieri, l-
enerġija, il-polpa u l-karta, t-tessuti, il-
lamtu, l-ipproċessar tal-ikel) u d-
dimensjoni ambjentali tagħha.

Dan jinkludi l-iżvilupp tal-bijoteknoloġija 
industrijali għal prodotti, materjali u 
proċessi sostenibbli industrijali 
kompetittivi (pereżempju fis-sustanzi 
kimiċi, is-saħħa, it-taħfir fil-minjieri, l-
enerġija, il-polpa u l-karta, t-tessuti, il-
lamtu, l-ipproċessar tal-ikel) u d-
dimensjoni ambjentali tagħha u dawk 
relatati mas-saħħa.

Or. en

Emenda 137
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – punt c – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iżvilupp ta’ teknoloġiji ta’ pjattaformi 
(eż. il-ġenomika, il-metaġenomika, il-
proteomika, l-għodod molekulari) biex 
jittejbu t-tmexxija u l-vantaġġ kompetittiv 
f’għadd kbir ta’ setturi ekonomiċi.

L-iżvilupp ta’ teknoloġiji ta’ pjattaformi 
(eż. il-ġenomika, il-metaġenomika, il-
proteomika, l-għodod molekulari u 
pjattaformi bbażati fuq iċ-ċelloli) biex 
jittejbu t-tmexxija u l-vantaġġ kompetittiv 
f’għadd kbir ta’ setturi li għandhom impatt 
ekonomiku. Dan l-approċċ jista’ jkompli 
javvanza l-potenzjal għal SMEs ġodda u 
jnaqqas il-ħin għas-suq b’mod sinifikanti.

Or. en

Emenda 138
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka, l-iżvilupp tat-teknoloġija u l-
innovazzjoni jappoġġaw il-kapaċitajiet fl-
ispazju li huma vitali għas-soċjetà 
Ewropea. Filwaqt li l-Istati Uniti tal-
Amerika jonfqu madwar 25 % tal-baġit 
tagħhom maħsub għall-ispazju fuq ir-R&Ż, 
l-Unjoni tonfoq inqas minn 10 %. Barra 
minn hekk, ir-riċerka spazjali fl-Unjoni 
hija frammentata fil-programmi nazzjonali 
ta’ xi ftit Stati Membri. Sabiex jinżamm il-
vantaġġ teknoloġiku u kompetittiv, hija 
meħtieġa azzjoni fil-livell tal-Unjoni biex 
tiġi kkoordinata r-riċerka spazjali, tiġi 
promossa l-parteċipazzjoni tar-riċerkaturi 
mill-Istati Membri kollha u jitnaqqsu l-
ostakoli għall-proġetti kollaborattivi dwar 
ir-riċerka spazjali bejn il-pajjiżi. Dan 
jeħtieġ li jsir b’koordinazzjoni mal-
Aġenzija Spazjali Ewropea, li rnexxielha 
timmaniġġja l-iżvilupp satellitari 
industrijali u missjonijiet fl-ispazju remot 
fuq bażi intergovernattiva ma’ subsett tal-
Istati Membri sa mill-1975. Barra minn 
hekk, l-informazzjoni pprovduta mis-
satelliti Ewropej toffri potenzjal li jikber 

Ir-riċerka, l-iżvilupp tat-teknoloġija u l-
innovazzjoni jappoġġaw il-kapaċitajiet fl-
ispazju li huma vitali għas-soċjetà 
Ewropea. Filwaqt li l-Istati Uniti tal-
Amerika jonfqu madwar 25 % tal-baġit 
tagħhom maħsub għall-ispazju fuq ir-R&Ż, 
l-Unjoni tonfoq inqas minn 10 %. Barra 
minn hekk, ir-riċerka spazjali fl-Unjoni 
hija indirizzata fil-programmi nazzjonali 
tal-Istati Membri. Sabiex jinżamm il-
vantaġġ teknoloġiku u kompetittiv, hija 
meħtieġa azzjoni fil-livell tal-Unjoni biex 
tiġi kkoordinata r-riċerka spazjali, tiġi 
promossa l-parteċipazzjoni tar-riċerkaturi 
mill-Istati Membri kollha u jitnaqqsu l-
ostakoli għall-proġetti kollaborattivi dwar 
ir-riċerka spazjali bejn il-pajjiżi. Dan 
jeħtieġ li jsir b’koordinazzjoni mal-
Aġenzija Spazjali Ewropea, li rnexxielha 
timmaniġġja l-iżvilupp satellitari 
industrijali u missjonijiet fl-ispazju remot 
fuq bażi intergovernattiva ma’ subsett tal-
Istati Membri sa mill-1975. Barra minn 
hekk, l-informazzjoni pprovduta mis-
satelliti Ewropej toffri potenzjal li jikber 
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għal aktar żvilupp ta’ servizzi downstream 
innovattivi bbażati fuq is-satelliti. Dan 
huwa settur ta’ attività tipika għall-SMEs u 
għandu jkun appoġġat minn miżuri ta’ 
riċerka u innovazzjoni sabiex jieħu l-
benefiċċji kollha ta' din l-opportunità, u 
speċjalment tal-investimenti konsiderevoli 
magħmula fuq iż-żewġ inizjattivi mexxejja 
tal-Unjoni, Galileo u GMES.

għal aktar żvilupp ta’ servizzi downstream 
innovattivi bbażati fuq is-satelliti. Dan 
huwa settur ta’ attività tipika għall-SMEs u 
għandu jkun appoġġat minn miżuri ta’ 
riċerka u innovazzjoni sabiex jieħu l-
benefiċċji kollha ta' din l-opportunità, u 
speċjalment tal-investimenti konsiderevoli 
magħmula fuq iż-żewġ inizjattivi mexxejja 
tal-Unjoni, Galileo u GMES.

Or. en

Emenda 139
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan jinvolvi s-salvagwardja u l-iżvilupp ta’ 
industrija spazjali kompetittiva u 
intraprenditorjali flimkien ma’ komunità 
tar-riċerka spazjali ta’ klassi dinjija biex 
jinżammu t-tmexxija u n-nondipendenza 
tal-Ewropa fit-teknoloġija spazjali, biex 
titrawwem l-innovazzjoni fis-settur 
spazjali, u biex tkun tista’ ssir innovazzjoni 
terrestra bbażata fuq l-ispazju, pereżempju 
bl-użu tat-telerilevament u d-dejta tan-
navigazzjoni.

Dan jinvolvi s-salvagwardja u l-iżvilupp ta’ 
industrija spazjali kompetittiva, nadifa u 
intraprenditorjali flimkien ma’ komunità 
tar-riċerka spazjali ta’ klassi dinjija biex 
jinżammu t-tmexxija u n-nondipendenza 
tal-Ewropa fit-teknoloġija spazjali, biex 
titrawwem l-innovazzjoni fis-settur 
spazjali, u biex tkun tista’ ssir innovazzjoni 
terrestra bbażata fuq l-ispazju, pereżempju 
bl-użu tat-telerilevament u d-dejta tan-
navigazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jiġbed l-attenzjoni fuq it-titjib ambjentali meħtieġ fi ħdan is-settur tal-ispazju.

Emenda 140
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jista’ jkun hemm żieda konsiderevoli fl-
isfruttar ta’ dejta mis-satelliti Ewropej jekk 
isir sforz konġunt biex jiġu kkoordinati u 

Jista’ jkun hemm żieda konsiderevoli fl-
isfruttar ta’ dejta mis-satelliti Ewropej jekk 
isir sforz konġunt biex jiġu kkoordinati u 
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organizzati l-ipproċessar, il-validazzjoni u 
l-istandardizzazzjoni tad-dejta spazjali. L-
innovazzjonijiet fl-immaniġġjar u d-
disseminazzjoni tad-dejta jistgħu wkoll 
jiżguraw dħul ogħla fl-investiment tal-
infrastruttura spazjali, u jikkontribwixxu 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà, b’mod 
partikolari jekk ikunu kkoordinati fi sforz 
globali, bħal pereżempju permezz tas-
Sistema tas-Sistemi tal-Osservazzjoni 
Globali tad-Dinja (Global Earth 
Observation System of Systems) , il-
progamm ta' navigazzjoni bis-satellità 
Ewropew Galileo jew l-IPCC għall-
kwistjonijiet tat-tibdil fil-klima.

organizzati l-ipproċessar, il-validazzjoni u 
l-istandardizzazzjoni tad-dejta spazjali. L-
innovazzjonijiet fl-immaniġġjar u d-
disseminazzjoni tad-dejta jistgħu wkoll 
jiżguraw dħul ogħla fl-investiment tal-
infrastruttura spazjali, u jikkontribwixxu 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà, b’mod 
partikolari jekk ikunu kkoordinati fi sforz 
globali, bħal pereżempju permezz tas-
Sistema tas-Sistemi tal-Osservazzjoni 
Globali tad-Dinja (Global Earth 
Observation System of Systems) u l-
kontribuzzjoni tal-Ewropa għall-GMES, 
il-progamm ta' navigazzjoni bis-satellità 
Ewropew Galileo jew l-IPCC għall-
kwistjonijiet tat-tibdil fil-klima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex wieħed ikun iktar espliċitu dwar ir-rabta ta’ bejn l-Orizzont 2020 u l-programmi ta’ 
prominenza tal-UE relatati mal-ispazju, b’mod partikolari l-GMES kif ukoll ir-rabta ta’ bejn 
il-GMES u s-Sistemi tas-Sistemi tal-Osservazzjoni Globali tad-Dinja.

Emenda 141
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, il-banek tipikament 
m’għandhomx il-kapaċità li jivvalutaw assi 
ta’ għarfien, bħall-proprjetà intellettwali, u 
għalhekk ħafna drabi ma jkunux lesti li 
jinvestu f’kumpaniji bbażati fuq l-għarfien. 
Il-konsegwenza hija li ħafna kumpaniji 
innovattivi stabbiliti - kemm kbar kif ukoll 
żgħar – ma jkunux jistgħux jiksbu self għal 
attivitajiet ta’ R&I ta’ riskju kbir.

Barra minn hekk, il-banek tipikament 
m’għandhomx il-kapaċità li jivvalutaw assi 
ta’ għarfien, bħall-proprjetà intellettwali, u 
għalhekk ħafna drabi ma jkunux lesti li 
jinvestu f’kumpaniji bbażati fuq l-għarfien. 
Il-konsegwenza hija li ħafna kumpaniji 
innovattivi stabbiliti - kemm kbar kif ukoll 
żgħar – ma jkunux jistgħux jiksbu self għal 
attivitajiet ta’ R&I ta’ riskju kbir. Il-Bank 
Ewropew tal-Investimenti, li jiġġestjona 
il-faċilità tad-Dejn f’isem il-Kummissjoni, 
se jkollu l-mandat biex isellef lill-proġetti 
li jġorru riskju teknoloġiku għoli u mhux 
biss joffri self b’rata baxxa iktar mis-suq 
lill-proġetti b’riskju teknoloġiku baxx. 
Fil-qasam tal-enerġija, il-faċilità tad-Dejn 
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se taħseb għall-proġett li jġorru fil-medja 
riskju teknoloġiku għoli minn dawn 
iffinanzjati bil-Faċilità ta’ Finanzjament 
tal-Qsim tar-Riskju tas-Seba’ Programm 
Kwadru. Se jkun disponibbli finanzjament 
f’forma ta’ self mhux garantit.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-RSFF kellha t-tendenza li tiffinanzja demostrazzjonijiet ta’ teknoloġija tal-enerġija 
komparattivament b’riskju baxx. L-instrument il-ġdid għandu jiffinanzja proġetti bi profil ta’ 
riskju ogħla. L-SMEs b’karti ta' bilanċ żgħar jista’ jkollhom bżonn self mhux garantit sabiex 
iwettqu l-ambizzjonijiet tagħhom ta’ tkabbir fi stadju bikri.

Emenda 142
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 3a (ġdid)

Text propost mill-Kummissjoni Emenda

Din il-problema taffettwa b’mod 
partikolari wkoll il-proċessi ta’ 
trasferiment tal-għarfien u t-teknoloġija 
fl-ambjent tar-riċerka pubblika, imwettqa 
fl-universitajiet u ċ-ċentri ta’ riċerka, u l-
impriża, fejn hija meħtieġa validazzjoni, 
permezz tat-twettiq tat-testijiet 
korrispondenti tal-kunċett, tal-potenzjal 
innovattiv li l-għarfien u t-teknoloġija 
trasferiti, jqiegħdu fis-suq.

Or. es

Emenda 143
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 2 – punt 2.3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jitjieb l-aċċess għall-
iffinanzjar tad-dejn - self, garanziji, 
kontrogaranziji u forom oħra ta’ ffinanzjar 
tad-dejn u ta’ riskju – għal entitajiet 

L-għan huwa li jitjieb l-aċċess għall-
iffinanzjar tad-dejn - self, garanziji, 
kontrogaranziji u forom oħra ta’ ffinanzjar 
tad-dejn u ta’ riskju – għal entitajiet 
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pubbliċi u privati u għal sħubiji pubbliċi 
privati involuti f’attivitajiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni li jeħtieġu investimenti 
riskjużi sabiex iwasslu għal riżultati. 
Wieħed għandu jiffoka fuq l-appoġġ għar-
riċerka u l-innovazzjoni b’potenzjal għoli 
għall-eċċellenza.

pubbliċi u privati u għal sħubiji pubbliċi 
privati involuti f’attivitajiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni li jeħtieġu investimenti 
riskjużi sabiex iwasslu għal riżultati. 
Wieħed għandu jiffoka fuq l-appoġġ għar-
riċerka u l-innovazzjoni b’riskju għoli, 
iżda wkoll b’potenzjal għoli għall-
eċċellenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Importanti biex tiġi appoġġjata b’mod partikolari l-innovazzjoni ta’ riskju għoli/ta’ gwadan 
għoli, li sikwit twassal għal innovazzjoni iktar radikali u ta’ taqlib, iżda li l-intermedjarji 
finanzjarji tradizzjonali jibqgħu lura milli jiffinanzjaw.

Emenda 144
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 2 – punt 2.3 – punt a – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Peress li wieħed mill-objettivi ta’ 
Orizzont 2020 huwa li jikkontribwixxi 
għad distakk bejn ir-Riċerka u l-Iżvilupp 
u l-innovazzjoni, billi tiġi inkoraġġuta l-
introduzzjoni fis-suq ta prodotti u servizzi 
ġodda jew imtejba u b’kunsiderazzjoni 
tar-rwol kritiku tal-fażi tal-ittestjar tal-
kunċett fil-proċess tat-trasferiment tal-
għarfien, għandhom jiġu introdotti l-
mekkaniżmi li jippermettu l-finanzjament 
tal-fażijiet tal-ittestjar tal-kunċett, 
meħtieġa biex jivvalidaw l-interess, ir-
rilevanza u l-impatt innovattiv futur tar-
riżultati tar-riċerka jew invenzjoni 
suġġetti għat-trasferiment.

Or. es

Emenda 145
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 2 – punt 2.3 – punt b – paragrafu 5a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-paragrafu tal-ittestjar tal-kunċett 
għandu jappoġġja l-proċessi tat-
trasferiment tal-għarfien u t-teknoloġija 
fl-istadji ta’ qabel il-fażi tal-
industrijalizzazzjoni, bil-għan li jiġi 
vverifikat u, jekk applikabbli, imtejjeb l-
impatt innovattiv fis-suq ta’ dan it-
trasferiment, biex b’hekk titnaqqas l-
inċertezza u r-riskji inerenti fit-
traferiment lejn is-settur produttiv ta’ 
riżultati tar-riċerka u l-invenzjonijiet 
iġġenerati fil-qasam tar-riċerka pubblika.

Or. es

Emenda 146
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjonijiet proposti jimmiraw li 
jikkumplimentaw il-politiki u l-programmi 
nazzjonali u reġjonali ta’ innovazzjoni 
kummerċjali, li jrawmu l-kooperazzjoni 
bejn l-SMEs u atturi oħrajn rilevnati għall-
innovazzjoni, li jnaqqsu d-distakk bejn ir-
riċerka/l-iżvilupp u t-tqegħid b’suċċess fis-
suq, u li jipprovdu ambjent aktar favur l-
innovazzjoni kummerċjali, inklużi miżuri 
min-naħa tad-domanda, kif ukoll appoġġ 
filwaqt li jqisu n-natura dejjem tinbidel tal-
proċessi ta’ innovazzjoni, it-teknoloġiji l-
ġodda, is-swieq u l-mudelli kummerċjali.

L-azzjonijiet proposti jimmiraw li 
jikkumplimentaw il-politiki u l-programmi 
nazzjonali u reġjonali ta’ innovazzjoni 
kummerċjali, li jrawmu l-kooperazzjoni 
bejn l-SMEs u atturi oħrajn rilevnati għall-
innovazzjoni, li jnaqqsu d-distakk bejn ir-
riċerka/l-iżvilupp u t-tqegħid b’suċċess fis-
suq, u li jipprovdu ambjent aktar favur l-
innovazzjoni kummerċjali, inklużi miżuri 
min-naħa tad-domanda, kif ukoll oħrajn 
immirati li jippromwovu t-trasferiment 
fin-nisġa produttiva tar-riċerka mwettqa 
fil-qasam pubbliku, kif ukoll appoġġ 
filwaqt li jqisu n-natura dejjem tinbidel tal-
proċessi ta’ innovazzjoni, it-teknoloġiji l-
ġodda, is-swieq u l-mudelli kummerċjali.

Or. es
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Emenda 147
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-parteċipazzjoni fir-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni ssaħħaħ ir-R&Ż u 
l-kapaċità tekonoloġika tal-SMEs, iżżid il-
kapaċità tagħhom li jiġġeneraw, jassorbu u 
jużaw għarfien ġdid, ittejjeb l-isfruttar 
ekonomiku ta’ soluzzjonijiet ġodda, tagħti 
spinta lill-innovazzjoni fi prodotti, servizzi 
u mudelli kummerċjali, tippromwovi 
attivitajiet kummerċjali fi swieq akbar u 
tinternazzjonalizza n-netwerks ta’ għarfien 
tal-SMEs. L-SMEs li għandhom ġestjoni 
tajba tal-innovazzjoni fis-seħħ, u li b’hekk 
ta’ spiss jiddependu fuq il-kompetenzi u l-
ħiliet esterni, għandhom prestazzjoni aħjar 
mill-oħrajn.

Il-parteċipazzjoni fir-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni ssaħħaħ ir-R&Ż u 
l-kapaċità tekonoloġika tal-SMEs, iżżid il-
kapaċità tagħhom li jiġġeneraw, jassorbu u 
jużaw għarfien ġdid, ittejjeb l-isfruttar 
ekonomiku ta’ soluzzjonijiet ġodda, tagħti 
spinta lill-innovazzjoni fi prodotti, servizzi 
u mudelli kummerċjali, tippromwovi 
attivitajiet kummerċjali fi swieq akbar u 
tinternazzjonalizza n-netwerks ta’ għarfien 
tal-SMEs. L-SMEs li għandhom ġestjoni 
tajba tal-innovazzjoni fis-seħħ, u li b’hekk 
ta’ spiss jiddependu fuq il-kompetenzi u l-
ħiliet esterni, għandhom prestazzjoni aħjar 
mill-oħrajn. L-SMEs għandhom ukoll 
rwol ewlieni bħala riċevituri u destinatarji 
tal-proċessi ta’ trasferiment tat-
teknoloġija u l-għarfien, billi 
jikkontribwixxu għat-trasferiment fis-suq 
tal-innovazzjonijiet derivati mir-riċerka li 
titwettaq fl-universitajiet u l-
organizzazzjonijiet pubbliċi tar-riċerka.

Or. es

Emenda 148
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 3 – punt 3.3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-SMEs għandhom jiġu appoġġati tul l-
Orizzont 2020 kollu. Għal dan il-għan, 
strument apposta tal-SMEs għandu 
jipprovdi appoġġ li jingħata fi stadji u bla 
xkiel, u li jkopri ċ-ċiklu kollu ta’ 
innovazzjoni. L-instrument tal-SMEs 
għandu jimmira t-tipi kollha ta’ SMEs
innovattivi li juru ambizzjoni qawwija biex 
jiżviluppaw, jikbru u jsiru internazzjonali. 

L-SMEs għandhom jiġu appoġġati tul l-
Orizzont 2020 kollu. Għal dan il-għan, 
strument apposta tal-SMEs għandu 
jipprovdi appoġġ li jingħata fi stadji u bla 
xkiel, u li jkopri ċ-ċiklu kollu ta’ 
innovazzjoni. L-instrument tal-SMEs 
għandu jimmira t-tipi kollha ta’ SMEs 
innovattivi li juru ambizzjoni qawwija biex 
jiżviluppaw, jikbru u jsiru internazzjonali. 
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Dan għandu jiġi pprovdut għat-tipi kollha 
ta’ innovazzjoni, inklużi innovazzjonijiet 
ta’ servizz, mhux teknoloġiċi u soċjali. L-
għan huwa l-iżvilupp u l-kapitalizzazzjoni 
fuq il-potenzjal tal-innovazzjoni tal-SMEs 
billi timtlela l-lakuna fl-iffinanzjar fil-fażi 
bikrija tar-riċerka u l-innovazzjoni ta’ 
riskju għoli, jiġu stimulati l-
innovazzjonijiet u tiżdied il-
kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tar-
riċerka fis-settur privat.

Dan għandu jiġi pprovdut għat-tipi kollha 
ta’ innovazzjoni, inklużi innovazzjonijiet 
ta’ servizz, mhux teknoloġiċi u soċjali, 
peress li kull attività għandha valur 
miżjud ċar tal-Unjoni. L-għan huwa l-
iżvilupp u l-kapitalizzazzjoni fuq il-
potenzjal tal-innovazzjoni tal-SMEs billi 
timtlela l-lakuna fl-iffinanzjar fil-fażi 
bikrija tar-riċerka u l-innovazzjoni ta’ 
riskju għoli, jiġu stimulati l-
innovazzjonijiet u tiżdied il-
kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tar-
riċerka fis-settur privat. L-instrument se 
jipprovdi tikketta ta’ kwalità għall-SMEs 
ta’ suċċess fir-rigward tal-parteċipazzjoni 
tagħhom fl-akkwist pubbliku.

Or. en

Emenda 149
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 3 – punt 3.3 – punt a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettivi speċifiċi kollha dwar l-isfidi 
tas-soċjetà u dwar it-tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali se 
japplikaw l-istrument apposta tal-SMEs u 
se jallokaw ammont apposta għal dan.

imħassar

Or. en

Emenda 150
Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 3 – punt 3.3 – punt da (ġdid)

Text proposed by the Commission Amendment

(da) Appoġġ għat-trasferiment tal-
għarfien u t-teknoloġija bejn ir-riċerka 
pubblika u s-suq.
L-appoġġ għall-proċessi ta’ trasferiment 
bejn il-qasam tar-riċerka pubblika u l-
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SMEs innovattivi, bħala mekkaniżmu 
effettiv għat-trasferiment fis-suq tar-
riżultati tar-riċerka u l-innovazzjoni 
ġġenerati mill-universitajiet u ċ-ċentri ta’ 
riċerka.

Or. es

Emenda 151
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispiża tas-sistemi tas-saħħa u tal-kura 
soċjali tal-Unjoni qed tiżdied bil-miżuri tal-
kura u l-prevenzjoni fl-etajiet kollha li 
dejjem qed jiswew aktar flus, l-għadd ta’ 
Ewropej li għandhom aktar minn 65 sena 
huwa mistenni li kważi jirdoppja minn 
85 miljun fl-2008 għal 151 miljun sal-
2060, u dawk li għandhom aktar minn 80 
huma mistennija jiżdiedu minn 22 sa 
61 miljun fl-istess perjodu. It-tnaqqis jew 
ir-restrizzjoni ta’ dawn l-ispejjeż b’tali mod 
li ma jsirux insostenibbli jiddependi 
parzjalment fuq l-iżgurar tas-saħħa u l-
benesseri matul il-ħajja kollha għal 
kulħadd u għalhekk fuq il-prevenzjoni, it-
trattament u l-ġestjoni effettivi tal-mard u 
d-diżabbiltà.

L-ispiża tas-sistemi tas-saħħa u tal-kura 
soċjali tal-Unjoni qed tiżdied bil-miżuri tal-
kura u l-prevenzjoni fl-etajiet kollha li 
dejjem qed jiswew aktar flus, l-għadd ta’ 
Ewropej li għandhom aktar minn 65 sena 
huwa mistenni li kważi jirdoppja minn 
85 miljun fl-2008 għal 151 miljun sal-
2060, u dawk li għandhom aktar minn 80 
huma mistennija jiżdiedu minn 22 sa 
61 miljun fl-istess perjodu. It-tnaqqis jew 
ir-restrizzjoni ta’ dawn l-ispejjeż b’tali mod 
li ma jsirux insostenibbli jiddependi 
parzjalment fuq l-iżgurar tas-saħħa u l-
benesseri matul il-ħajja kollha għal 
kulħadd u għalhekk fuq il-prevenzjoni, it-
trattament u l-ġestjoni effettivi tal-mard u 
d-diżabbiltà. L-iżvilupp inkrimentali, 
ibbażat biss fuq l-għarfien attwali, mhux 
se jilħaq dawn il-ħtiġijiet; l-ideat ġodda 
radikali u l-għarfien iridu jiġu mfitxxija u 
implimentat. Kollaborazzjoni mill-qrib 
bejn l-akkademja, l-industrija, il-fornituri 
tal-kura tas-saħħa u l-aġenziji regolatorji 
se jkunu meħtieġa sabiex jintlaħqu l-
isfidi.

Or. en

Emenda 152
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kundizzjonijiet kroniċi bħall-mard 
kardjovaskulari (CVD), il-kanċer, id-
dijabete, id-disturbi newroloġiċi u fis-saħħa 
mentali, il-piż żejjed u l-obeżità u diversi 
limitazzjonijiet funzjonali huwa kawżi 
ewlenin ta’ diżabbiltà, nuqqas ta’ saħħa u 
mwiet prematuri, u jippreżentaw spejjeż 
soċjali u ekonomiċi konsiderevoli.

Kundizzjonijiet kroniċi bħall-mard 
kardjovaskulari (CVD), il-kanċer, id-
dijabete, mard respiratorju, id-disturbi 
newroloġiċi u fis-saħħa mentali, il-piż 
żejjed u l-obeżità u diversi limitazzjonijiet 
funzjonali huwa kawżi ewlenin ta’ 
diżabbiltà, nuqqas ta’ saħħa u mwiet 
prematuri, u jippreżentaw spejjeż soċjali u 
ekonomiċi konsiderevoli.

Or. en

Emenda 153
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64 
sena. Aktar minn 27 miljun ruħ fl-Unjoni 
jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-ispiża totali 
tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, iżda mhux 
limitati għal dawk li jaffettwaw is-saħħa 
mentali) ġiet stmata għal EUR 800 biljun. 
Fatturi ambjentali, tal-istil tal-ħajja u 
soċjoekonomiċi huma rilevanti f’ħafna 
minn dawn il-kundizzjonijiet fejn aktar 
minn terz tal-piż tal-mard globali huwa 
stmat li jkun relatat ma’ dawn.

Fl-Unjoni, is-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun imwiet u jiswa 
lill-ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64 
sena. Aktar minn 27 miljun ruħ fl-Unjoni 
jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-ispiża totali 
tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, iżda mhux 
limitati għal dawk li jaffettwaw is-saħħa 
mentali) ġiet stmata għal EUR 800 biljun. 
Fatturi ambjentali, tal-istil tal-ħajja u 
soċjoekonomiċi huma rilevanti f’ħafna 
minn dawn il-kundizzjonijiet fejn aktar 
minn terz tal-piż tal-mard globali huwa 
stmat li jkun relatat ma’ dawn. Id-
depressjoni biss hija stmata li taffettwa 
165 miljun ruħ fl-Unjoni, bi spiża ta’ 
EUR 118 000 miljun (61 % minnhom fi 
spejjeż indiretti ta’ lif tal-mard u 
produttività mitlufa). 

Or. es
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Amendment 154
Proposal for a regulation
Anness I – Parti III – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 6a (ġdid)

Text proposed by the Commission Amendment

Il-mard rari huwa mard bi prevalenza 
baxxa iżda b’morbożità għolja, li jirriżulta 
f’rata għolja ta’ mortalità bikrija li 
taffettwa miljuni ta’ tfal Ewropej. 
Madankollu, l-inċidenza baxxa ta’ dan il-
mard iwassal li ma ssirx biżżejjed riċerka 
u żvilupp rigward it-trattament tiegħu fuq 
dawk imsejħa prodotti mediċinali orfni.

Or. es

Emenda 155
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sadanittant, il-proċessi tal-iżvilupp tad-
drogi u l-vaċċini qed isiru aktar għoljin u 
anqas effettivi. L-inugwaljanzi persistenti 
fis-saħħa għandhom jiġu indirizzati, u 
għandu jiġi żgurat aċċess għas-sistemi tas-
saħħa effettivi u kompetenti għall-Ewropej 
kollha.

Sadanittant, il-proċessi tal-iżvilupp tad-
drogi u l-vaċċini qed isiru aktar għoljin u 
anqas effettivi. L-inugwaljanzi persistenti 
fis-saħħa għandhom jiġu indirizzati (eż. il-
ħtieġa għat-terapiji hija rari, traskurata u 
l-mard awto-immunitarja huwa enormi), 
u għandu jiġi żgurat aċċess għas-sistemi 
tas-saħħa effettivi u kompetenti għall-
Ewropej kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Miljuni ta’ nies għadhom imutu kull sena minħabba mard relatat mal-faqar, imma wkoll mid-
dijarea u minn mard traskurat tropikali. Dawn huma msemmija “relatati mal-faqar” jew 
“traskurati” għaliex jippersistu fl-ifqar postijiet u f’dawk l-aktar emarġinati. Dan huwa wkoll 
il-każ ta’ mard rari, inqas minn 300 huma ta’ interess għall-industrija tal-bijofarmaċewtika, 
minħabba l-prevalenza limitata u/jew il-potenzjal kummerċjali. Bħala riżultat ta’ dan, ir-R&Ż
għall-prevenzjoni adegwata u l-għodod tat-trattament u d-dijanjosi qed jonqsu.
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Emenda 156
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1 – punt 1.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tweġiba tiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka sabiex intejbu l-fehim fundamentali 
tagħna tas-saħħa, il-mard, id-diżabbiltà, l-
iżvilupp u x-xjuħija (inkluż l-istennija tal-
għomor), u dwar it-traduzzjoni bla xkiel u 
mifruxa tal-għarfien riżultanti u eżistenti 
dwar prodotti, strateġiji, intervenzjonijiet u 
servizzi innovattivi, skalabbli u effettivi. 
Barra minn hekk, il-pertinenza ta’ dawn l-
isfidi fl-Ewropa u f’ħafna każijiet, 
globalment, teħtieġ tweġiba kkaratterizzata 
minn żmien twil u appoġġ koordinat għal 
kooperazzjoni bejn timijiet eċċellenti, 
multidixxiplinari u multisettorjali.

It-tweġiba tiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka sabiex intejbu l-fehim fundamentali 
tagħna tas-saħħa, il-mard, id-diżabbiltà, l-
iżvilupp u x-xjuħija (inkluż l-istennija tal-
għomor), u dwar it-traduzzjoni bla xkiel u 
mifruxa tal-għarfien riżultanti u eżistenti 
dwar prodotti, strateġiji, intervenzjonijiet u 
servizzi innovattivi, skalabbli u effettivi. 
Barra minn hekk, il-pertinenza ta’ dawn l-
isfidi fl-Ewropa u f’ħafna każijiet, 
globalment, teħtieġ tweġiba kkaratterizzata 
minn żmien twil u appoġġ koordinat għal 
kooperazzjoni bejn timijiet eċċellenti, 
multidixxiplinari u multisettorjali 
globalment, inkluża l-kapaċità tar-riċerka 
u l-iżvilupp f’żoni endemiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-avvanzi xjentifiċi fil-qasam bijomediku ppreżentaw opportunitajiet bla preċedent biex jiġu 
żviluppati għodod effettivi u bi prezzijiet raġonevoli biex jindirizzaw il-problemi tas-saħħa 
globali. Għad hemm bżonn tal-għodod farmaċewtiċi għad-dijanjosi, il-prevenzjoni u t-
trattament ta’ mard li għandu x’jaqsam mal-faqar u mard li ġie ttraskurat. L-iskoperta tal-
vaċċina għall-HIV/AIDS, il-malarja, għodod preventivi ġodda, dijanjostiċi iktar effettivi għat-
tuberkolosi, u trattamenti aħjar għal-leishmaniasis jew għall-mard tal-irqad se jtejjbu is-
saħħa bil-kbir.

Emenda 157
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1 – punt 1.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bl-istess mod, il-kumplessità tal-isfida u l-
interdipendenza tal-komponenti tagħha 
jeħtieġu tweġiba fil-livell Ewropew. Ħafna 
approċċi, għodod u teknoloġiji japplikaw 
għal ħafna mill-oqsma tar-riċerka u l-
innovazzjoni ta’ din l-isfida u huma 

Bl-istess mod, il-kumplessità tal-isfida u l-
interdipendenza tal-komponenti tagħha 
jeħtieġu tweġiba fil-livell Ewropew. Ħafna 
approċċi, għodod u teknoloġiji japplikaw 
għal ħafna mill-oqsma tar-riċerka u l-
innovazzjoni ta’ din l-isfida u huma 
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appoġġati aħjar fil-livell tal-Unjoni. Dawn 
jinkludu l-iżvilupp ta’ koorti fit-tul u t-
twettiq ta’ provi kliniċi, l-użu kliniku ta’ “-
omiċi” jew l-iżvilupp ta’ ICT u l-
applikazzjonijiet tagħhom fil-prattika tas-
saħħa, speċjalment is-saħħa elettronika. Ir-
rekwiżiti ta’ popolazzjonijiet speċifiċi 
huma wkoll indirizzati l-aħjar b’mod 
integrat, pereżempju bl-iżvilupp ta’ 
mediċina stratifikata u/jew personalizzata, 
fit-trattament ta’ mard rari, u fil-provvista 
ta’ soluzzjonijiet għal għixien assistit u 
indipendenti.

appoġġati aħjar fil-livell tal-Unjoni. Dawn 
jinkludu il-fehma tal-bażi molekulari tal-
marda, l-identifikazzjoni ta’ strateġiji 
terapewtiċi innovattivi u sistemi ta’ 
mudelli ġodda, l-applikazzjoni 
multidixxiplinari tal-għarfien fil-fiżika, 
fil-kimika u fil-bijoloġija tas-sistemi 
għall-kontroll tas-saħħa, l-iżvilupp ta’ 
koorti fit-tul u t-twettiq ta’ provi kliniċi, l-
użu kliniku ta’ “-omiċi” jew l-iżvilupp ta’ 
ICT u l-applikazzjonijiet tagħhom fil-
prattika tas-saħħa, speċjalment is-saħħa 
elettronika. Ir-rekwiżiti ta’ popolazzjonijiet 
speċifiċi huma wkoll indirizzati l-aħjar 
b’mod integrat, pereżempju bl-iżvilupp ta’ 
mediċina stratifikata u/jew personalizzata, 
fit-trattament ta’ mard relatat mal-faqar, 
mard li ġie ttraskurat u rari, u fil-provvista 
ta’ soluzzjonijiet għal għixien assistit u 
indipendenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minkejja li n-nies fil-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw għandhom 90% tal-piż tal-mard 
globali, 10% biss tan-nefqa madwar id-dinja fuq is-saħħa tintuża biex tindirizza dawn il-
mard. Mill-1975 sal-2000 minn 1,393 mediċina żviluppata waqt dak iż-żmien, 16 biss kienu 
għall-mard li prinċipalment jaffettwaw il-popolazzjonijiet fil-pajjiżi li għadhom qed 
jiżviluppaw. Għalhekk huwa essenzjali li jiġu indirizzati n-nuqqasijiet tar-riċerka u jkunu 
żviluppati trattamenti aħjar u iktar addattat għal dawn il-mard.

Emenda 158
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1 – punt 1.2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi mmasimizzat l-impatt ta’ 
azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni, huwa 
meħtieġ appoġġ għall-ispettru kollu ta’ 
attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni. Mir-
riċerka bażika għat-traduzzjoni tal-għarfien 
għall-provi kbar u azzjonijiet ta’ 
dimsotrazzjonim, bl-immobilizzar ta’ 
investiment privat; għal akkwist pubbliku u 
prekummerċjali għal prodotti, servizzi, 

Sabiex jiġi mmasimizzat l-impatt ta’ 
azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni, huwa 
meħtieġ appoġġ għall-ispettru kollu ta’ 
attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni. Mir-
riċerka bażika għat-traduzzjoni tal-għarfien 
fundamentali dwar il-mard għal terapiji 
ġodda, għall-provi kbar u azzjonijiet ta’ 
dimsotrazzjonim, bl-immobilizzar ta’ 
investiment privat; għal akkwist pubbliku u 
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soluzzjonijiet skalabbli, li huma meta 
neċessarji, interoperabbli u appoġġati minn 
standards u/jew linji gwida definiti, ġodda. 
Dan l-isforz Ewropew ikkoordinat se 
jikkontribwixxi għall-iżvilupp kontinwu 
taż-ŻER. Se jinterfaċċa wkoll, meta u fejn 
xieraq, ma’ attivitajiet żviluppati fil-kuntest 
tal-Programm tas-Saħħa għat-Tkabbir u s-
Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni dwar 
it-Tixjiħ Attiv u b’Saħħtu.

prekummerċjali għal prodotti, servizzi, 
soluzzjonijiet skalabbli, li huma meta 
neċessarji, interoperabbli u appoġġati minn 
standards u/jew linji gwida definiti, ġodda. 
Sabiex titrawwem koordinazzjoni 
strateġika tar-riċerka u l-innovazzjoni tas-
saħħa madwar l-Orizzont 2020 u tkun 
promossa riċerka medika transnazzjonali, 
se jiġi stabbilit il-Bord tat-Tmexxija 
Settorjali għas-Saħħa korrispondenti. Din
il-koordinazzjoni tista’ tiġi estiża għal 
programmi u strumenti oħra relatati ma’ 
din il-bidla. Dan l-isforz Ewropew 
ikkoordinat jżid il-kapaċitajiet xjentifiċi u 
umani fir-riċerka tas-saħħa u se 
jikkontribwixxi għall-iżvilupp kontinwu 
taż-ŻER. Se jinterfaċċa wkoll, meta u fejn 
xieraq, ma’ attivitajiet żviluppati fil-kuntest 
tal-Programm tas-Saħħa għat-Tkabbir u s-
Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni dwar 
it-Tixjiħ Attiv u b’Saħħtu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jittieħed approċċ ibbażat fuq l-isfidi, huwa meħtieġ ippjanar strateġiku koordinat ta’ 
attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni. Il-koordinazzjoni tista’ tindirizza l-frammentazzjoni u 
ttejjeb l-użu tar-riżorsi teknoloġiċi u infrastrutturali permezz tal-komunità tar-riċerka kollha 
relatata ma’ din l-isfida.

Emenda 159
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi ta’ suċċess biex jipprevjenu, 
jimmaniġġjaw, jittrattaw u jikkuraw il-
mard, id-diżabbiltà u l-funzjonalità 
mnaqqsa huma msejsa fuq il-fehim 
fundamentali tal-fatturi determinanti u l-
kawżi, il-proċessi u l-impatti tagħhom, kif 
ukoll fatturi sottostanti ta’ saħħa tajba u 
benesseri. Il-kondiviżjoni effettiva tad-
dejta u l-irbit ta’ din id-dejta ma’ studji ta’ 
koorti fuq skala kbira huma essenzjali 

L-isforzi ta’ suċċess biex jipprevjenu, 
jimmaniġġjaw, jittrattaw u jikkuraw il-
mard, id-diżabbiltà u l-funzjonalità 
mnaqqsa huma msejsa fuq il-fehim 
fundamentali tal-fatturi determinanti u l-
kawżi, il-proċessi u l-impatti tagħhom, kif 
ukoll fatturi sottostanti ta’ saħħa tajba u 
benesseri. Il-kondiviżjoni effettiva tad-
dejta u l-irbit ta’ din id-dejta , l-ipproċessar 
tad-dejta standardizzata u l-irbit ta’ din id-
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wkoll, bħalma huwa t-tisrif tas-sejbiet tar-
riċerka f’kuntest kliniku, b’mod partikolari 
permezz tat-twettiq ta’ provi kliniċi.

dejta ma’ studji ta’ koorti fuq skala kbira 
huma essenzjali wkoll, bħalma huwa t-
tisrif tas-sejbiet tar-riċerka f’kuntest 
kliniku, b’mod partikolari permezz tat-
twettiq ta’ provi kliniċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istandardizzazzjoni hija meħtieġa sabiex tippermetti t-tqassim effiċċjenti u l-użu tad-dejta.

Emenda 160
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mard relatat mal-faqar u l-mard li ġie 
ttraskurat huwa ta’ tħassib globali u n-
nuqqasijiet fir-riċerka jridu jiġu 
indirizzati permezz tal-ħolqien tal-
innovazzjoni immexxija mill-ħtiġijiet tal-
pazjenti. Ir-ritorn ta’ mard infettiv qadim 
inkluża t-tuberkolożi fir-reġjun Ewropew, 
iż-żieda fil-prevalenza tal-mard li jista’ 
jiġi evitat permezz ta’ vaċċini fil-pajjiżi 
żviluppati u l-problema li dejjem tikber 
tar-reżistenza antimikrobjali tenfasizza 
iktar il-ħtieġa għal approċċ komprensiv u 
l-appoġġ pubbliku miżjud għar-R&Ż għal 
dak il-mard li joqtol miljuni ta’ nies kull 
sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ġie msejjaħ għar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-Mard Serju u Traskurat 
fil-Pajjiżi li Qiegħdin Jiżviluppaw (2005/2047(INI)). Barra minn hekk, fl-Ewropa tal-Punent, 
it-tuberkulożi reżistenti għal mediċini differenti (MDR-TB) u t-tuberkulożi reżistenti b’mod 
estensiv għall-mediċi (XDR-TB) “qed jinfirxu b’rata allarmanti” skont il-“WHO”.

Emenda 161
Proposta għal regolament
Anness I – Part III – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien 
dwar il-mard u t-titjib tad-dijanjosi; l-
iżvilupp ta’ programmi ta’ skrinjar effettivi 
u t-titjib tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà 
għall-mard; it-titjib tas-sorveljanza u t-
tħejjija; l-iżvilupp ta’ vaċċini preventivi 
aħjar; l-użu ta’ mediċini in-silico għat-titjib 
tal-ġestjoni u l-previżjoni tal-mard; it-
trattament tal-mard; trasferiment tal-
għarfien għal azzjonijiet tal-prattika klinika 
u l-innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta’ 
dejta dwar is-saħħa; tixjiħ attiv, 
indipendenti u għixien assistit; l-għoti ta’ 
setgħa individwali għall-awtoġestjoni tas-
saħħa; il-promozzjoni ta’ kura integrata; 
titjib tal-għodod u l-metodi xjentifiċi biex 
jiġu appoġġati t-tfassil tal-politika u l-
ħtiġijiet regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-
effiċjenza u l-effettività tas-sistemi tal-kura 
tas-saħħa u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi 
b’teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat fuq l-
evidenza u d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi.

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu:
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi ġenetiċi, patoġeni, 
ambjentali u dawk relatati mal-klima u l-
faqar), it-titjib tal-promozzjoni tas-saħħa u 
l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien dwar il-
bażi tal-mard u t-titjib tad-dijanjosi; l-
iżvilupp ta’ programmi ta’ skrinjar effettivi 
u t-titjib tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà 
għall-mard; it-titjib tas-sorveljanza u t-
tħejjija; l-iżvilupp ta’ vaċċini u mediċini 
ġodda u preventivi aħjar; l-użu ta’ 
mediċini in-silico għat-titjib tal-ġestjoni u 
l-previżjoni tal-mard; l-iżvilupp ta’ 
trattamenti adattati u t-trattament tal-
mard; trasferiment tal-għarfien għal 
azzjonijiet tal-prattika klinika u l-
innovazzjoni skalabbli inklużi l-aspetti 
psikosoċjali; it-titjib tal-proċeduri 
regolatorji u l-appoġġ tal-aċċess ta’ 
attivitajiet relatati; użu u ġbir aħjar ta’ 
dejta dwar is-saħħa; tekniki talnaliżi tad-
dejta standardizzati; tixjiħ attiv u 
b’saħħtu, indipendenti u għixien assistit; l-
għoti ta’ setgħa individwali għall-
awtoġestjoni tas-saħħa; il-promozzjoni ta’ 
kura integrata; titjib tal-għodod u l-metodi 
xjentifiċi biex jiġu appoġġati t-tfassil tal-
politika u l-ħtiġijiet regolatorji; u 
ottimizzazzjoni tal-effiċjenza u l-effettività 
tas-sistemi tal-kura tas-saħħa u t-tnaqqis 
tad-diskrepanzi tas-saħħa u tal-
inugwaljanzi b’teħid ta’ deċiżjonijiet 
ibbażat fuq l-evidenza u d-disseminazzjoni 
tal-aħjar prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi. Dawn l-attivitajiet kollha 
għandhom jammontaw  sewwa għall-
analiżi tas-sessi u tas-sesswalità. Dawn l-
attivitajiet għandhom jieħdu vantaġġ sħiħ 
mill-opportunitajiet ippreżentati għall-
approċċ interdixxiplinarju veru, li 
jikkombina l-għarfien mis-sitt sfidi kollha 
u l-pilastri l-oħra biex jiġu żgurati
soluzzjonijiet sostenibbli fil-qasam. L-
involviment attiv tal-fornituri tal-kura tas-
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saħħa jrid ikun inkoraġġut sabiex jiżgura 
l-adozzjoni rapida u l-implimentazzjoni 
tar-riżultati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minbarra l-fatturi ambjentali, l-istatut soċjali u s-sess huma determinaturi importanti tas-
saħħa. Eż. in-nies foqra huma ta’ sikwit f’sitwazzjoni tas-saħħa iktar ħażina minħabba 
raġunijiet varji (eż. l-aċċess għas-saħħa, l-espożizzjoni għall-kundizzjonijiet ta’ għixin mhux 
tajbin għas-saħħa, nutrizzjoni ħażina eċċ). 

Emenda 162
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sikurezza tal-ikel, agrikoltura 
sostenibbli, riċerka tal-baħar u marittima u 
l-bijoekonomija

2. Sikurezza tal-ikel, agrikoltura 
sostenibbli, riċerka tal-baħar u marittima 
b’saħħitha u sostenibbli u l-bijoekonomija

Or. en

Emenda 163
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu żgurati 
provvisti suffiċjenti ta’ ikel sikur u ta’ 
kwalità għolja u prodotti oħrajn b’bażi 
bijoloġika, billi jiġu żviluppati sistemi ta’ 
produzzjoni primarja produttivi u effiċjenti 
fir-riżorsi, li jrawmu servizzi tal-ekosistemi 
relatati, flimkien ma’ katini tal-provvistà 
kompetittivi b’livell baxx ta’ karbonju. 
Dan se jaċċellera t-tranżizzjoni lejn 
bijoekonomija Ewropea sostenibbli.

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu żgurati 
provvisti suffiċjenti ta’ ikel tajjeb għas-
saħħa sikur u ta’ kwalità għolja u prodotti 
oħrajn b’bażi bijoloġika, billi jiġu 
żviluppati sistemi ta’ produzzjoni primarja
u tal-ipproċessar tal-ikel produttivi u 
effiċjenti fir-riżorsi, li jrawmu servizzi tal-
ekosistemi relatati, flimkien ma’ katini tal-
provvistà kompetittivi b’livell baxx ta’ 
karbonju. Dan se jaċċellera t-tranżizzjoni 
lejn bijoekonomija Ewropea sostenibbli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Meta tara d-drawwiet tad-dieta preżenti, l-ikel tajjeb għas-saħħa huwa dejjem iktar 
importanti biex itejjeb l-istandards tas-saħħa u jnaqqas ir-riskji fl-Ewropa.Min naħa l-oħra, 
l-ipproċessar tal-ikel huwa wkoll preżenti fil-proċess tal-produzzjoni tal-ikel u 
konsegwentament għandu jittieħed in kunsiderazzjoni.

Emenda 164
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bijoekonomija tal-Unjoni kompletament 
funzjonali - li tinkludi l-produzzjoni 
sostenibbli ta’ riżorsi rinnovabbli minn 
ambjenti tal-art u akkwatiċi u l-konverżjoni 
tagħhom f’ikel, prodotti b’bażi bijoloġika u 
bijoenerġija kif ukoll prodotti pubbliċi 
relatati - se tiġġenera valur miżjud 
Ewropew għoli. Jekk tiġi ġestita b’mod 
sostenibbli, tista’ tnaqqas l-impronta 
ambjentali tal-produzzjoni primarja u l-
katina tal-provvista inġenerali. Tista’ żżid 
l-kompetittività tagħhom u tipprovdi 
impjiegi u opportunitajiet kummerċjali 
għall-iżvilupp rurali u kostali. L-isfida tas-
sigurtà fl-ikel, l-agrikoltura sostenibbli, u l-
isfidi ġenerali relatati mal-bijoekonomija 
huma ta’ natura Ewropea u globali. L-
azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni huma 
essenzjali għat-tlaqqigħ flimkien ta’ 
raggruppamenti sabiex tinkiseb il-firxa u l-
massa kritika meħtieġa biex jiġu 
kkumplimentati l-isforzi magħmula minn 
Stat Membru wieħed jew gruppi ta’ Stati 
Membri. Approċċ b’diversi atturi se jiżgura 
l-interazzjonijiet ta’ transfertilizzazzjoni 
meħtieġa bejn ir-riċerkatur, in-negozji, il-
bdiewa/produtturi, il-konsulenti u l-utenti 
aħħarin. Il-livell tal-Unjoni huwa meħtieġ 
ukoll sabiex tiġi żgurata koerenza fl-
indirizzar ta’ din l-isfida madwar is-setturi 
u b’rabtiet b’saħħithom ma’ politiki 
rilevanti tal-Unjoni. Il-koordinazzjoni tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-UE se 
tistimola u tgħin biex taċċellera l-bidliet 

Bijoekonomija tal-Unjoni kompletament 
funzjonali - li tinkludi l-produzzjoni 
sostenibbli ta’ riżorsi rinnovabbli minn 
ambjenti tal-art, tal-baħar u akkwatiċi u l-
konverżjoni tagħhom f’ikel, prodotti b’bażi 
bijoloġika u bijoenerġija kif ukoll prodotti 
pubbliċi relatati - se tiġġenera valur miżjud 
Ewropew għoli. Jekk tiġi ġestita b’mod 
sostenibbli, tista’ tnaqqas l-impronta 
ambjentali tal-produzzjoni primarja u l-
katina tal-provvista inġenerali. Tista’ żżid 
l-kompetittività tagħhom u tipprovdi 
impjiegi u opportunitajiet kummerċjali 
għall-iżvilupp rurali u kostali. L-isfida tas-
sigurtà fl-ikel, l-agrikoltura sostenibbli, u l-
isfidi ġenerali relatati mal-bijoekonomija 
huma ta’ natura Ewropea u globali. L-
azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni huma 
essenzjali għat-tlaqqigħ flimkien ta’ 
raggruppamenti sabiex tinkiseb il-firxa u l-
massa kritika meħtieġa biex jiġu 
kkumplimentati l-isforzi magħmula minn 
Stat Membru wieħed jew gruppi ta’ Stati 
Membri. Approċċ b’diversi atturi se jiżgura 
l-interazzjonijiet ta’ transfertilizzazzjoni 
meħtieġa bejn ir-riċerkatur, in-negozji, il-
bdiewa/produtturi, il-konsulenti u l-utenti 
aħħarin. Il-livell tal-Unjoni huwa meħtieġ 
ukoll sabiex tiġi żgurata koerenza fl-
indirizzar ta’ din l-isfida madwar is-setturi 
u b’rabtiet b’saħħithom ma’ politiki 
rilevanti tal-Unjoni. Il-koordinazzjoni tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-UE se 
tistimola u tgħin biex taċċellera l-bidliet 
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meħtieġa fl-Unjoni. meħtieġa fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 165
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka u l-innovazzjoni se jinterfaċċaw 
ma’ spettru wiesgħa ta’ politiki tal-Unjoni 
u miri relatati, inklużi l-Politika Agrikola 
Komuni (b’mod partikolari l-Politika ta’ 
Żvilupp Rurali) u l-Isħubija Ewropea tal-
Innovazzjoni ‘Produttività u Sostenibbiltà 
Agrikola’, il-Politika Komuni tas-Sajd, il-
Politika Marittima Integrata, il-Programm 
Ewropew dwar it-Tibdil fil-Klima, id-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma, id-Direttiva 
Qafas dwar l-Istrateġija Marittima, il-Pjan 
ta’ Azzjoni għall-Forestrija, l-Istrateġija 
Tematika dwar il-Ħamrija, l-Istrateġija 
għall-Bijodiversità tal-Unjoni 2020, il-Pjan 
tat-Teknoloġija Enerġetika Strateġika, il-
politiki tal-innovazzjoni u industrijali tal-
Unjoni, il-politiki esterni u ta’ għajnuna 
għall-iżvilupp, l-istrateġiji dwar is-saħħa 
tal-pjanti, l-istrateġiji dwar is-saħħa u l-
benesseri tal-annimali u l-oqfsa regolatorji 
għall-protezzjoni tal-ambjent, is-saħħa u s-
sikurezza, li jippromwovu l-effiċjenza tar-
riżorsi u l-azzjoni klimatika, u li jnaqqsu l-
iskart. Integrazzjoni aħjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-politiki relatati tal-Unjoni 
se ttejjeb b’mod sinifikanti l-valur 
Ewropew miżjud tagħhom, tipprovdi effetti 
ta’ ingranaġġ, iżżid ir-rilevanza tas-soċjetà 
u tgħin biex tiġi żviluppata aktar 
amministrazzjoni sostenibbli tal-art, l-ibħra 
u l-oċean u s-swieq tal-bijoekonomija.

Ir-riċerka u l-innovazzjoni se jinterfaċċaw 
ma’ spettru wiesgħa ta’ politiki tal-Unjoni 
u miri relatati, inklużi l-Politika Agrikola 
Komuni (b’mod partikolari l-Politika ta’ 
Żvilupp Rurali) u l-Isħubija Ewropea tal-
Innovazzjoni ‘Produttività u Sostenibbiltà 
Agrikola’, il-Politika Komuni tas-Sajd, il-
Politika Marittima Integrata, il-Programm 
Ewropew dwar it-Tibdil fil-Klima, id-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma, id-Direttiva 
Qafas dwar l-Istrateġija Marittima, il-Pjan 
ta’ Azzjoni għall-Forestrija, l-Istrateġija 
Tematika dwar il-Ħamrija, l-Istrateġija 
għall-Bijodiversità tal-Unjoni 2020, il-Pjan 
tat-Teknoloġija Enerġetika Strateġika, il-
politiki tal-innovazzjoni u industrijali tal-
Unjoni, il-politiki esterni u ta’ għajnuna 
għall-iżvilupp, l-istrateġiji dwar is-saħħa 
tal-pjanti, l-istrateġiji dwar is-saħħa u l-
benesseri tal-annimali u l-oqfsa regolatorji 
għall-protezzjoni tal-ambjent, is-saħħa u s-
sikurezza, li jippromwovu l-effiċjenza tar-
riżorsi u l-azzjoni klimatika, u li jnaqqsu l-
iskart. Integrazzjoni aħjar taċ-ċiklu sħiħ 
mir-riċerka fundamentali għall-
innovazzjoni fil-politiki relatati tal-Unjoni 
se ttejjeb b’mod sinifikanti l-valur 
Ewropew miżjud tagħhom, tipprovdi effetti 
ta’ ingranaġġ, iżżid ir-rilevanza tas-soċjetà 
u tgħin biex tiġi żviluppata aktar 
amministrazzjoni sostenibbli tal-art, l-ibħra 
u l-oċean u s-swieq tal-bijoekonomija.

Or. en
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Emenda 166
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 2 – punt 2.3 – punt a – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Agrikoltura u forestrija sostenibbli (a) Agrikoltura, inluża t-trobbija tal-
bhejjem u forestrija sostenibbli

Or. en

Emenda 167
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 2 – punt 2.3 – punt c – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Sfruttar tal-potenzjal tar-riżorsi 
akkwatiċi ħajjin

(c) Sfruttar tal-potenzjal tas-sajd, l-
akkwakultura u l-bijoteknoloġiji tal-baħar

Or. en

Emenda 168
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 2 – punt 2.3 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Riċerka tal-baħar u marittima 
trasversali
L-isfruttar tar-riżorsi tal-baħar ħajjin u 
mhumiex kif ukoll l-użu ta’ sorsi 
differenti ta’ enerġija tal-baħar u firxa 
wiesa ta’ użi differenti li jsiru mill-ibħra li 
jżidu l-isfidi trasversali xjentifiċi u 
teknoloġiċi. L-ibħra u l-oċeani wkoll 
għandhom rwol importanti fir-
regolazzjoni tal-klima, iżda għandhom 
impatt qawwi bl-attivitajiet umani interni, 
kostali u marittimi kif ukoll bid-tibdil fil-
klima. L-għan ġenerali huwa li jkun 
żviluppat għarfien trasversali tal-baħar u 
marittimu xjentifiku u teknoloġiku bil-
ħsieb li jiftaħ il-potenzjal tat-tkabbir blu 
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fil-medda tal-industriji tal-baħar u 
marittimi, filwaqt li jipproteġi l-ambjent 
marittimu u jadatta għat-tibdil fil-klima. 
Dan l-approċċ strateġiku koordinat għar-
riċerka tal-baħar u marittima tul l-isfidi u 
l-pilastri kollha tal-Orizzont 2020 se 
jappoġġja wkoll l-implimentazzjoni tal-
politiki tal-Unjoni rilevanti biex jgħin 
iwassal l-objettivi ewlenin tat-tkabbir blu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Approċċ strateġiku kkoordinat għar-riċerka tal-baħar u marittima tul l-isfidi u l-pilastri 
kollha tal-“Orizzont 2020” huwa meħtieġ biex jiżgura impenn fit-tul tal-ippjanar u l-
koordinazzjoni mal-istati membri u l-partijiet interessati, meħtieġ b’mod urġenti biex jgħin 
fil-kisba tal-objettivi ewlenin tat-tkabbir blu tal-Politika Marittima Integrata tal-UE u biex 
jinkisbu l-objettivi tal-Istrateġija tal-UE għall-Baħar u r-Riċerka Marittima.

Emenda 169
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni beħsiebha tnaqqas l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’20 % taħt il-
livelli tal-1990 sas-sena 2020, bi tnaqqis 
ulterjuri għal 80-95 % sal-2050. Barra 
minn hekk, sorsi rinnovabbli għandhom 
ikopru 20 % tal-konsum finali tal-enerġija 
fl-2020, flimkien ma’ mira fl-effiċjenza tal-
eneraġija ta’ 20 %. L-ilħuq ta’ dawn l-
objettivi se jirrikjedi tibdil radikali tas-
sistema tal-enerġija, li tikkombina profil ta’ 
livell baxx ta’ karbonju, sigurtà u 
affordabbiltà tal-enerġija, filwaqt li fl-isess 
ħin tissaħħaħ il-kompetittività ekonomika 
tal-Ewropa. L-Ewropa bħalissa tinsab ’il 
bogħod minn din il-mira globali. 80 % tas-
sistema Ewropea tal-enerġija għadha 
tiddependi fuq il-fjuwils fossili, u s-settur 
jipproduċi 80 % tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett ta’ serra tal-Ewropa 
kollha. Kull sena 2.5 % tal-Prodott 
Domestiku Gross (PDG) tal-Unjoni 

L-Unjoni beħsiebha tnaqqas l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’20 % taħt il-
livelli tal-1990 sas-sena 2020, bi tnaqqis 
ulterjuri għal 80-95 % sal-2050. Barra 
minn hekk, sorsi rinnovabbli għandhom 
ikopru 20 % tal-konsum finali tal-enerġija 
fl-2020, flimkien ma’ mira fl-effiċjenza tal-
eneraġija ta’ 20 %. Sal-2050 għandu 
jinkiseb tnaqqis ta’ 80-95% tal-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra. 
Ix-xenarji kollha dwar id-
dekarbonizzazzjoni fil-Pjan Direzzjonali 
tal-Enerġija 2050 juru li t-teknoloġiji tal-
enerġija rinnovabbli sa nofs dan is-seklu 
se jkunu jammontaw għall-ikbar sehem 
tat-teknoloġiji li jfornu l-enerġija. Huwa 
għalhekk xieraq li żewġ terzi tal-baġit 
f’din l-Isfida jmorru għar-riċerka u l-
innovazzjoni fl-enerġija rinnovabbli. L-
ilħuq ta’ dawn l-objettivi se jirrikjedi tibdil 
radikali tas-sistema tal-enerġija, li 
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jintefaq fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija 
u dan x’aktarx li se jiżdied. Din it-tendenza 
twassal għal dipendenza totali fuq iż-żejt u 
l-importazzjonijiet tal-gass sal-2050. 
Affaċċati bil-prezzijiet volatili tal-enerġija 
fis-suq globali, flimkien ma’ tħassib dwar 
is-sigurtà tal-provvista, l-industriji u l-
konsumaturi Ewropej qed jonfqu sehem 
dejjem jikber tad-dħul tagħhom fuq l-
enerġija.

tikkombina profil ta’ livell baxx ta’ 
karbonju, sigurtà u affordabbiltà tal-
enerġija, filwaqt li fl-isess ħin tissaħħaħ il-
kompetittività ekonomika tal-Ewropa. L-
Ewropa bħalissa tinsab ’il bogħod minn din 
il-mira globali. 80 % tas-sistema Ewropea 
tal-enerġija għadha tiddependi fuq il-
fjuwils fossili, u s-settur jipproduċi 80 % 
tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ 
serra tal-Ewropa kollha. Kull sena 2.5 % 
tal-Prodott Domestiku Gross (PDG) tal-
Unjoni jintefaq fuq l-importazzjonijiet tal-
enerġija u dan x’aktarx li se jiżdied. Din it-
tendenza twassal għal dipendenza totali fuq 
iż-żejt u l-importazzjonijiet tal-gass sal-
2050. Affaċċati bil-prezzijiet volatili tal-
enerġija fis-suq globali, flimkien ma’ 
tħassib dwar is-sigurtà tal-provvista, l-
industriji u l-konsumaturi Ewropej qed 
jonfqu sehem dejjem jikber tad-dħul 
tagħhom fuq l-enerġija.

Or. en

Emenda 170
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riżorsi meħtieġa għall-implimentazzjoni 
tal-Pjan SET kollu ġew stmati għal 
EUR 8 biljun fis-sena matul l-10 snin li 
ġejjin. Dan huwa ferm lil hinn mill-
kapaċità tal-Istati Membri individwali jew 
il-partijiet interessati ta’ riċerka u 
industrijali waħedhom. L-investimenti fir-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-Unjoni 
huma meħtieġa, flimkien mal-
mobilizzazzjoni tal-isforzi madwar l-
Ewropa fil-forma ta’ implimentazzjoni 
konġunta u tqassim tar-riskju u l- kapaċità. 
Il-finanzjament tal-Unjoni fir-riċerka u l-
innovazzjoni tal-enerġija għalhekk se 
jikkumplimenta l-attivitajiet tal-Istati 
Membri billi jiffoka fuq attivitajiet b’valur 

Ir-riżorsi meħtieġa għall-implimentazzjoni 
tal-Pjan SET kollu ġew stmati għal 
EUR 8 biljun fis-sena matul l-10 snin li 
ġejjin. Dan huwa ferm lil hinn mill-
kapaċità tal-Istati Membri individwali jew
il-partijiet interessati ta’ riċerka u 
industrijali waħedhom. L-investimenti fir-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-Unjoni 
huma meħtieġa, flimkien mal-
mobilizzazzjoni tal-isforzi madwar l-
Ewropa fil-forma ta’ implimentazzjoni 
konġunta u tqassim tar-riskju u l- kapaċità. 
Il-finanzjament tal-Unjoni fir-riċerka u l-
innovazzjoni tal-enerġija għalhekk se 
jikkumplimenta l-attivitajiet tal-Istati 
Membri billi jiffoka fuq attivitajiet b’valur 
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ċar miżjud tal-Unjoni, b’mod partikolari 
dawk b’potenzjal għoli ta’ ingranaġġ tar-
riżorsi nazzjonali. L-azzjonijiet fil-livell 
tal-Unjoni għandhom jappoġġaw ukoll 
programmi ta’ riskju għoli, prezz għoli u 
għal żmien twil li jmorru lil hinn milli 
jistgħu jagħmlu Stati Membri individwali, 
jgħaqqdu l-isforzi sabiex jitnaqqsu r-riskji 
ta’ investiment fl-attivitajiet fuq skala kbira 
bħad-dimostrazzjoni industrijali u 
jiżviluppaw soluzzjonijiet ta’ enerġija 
interoperabbli madwar l-Ewropa kollha.

ċar miżjud tal-Unjoni, b’mod partikolari 
dawk b’potenzjal għoli ta’ ingranaġġ tar-
riżorsi nazzjonali u għandhom jiffukaw 
fuq l-għoti ta’ appoġġ lil proġetti bejn l-
imsieħba ta’ pajjiżi differenti li jridu 
jaħdmu b’mod kollaborattiv. L-azzjonijiet 
fil-livell tal-Unjoni għandhom jappoġġaw 
ukoll programmi ta’ riskju għoli, prezz 
għoli u għal żmien twil li jmorru lil hinn 
milli jistgħu jagħmlu Stati Membri 
individwali, jgħaqqdu l-isforzi sabiex 
jitnaqqsu r-riskji ta’ investiment fl-
attivitajiet fuq skala kbira bħad-
dimostrazzjoni industrijali u jiżviluppaw 
soluzzjonijiet ta’ enerġija interoperabbli 
madwar l-Ewropa kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskemi tal-Istati Membri għall-finanzjament tar-riċerka b’mod nazzjonali mhumiex 
mgħammra tajjeb għall-finanzjament ta’ proġetti internazzjonali (eż. l-iskedi tas-sejħiet 
mhumiex allinjati, il-kriterji tal-evalwazzjoni huma differenti, l-ambitu tal-programmi jew ir-
regoli tal-programm huma differenti). Huwa mixtieq ħafna mekkaniżmu li jiffinanzja r-riċerka 
jew l-innovazzjoni li jinvolvi l-kollaborazzjoni bejn il-fruntieri. L-amministrazzjoni ta’ 
programm bħal dan hija kompitu, kważi bid-definizzjoni, biex tkun immaniġġjata fuq livell 
tal-UE.

Emenda 171
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
sistema tat-trasport Ewropea li tkun 
effiċjenti fir-riżorsi, favur l-ambjent, sigura
u bla xkiel għall-benefiċċju taċ-ċittadini, l-
ekonomija u s-soċjetà.

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
sistema tat-trasport Ewropea li tkun 
effiċjenti fir-riżorsi, favur l-ambjent, sigura
u bla xkiel għall-benefiċċju taċ-ċittadini, l-
ekonomija u s-soċjetà. Dik is-sistema tat-
trasport għandha tinkludi l-filosofija tat-
“tixjiħ b’saħħtu” għalhekk jibbenefika 
kulħadd, tkun xi tkun l-età, is-sess u d-
diżabilità iżda jittieħdu in kunsiderazzjoni 
d-dimensjonijiet tad-disinn universali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka uriet, fost affarijiet oħra, li l-impjiegi, l-istrutturi tal-familji u l-kultura 
jinfluwenzaw il-mod ta’ kif iċ-ċittadini jiċċaqalqu f’belt. Għalhekk, id-diversi fatturi li 
jiddeterminaw it-tendenzi tal-ivjaġġar, bħas-sess, l-età, il-kultura u l-pożizzjoni ekonomika, 
huma importanti għall-kisba ta’ sistema Ewropea tat-trasport bħal din.

Emenda 172
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
titnaqqas il-konġestjoni, titjieb l-
aċċessibbiltà u li jiġu ssofisfati l-ħtiġijiet 
tal-utenti permezz tal-promozzjoni ta’ 
trasport u loġistika integrati minn bieb għal 
bieb; biex titjib l-intermodalità u l-
iskjerament ta’ soluzzjonijiet ta’ ippjanar u 
ġestjoni intelliġenti; u biex drastikament 
tonqos l-okkorrenza tal-aċċidenti u l-impatt 
tat-theddid għas-sigurtà.

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
titnaqqas il-konġestjoni, titjieb l-
aċċessibbiltà u li jiġu ssofisfati l-ħtiġijiet 
tal-utenti permezz tal-promozzjoni ta’ 
trasport u loġistika integrati minn bieb għal 
bieb; biex jiġu aċċellerati s-soluzzjonijiet 
għall-passiġġieri (biljetti intermodali); 
biex titjib l-intermodalità u l-iskjerament 
ta’ soluzzjonijiet ta’ ippjanar u ġestjoni 
intelliġenti; u biex drastikament tonqos l-
okkorrenza tal-aċċidenti (jiġifieri billi 
tittejjeb il-komunikazzjoni bejn l-
infrastruttura, il-maniġers tat-toroq u l-
vettura permezz ta’ sistemi intelliġenti kif 
ukoll il-fehim aħjar tal-imġieba tal-
parteċipanti tat-traffiku sabiex jiġi mtejba 
s-soluzzjonijiet tekniċi ta’ fuq il-vettura u 
l-prevenzjoni primarja u sekondarja tas-
sigurtà tat-triq) u l-impatt tat-theddid għas-
sigurtà (jiġifieri l-iżvilupp ta’ sistemi 
affidabbli għall-kxif tad-theddid fl-
avjazzjoni kif ukoll l-iżvilupp tat-tagħmir 
li jirrekordja għas-sikurezza marittima).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-intermodalità hija kruċjali għat-titjib tas-sistemi Ewropej tat-trasport. Konsegwentament, 
soluzzjonijiet ħfief u innovattivi iridu jiġu mogħtija lill-utenti sabiex iżidu l-vijabilità u l-
iżvilupp tagħha.
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Emenda 173
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Loġistika intelliġenti
L-għan huwa li jkunu rikonċiljati x-
xejriet tal-konsumaturi ġodda li qed 
jikbru b’katina tal-forniment tar-riżorsi 
effiċjenti u d-distribuzzjoni tal-merkanzija 
tal-aħħar mil ottimali.
Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun 
biex ikun mifhum aħjar l-impatt tax-
xejriet tal-konumaturi ġodda u futuri u l-
loġistiċi tal-merkanzija urbana, it-traffiku 
u l-konġestjoni; l-iżvilupp ta’ għodod tal-
IT u tal-iġġestjonar ġodda għal-loġistika,
billi jiġu mtejba sistemi ta’ informazzjoni 
fil-ħin reali, is-segwiment u t-traċċar tal-
flussi tal-merkanzija, l-integrazzjoni u l-
komunikazzjoni fil-vettura u mal-
infrastruttura; biex ikunu żviluppati 
sitemi mhux konvenzjonali għat-tqassim 
tal-oġġetti; biex jiġu żviluppati 
soluzzjonijiet intermodali kompetittivi 
għall-katina tal-forniment u l-pjattaformi 
tal-loġistiċi li jtejbu l-flussi tal-
merkanzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-loġistika intelliġenti se tkun kruċjali fl-iżvilupp tas-sistemi Ewropej tat-trasport u bħala tali 
trid tiġi msemmija bħala linja ta’ attivitajiet f’din l-isfida.

Emenda 174
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 5 – punt 5.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-impatti li dejjem iżidu minħabba t-tibdil 
fil-klima u l-problemi ambjentali, bħall-
aċidifikazzjoni tal-oċeani, it-tidwib tas-silġ 

L-impatti li dejjem iżidu minħabba t-tibdil 
fil-klima u l-problemi ambjentali, bħall-
aċidifikazzjoni tal-oċeani, it-tibdil fiċ-
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fl-Artiku, id-degradazzjoni u l-użu tal-art, 
in-nuqqas ta’ ilma, it-tniġġis kimiku u t-telf 
tal-bijodiversità, jindikaw li l-pjaneta qed 
toqrob lejn il-konfini tas-sostenibbiltà 
tagħha. Pereżempju, mingħajr titjib fl-
effiċjenza, id-domanda għall-ilma hija 
pproġettata li taqbeż il-provvista b’40 % fi 
żmien 20 sena. Il-foresti qed jisparixxu 
b’rata allarmanti ta’ 5 miljun ettaru kull 
sena. L-interazzjonijiet bejn ir-riżorsi 
jistgħu jikkawżaw riskji sistemiċi – fejn it-
tnaqqis ta’ riżors wieħed jiġġenera punt 
irriversibbli ta’ żbilanċ għal riżorsi u 
ekosistemi oħra. Fuq il-bażi tat-tendenzi 
attwali, l-ekwivalenti ta’ aktar minn żewġ 
dinjiet se jkunu meħtieġa sa-2050 biex 
jappoġġaw il-popolazzjoni globali li 
dejjem tikber.

ċirkulazzjoni tal-oċeani, iż-żieda fit-
temperatura tal-ilma tal-ibħra, it-tidwib 
tas-silġ fl-Artiku, id-degradazzjoni u l-użu 
tal-art, in-nuqqas ta’ ilma, it-tniġġis kimiku 
u t-telf tal-bijodiversità, jindikaw li l-
pjaneta qed toqrob lejn il-konfini tas-
sostenibbiltà tagħha Pereżempju, mingħajr 
titjib fl-effiċjenza, id-domanda għall-ilma 
hija pproġettata li taqbeż il-provvista 
b’40 % fi żmien 20 sena. Il-foresti qed 
jisparixxu b’rata allarmanti ta’ 5 miljun 
ettaru kull sena. L-interazzjonijiet bejn ir-
riżorsi jistgħu jikkawżaw riskji sistemiċi –
fejn it-tnaqqis ta’ riżors wieħed jiġġenera 
punt irriversibbli ta’ żbilanċ għal riżorsi u 
ekosistemi oħra. Fuq il-bażi tat-tendenzi 
attwali, l-ekwivalenti ta’ aktar minn żewġ 
dinjiet se jkunu meħtieġa sa-2050 biex 
jappoġġaw il-popolazzjoni globali li 
dejjem tikber.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tibdil fiċ-ċirkulazzjoni tal-oċeani u ż-żieda fit-temperatura tal-ilma tal-ibħra jista’ jkollu 
impatt ambjentali importanti u mhux mixtieq.

Emenda 175
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 5 – punt 5.2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-indirizzar tad-disponibbiltà tal-materja 
prima jitlob għal riċerka u sforzi tal-
innovazzjoni koordinati f’diversi dixxiplini 
u setturi sabiex jgħinu l-forniment ta’ 
soluzzjonijiet sikuri, ekonomikament 
fattibbli, abjentalment sodi u soċjalment 
aċċetabbli matul il-katina tal-valur kollha 
(esplorazzjoni, estrazzjoni, proċessar, użu 
mill-ġdid, riċiklaġġ u sostituzzjoni). L-
innovazzjoni f’dawn l-oqsma se tipprovdi 
opportuniajiet għat-tkabbir u l-impjiegi, kif 
ukoll għażliet innovattivi li jinvolvu 
xjenza, teknoloġija, l-ekonomija, il-politika 

L-indirizzar tad-disponibbiltà tal-materja 
prima jitlob għal riċerka u sforzi tal-
innovazzjoni koordinati f’diversi dixxiplini 
u setturi sabiex jgħinu l-forniment ta’ 
soluzzjonijiet sikuri, ekonomikament 
fattibbli, abjentalment sodi u soċjalment 
aċċetabbli matul il-katina tal-valur kollha 
(esplorazzjoni, estrazzjoni, proċessar, użu 
mill-ġdid, riċiklaġġ u sostituzzjoni). L-
isfidi tal-ilma jinkludu l-użu fl-ambjenti 
rurali, urbani u industrijali u l-protezzjoni 
ta’ ekosistemi akwatiċi. L-innovazzjoni 
f’dawn l-oqsma se tipprovdi opportuniajiet 
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u l-amministrazzjoni. Għal din ir-raġuni, 
qed tiġi ppreparata Sħubija Ewropea tal-
Innovazzjoni dwar il-Materja Prima.

għat-tkabbir u l-impjiegi, kif ukoll għażliet 
innovattivi li jinvolvu xjenza, teknoloġija, 
l-ekonomija, il-politika u l-
amministrazzjoni. Għal din ir-raġuni, qed 
jiġi ppreparati Sħubiji Ewropej tal-
Innovazzjoni dwar l-Effiċjenza tal-Ilma u 
l-Materja Prima.

Or. en

Emenda 176
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 5 – punt 5.3 – punt b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġi pprovdut għarfien għall-
ġestjoni tar-riżorsi naturali li jikseb bilanċ 
sostenibbli bejn ir-riżorsi limitati u l-
ħtiġijiet tas-soċjetà u l-ekonomija. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: it-
tkabbir tal-fehim tagħna dwar il-
funzjonament tal-ekosistemi, l-
interazzjonijiet tagħhom ma’ sistemi 
soċjali u r-rwol tagħhom fis-sostenn tal-
ekonomija u l-benesseri tal-bniedem; u l-
provvista ta’ għarfien u għodod għal teħid 
effettiv ta’ deċiżjonijiet u involviment 
pubbliku.

Il-mira hija li jiġu pprovduti għarfien u 
għodod għall-ġestjoni u l-protezzjoni tar-
riżorsi naturali li jikseb bilanċ sostenibbli 
bejn ir-riżorsi limitati u l-ħtiġijiet tas-
soċjetà u l-ekonomija. L-attivitajiet 
għandhom jiffokaw fuq: it-tkabbir tal-
fehim tagħna dwar il-funzjonament tal-
ekosistemi, l-interazzjonijiet tagħhom ma’ 
sistemi soċjali u r-rwol tagħhom fis-
sostenn tal-ekonomija u l-benesseri tal-
bniedem; u l-provvista ta’ għarfien u 
għodod għal teħid effettiv ta’ deċiżjonijiet 
u involviment pubbliku.

Or. en

Emenda 177
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. SOĊJETAJIET INKLUŻIVI, 
INNOVATTIVI U SIGURI

6. NIFHMU S-SOĊJETAJIET 
EWROPEJ U L-BIDLA FIS-SOĊJETÀ

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Qed issir enfasi biex nifhmu lis-soċjetajiet Ewropej sabiex navvanzaw lejn soċjetajiet iktar 
inklussivi u innovattivi. B’dan l-approċċ il-ġdid, ir-rwol tax-xjenzi Umani u Soċjali ġie 
enfasizzat.Min naħa l-oħra, il-parti ta’ qabel ta’ “Soċjetajiet Siguri” ġiet inkluża fi Sfida 
ġdida: “Nipproteġu l-Libertà u s-Sigurtà fl-Ewropa”.

Emenda 178
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu mrawma
soċjetajiet Ewropej inklużivi, innovattivi u 
sikuri f’kuntest ta’ trasformazzjonijiet 
mingħajr preċedent u interdipendenzi 
globali li qed jikbru.

L-objettiv speċifiku huwa li jiġi mrawwem 
fehim akbar tal-Ewropa sabiex jinbnew 
soċjetajiet iktar inklussivi u innovattivi.

Or. en

Emenda 179
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa hija konfrontata bi sfidi 
soċjoekonomiċi kbar li jaffettwaw il-
ġejjieni tagħha b’mod sinifikanti - bħall-
interdipendenzi ekonomiċi u kulturali li 
dejjem jikbru, it-tixjiħ, l-esklużjoni soċjali 
u l-faqar, l-inugwaljanzi u l-flussi 
migratorji, l-egħluq tad-diviżjoni fis-settur 
diġitali, it-trawwim ta’ kultura ta’ 
innovazzjoni u kreattività fis-soċjetà u l-
impriżi, kif ukoll l-iżgurar ta’ sigurtà u 
libertà, fiduċja fl-istituzzjonijiet 
demokratiċi u bejn iċ-ċittadini fi ħdan u 
transkonfinali. Dawn l-isfidi huma enormi 
u jsejħu għal approċċ Ewropew komuni.

L-Ewropa hija konfrontata bi sfidi 
soċjoekonomiċi kbar li jaffettwaw il-
ġejjieni tagħha b’mod sinifikanti - bħall-
interdipendenzi ekonomiċi u kulturali li 
dejjem jikbru, it-tixjiħ u t-tibdil fid-
demografija, l-esklużjoni soċjali u l-faqar, 
l-inugwaljanzi u l-flussi migratorji, l-
egħluq tad-diviżjoni fis-settur diġitali, it-
trawwim ta’ kultura ta’ innovazzjoni u 
kreattività fis-soċjetà u l-impriżi, kif ukoll 
l-iżgurar ta’ fiduċja fl-istituzzjonijiet 
demokratiċi u bejn iċ-ċittadini fi ħdan u 
transkonfinali. Barra minn hekk, ir-rwol 
tal-politiki soċjali pubbliċi fl-Ewropa 
qiegħed dejjem jitqies bħala element 
kritiku għas-sostenibbiltà tal-mudell 
soċjali Ewropew innifsu.
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Dawn l-isfidi huma enormi u jsejħu għal 
taħlita li dejjem qed issir kumplessa ta’ 
approċċi diversi, kif ukoll approċċi 
Ewropej komuni, ibbażati fuq l-għarfien
xjentifiku li x-xjenzi soċjali u l-
umanitajiet biss jistgħu joffruh.

Or. en

Emenda 180
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel nett, fl-Unjoni jippersistu 
inugwaljanzi sinifikanti kemm bejn il-
pajjiżi kif ukoll fi ħdanhom. Fl-2010 l-
Indiċi tal-Iżvilupp tal-Bniedem, kejl 
aggregat tal-progress fis-saħħa, l-
edukazzjoni u d-dħul, immarka l-punteġġ 
tal-Istati Membri tal-Unjoni bejn 0,743 u 
0,895, u b’hekk irrifletta diverġenzi 
konsiderevoli bejn il-pajjiżi. Jippersistu 
wkoll inugwaljanzi konsiderevoli bejn is-
sessi: pereżempju, fl-Unjoni d-differenza 
bejn is-sessi fil-pagi għadha ta’ 17.8 % 
favur l-irġiel. Wieħed minn kull sitt 
ċittadini tal-Unjoni llum (madwar 
80 miljun persuna) huwa fir-riskju ta’ 
faqar. Matul l-aħħar żewġ deċennji l-faqar 
tal-adulti żgħażagħ u l-familji bit-tfal 
żdied. Ir-rata ta’ nuqqas ta’ impjiegi fost 
iż-żgħażagħ hija aktar minn 20 %. 
150 miljun Ewropew (madwar 25 %) qatt 
ma użaw l-internet u jistgħu qatt ma 
jkollhom biżżejjed kompetenzi diġitali. 
Żdiedu wkoll l-apatija politika u l-
polarizzazzjoni fl-elezzjonijiet, u dan 
jirrifletti tnaqqis fil-fiduċja taċ-ċittadini fis-
sistemi tal-politika attwali. Dawn iċ-ċifri 
jissuġġerixxu li xi gruppi soċjali u l-
komunitajiet jitħallew barra 
persistentament mill-iżvilupp soċjali u 
ekonomiku u/jew il-politika demokratika.

Fl-Unjoni jippersistu inugwaljanzi 
sinifikanti kemm bejn il-pajjiżi kif ukoll fi 
ħdanhom. Fl-2010 l-Indiċi tal-Iżvilupp tal-
Bniedem, kejl aggregat tal-progress fis-
saħħa, l-edukazzjoni u d-dħul, immarka l-
punteġġ tal-Istati Membri tal-Unjoni bejn 
0,743 u 0,895, u b’hekk irrifletta 
diverġenzi konsiderevoli bejn il-pajjiżi. 
Jippersistu wkoll inugwaljanzi 
konsiderevoli bejn is-sessi: pereżempju, fl-
Unjoni d-differenza bejn is-sessi fil-pagi 
għadha ta’ 17.8 % favur l-irġiel. Wieħed 
minn kull sitt ċittadini tal-Unjoni llum 
(madwar 80 miljun persuna) huwa fir-
riskju ta’ faqar. Matul l-aħħar żewġ 
deċennji l-faqar tal-adulti żgħażagħ u l-
familji bit-tfal żdied. Ir-rata ta’ nuqqas ta’ 
impjiegi fost iż-żgħażagħ hija aktar minn 
20 %. 150 miljun Ewropew (madwar 
25 %) qatt ma użaw l-internet u jistgħu qatt 
ma jkollhom biżżejjed kompetenzi diġitali. 
Żdiedu wkoll l-apatija politika u l-
polarizzazzjoni fl-elezzjonijiet, u dan 
jirrifletti tnaqqis fil-fiduċja taċ-ċittadini fis-
sistemi tal-politika attwali. Dawn iċ-ċifri 
jissuġġerixxu li xi gruppi soċjali u l-
komunitajiet jitħallew barra 
persistentament mill-iżvilupp soċjali u 
ekonomiku u/jew il-politika demokratika.
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Or. en

Emenda 181
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-tieni lok, ir-rati tal-produttività u tat-
tkabbir ekonomiku tal-Ewropa naqsu 
relattivament f’dawn l-aħħar erba’ snin. 
Barra minn hekk, is-sehem tagħha fil-
produzzjoni tal-għarfien globali u t-
tmexxija tagħha fil-prestazzjoni tal-
innovazzjoni meta mqabbla ma’ ekonomiji 
emerġenti ewlenin bħall-Brażil u ċ-Ċina 
qed imorru lura rapidament. Għalkemm l-
Ewropa għandha bażi ta’ riċerka tajba, trid 
iddawwar din il-bażi f’assi b’saħħitha biex 
twassal prodotti u servizzi innovattivi. 
Filwaqt li huwa magħruf li l-Ewropa 
għandha bżonn tinvesti iżjed fix-xjenza u l-
innovazzjoni, hija għandha wkoll 
tikkoordina dawn l-investimenti b’mod 
ħafna aktar intelliġenti milli għamlet fl-
imgħoddi: aktar minn 95 % tal-baġits 
nazzjonali tar-R&Ż jintefqu mingħajr ebda
koordinazzjoni madwar l-Unjoni, u dan 
jikkostitwixxi ħela formidabbli potenzjali 
ta’ riżorsi fi żmien li fih l-possibbiltajiet ta’ 
ffinanzjar qegħdin jonqsu. Barra minn 
hekk, il-kapaċitajiet ta’ innovazzjoni tal-
Istati Membri minkejja li kien hemm xi 
ftit ta’ konverġenza reċentement, jibqgħu 
differenti ħafna, b’lakuni kbar bejn ‘il-
mexxejja tal-innovazzjoni’ u l-‘innovaturi 
modesti’.

Ir-rati tal-produttività u tat-tkabbir 
ekonomiku tal-Ewropa naqsu relattivament 
f’dawn l-aħħar erba’ snin. Barra minn 
hekk, is-sehem tagħha fil-produzzjoni tal-
għarfien globali u t-tmexxija tagħha fil-
prestazzjoni tal-innovazzjoni meta mqabbla 
ma’ ekonomiji emerġenti ewlenin bħall-
Brażil u ċ-Ċina qed imorru lura 
rapidament. Għalkemm l-Ewropa għandha 
bażi ta’ riċerka tajba, trid iddawwar din il-
bażi f’assi b’saħħitha biex twassal prodotti 
u servizzi innovattivi. Filwaqt li huwa 
magħruf li l-Ewropa għandha bżonn 
tinvesti iżjed fix-xjenza u l-innovazzjoni, 
hija għandha wkoll tikkoordina dawn l-
investimenti b’mod ħafna aktar intelliġenti 
milli għamlet fl-imgħoddi: aktar minn 
95 % tal-baġits nazzjonali tar-R&Ż jintefqu 
mingħajr koordinazzjoni speċifika madwar 
l-Unjoni, u dan jikkostitwixxi opportunità
formidabbli potenzjali fi żmien li fih l-
possibbiltajiet ta’ ffinanzjar qegħdin 
jonqsu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-iżbilanċ ser jiġi trattat fl-Objettiv Speċifku “Inxerrdu l-eċċellenza u nżidu l-
parteċipazzjoni” taħt il-prijorità “Xjenza Eċċellenti”.
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Emenda 182
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-tielet lok, ħafna forom ta’ insigurtà, 
kemm jekk kriminalità, vjolenza, 
terroriżmu, attakki ċibernetiċi, abbużi tal-
privatezza, u forom oħra ta’ disturbi 
soċjali u ekonomiċi jaffettwaw dejjem 
aktar liċ-ċittadini. Skont l-istimi, 
probabbilment ikun hemm sa 75 miljun 
vittma diretta tal-kriminalità kull sena fl-
Ewropa39 . L-ispiża diretta tal-kriminalità, 
it-terroriżmu, l-attivitajiet illegali, il-
vjolenza u d-diżastri fl-Ewropa ġiet stmata 
għal mill-inqas EUR 650 biljun (madwar 
5 % tal-PDG tal-Unjoni) fl-2010. Eżempju 
ċar tal-konsegwenzi tat-terroriżmu huwa 
l-attakk kontra t-Twin Towers 
f’Manhattan fil-11 ta’ Settembru 2001. 
Mietu eluf ta’ nies u huwa stmat li dan l-
avveniment ikkawża telf fil-produttività 
tal-USA li jammonta għal US$ 35 biljun, 
US$ 47 biljun fl-output totali u żieda fil-
qgħad ta’ kważi 1 % fit-tliet xhur ta’ 
wara. Iċ-ċittadini, l-impriżi u l-
istituzzjonijiet huma dejjem aktar involuti 
f’interazzjonijiet diġitali u transazzjonijiet 
f’oqsma soċjali, finanzjarji u kummerċjali 
tal-ħajja iżda l-iżvilupp tal-Internet wassal 
ukoll għal ċiberkriminalità li tiswa biljuni 
ta’ Euro kull sena u ksur tal-privatezza li 
taffettwa lil individwi jew assoċjazzjonijiet 
madwar il-kontinent. L-iżvilupp tal-
insikurezza fil-ħajja ta’ kuljum u 
minħabba sitwazzjonijiet mhux mistennija 
x’aktarx jaffettwa l-fiduċja taċ-ċittadini 
mhux biss fl-istituzzjonijiet iżda wkoll 
f’xulxin.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjonijiet relatati mas-sigurtà jiġu trattati fl-Isfida l-ġdida “Nipproteġu l-Libertà u s-
Sigurtà fl-Ewropa”.
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Emenda 183
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-isfidi għandhom jiġu ttrattati 
flimkien u b’modi innovattivi peress li 
jinteraġixxu b’modi kumplessi u ħafna 
drabi mhux mistennija. L-innovazzjoni 
tista’ twassal biex tiddgħajjef l-inklużività, 
kif jidher, pereżempju, fil-fenomeni tal-
qasma diġitali jew is-segmentazzjoni tas-
suq tax-xogħol. Kultant huwa diffiċli li l-
innovazzjoni soċjali, il-fiduċja u s-sigurtà 
tas-soċjetà jiġu rrikonċiljati fil-politiki, 
pereżempju f’żoni soċjalment żvantaġġjati 
fi bliet kbar fl-Ewropa. Minbarra dan, l-
innovazzjoni flimkien mad-domandi li 
jevolvu taċ-ċittadini jwasslu wkoll lil dawk 
li jfasslu l-politika u lill-atturi ekonomiċi 
u soċjali biex isibu risposti ġodda li 
jinjoraw il-konfini stabbiliti bejn is-
setturi, l-attivitajiet, il-prodotti jew is-
servizzi. Fenomeni bħat-tkabbir tal-
Internet, tas-sistemi finanzjarji, il-
maturazzjoni tal-ekonomija u tas-soċjetà 
ekoloġiċi juru b’mod abbundanti kemm 
huwa meħtieġ li wieħed jaħseb dwar dawn 
il-kwistjonijiet u jwieġeb għalihom tul id-
dimensjonijiet tagħhom ta’ inklużività, 
innovazzjoni u sigurtà fl-istess ħin.

imħassar

Or. en

Emenda 184
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kumplessità integrata ta’ dawn l-isfidi u 
l-evoluzzjonijiet tat-talbiet għalhekk 
jagħmlu essenzjali li tiġi żviluppata riċerka 

Il-kumplessità integrata ta’ dawn l-isfidi u 
l-evoluzzjonijiet tat-talbiet għalhekk 
jagħmlu essenzjali li tiġi żviluppata riċerka 
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innovattiva u teknoloġiji, proċessi u metodi 
intelliġenti ġodda, mekkaniżmi ta’ 
innovazzjoni soċjali, azzjonijiet koordinati 
u politiki li se jantiċipaw jew jinfluwenzaw 
evoluzzjonijiet prinċipali għall-Ewropa. 
Dan jeħtieġ il-fehim tat-tendenzi u l-
impatti bażiċi involuti f’dawn l-isfidi u l-
iskoperta mill-ġdid jew l-invenzjoni mill-
ġdid ta’ forom ta’ suċċess ta’ solidarjetà, 
koordinazzjoni u kreattività li jagħmlu lill-
Ewropa mudell distintiv ta’ soċjetajiet 
inklużivi, innovattivi u sikuri meta 
mqabbla ma’ reġjuni oħra fid-dinja. Dan 
jirrikjedi approċċ aktar strateġiku għall-
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi. Finalment, 
peress li l-politiki tas-sigurtà għandhom 
jinteraġixxu ma’ politiki soċjali differenti, 
it-tisħiħ tad-dimensjoni tas-soċjetà tar-
riċerka tas-sigurtà se jkun aspett 
importanti ta’ din l-isfida.

innovattiva u teknoloġiji, proċessi u metodi 
intelliġenti ġodda, mekkaniżmi ta’ 
innovazzjoni soċjali, azzjonijiet koordinati 
u politiki li se jantiċipaw jew jinfluwenzaw 
evoluzzjonijiet prinċipali għall-Ewropa. 
Dan jeħtieġ il-fehim tat-tendenzi u l-
impatti bażiċi involuti f’dawn l-isfidi u l-
iskoperta mill-ġdid jew l-invenzjoni mill-
ġdid ta’ forom ta’ suċċess ta’ solidarjetà, 
koordinazzjoni u kreattività li jagħmlu lill-
Ewropa mudell distintiv ta’ soċjetajiet
inklużivi u innovattivi meta mqabbla ma’ 
reġjuni oħra fid-dinja. Iktar minn f’oqsma 
tar-riċerka oħra relatati mal-isfidi soċjali 
maġġuri, kemm ir-riċerka mmexxija mill-
objettiv (b’reazzjoni għall-mistoqsijiet tar-
riċerka speċifiċi definiti minn qabel) kif 
ukoll riċerka minn isfel għal fuq (mibdija 
b’mod ħieles mir-riċerkaturi nfushom) 
huma meħtieġa biex jindirizzaw b’mod 
effettiv dawk l-isfidi. Finalment, huwa 
meħtieġ approċċ iktar strateġiku għall-
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 185
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6 – punt 6.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-isfidi jinjoraw il-fruntieri 
nazzjonali u għalhekk jeħtieġu li ssir 
analiżi kumparattiva aktar kumplessa tal-
mobbiltà (tal-persuni, prodotti, servizzi u 
kapital iżda wkoll tal-kompetenzi u 
għarfien) u forom ta’ kooperazzjoni 
istituzzjonali, interazzjonijiet 
interkulturali u kooperazzjoni 
internazzjonali. Jekk ma jiġux mifhuma u 
antiċipati aħjar, il-forzi tal-
globalizzazzjoni jimbuttaw ukoll lill-pajjiżi 
Ewropej biex jikkompetu pjuttost milli 
jikkooperaw ma’ xulxin, biex b’hekk jiġu 
aċċentwati d-differenzi fl-Ewropa minflok 

Dawn l-isfidi jinjoraw il-fruntieri 
nazzjonali u għalhekk jeħtieġu li ssir 
analiżi kumparattiva aktar kumplessa fis-
soċjetajiet Ewropej kollha. Ir-rabtiet 
tagħhom mal-politiċi pubbliċi nazzjonali 
u Ewropej fil-kuntest tal-globalizzazzjoni, 
mhux biss jippermettu l-istabbiliment ta’ 
aġendi tar-riċerka rikonoxxuti b’mod 
reċiproku iżda wkoll jipprovdu għarfien
Ewropew maqsum u iktar dens ibbażat 
fuq il-politiki Ewropej ibbażati fuq l-
evidenza jistgħu ikunu mifhuma u 
evalwati aħjar.
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l-affarijiet komuni u bilanċ tajjeb bejn il-
kooperazzjoni u l-kompetizzjoni. L-
indirizzar ta’ dawn l-isfidi soċjoekonomiċi 
kritiċi fil-livell nazzjonali biss iġorr 
miegħu l-periklu ta’ użu ineffiċjenti tar-
riżorsi, l-esternalizzazzjoni tal-problemi 
lejn pajjiżi Ewropej u mhux Ewropej 
oħrajn u l-aċċentwazzjoni ta’ tensjonijiet 
soċjali, ekonomiċi u tal-politika li jistgħu 
jaffettwaw direttament l-għanijiet tat-
Trattat Ewropew fir-rigward tal-valuri 
tiegħu, b’mod partikolari t-Titolu I tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 186
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6 – punt 6.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tibni soċjetajiet inklużivi, 
innovattivi u siguri, l-Ewropa teħtieġ 
tweġiba li timplika l-iżvilupp ta’ għarfien, 
teknoloġiji u kapaċitajiet ġodda kif ukoll 
l-identifikazzjoni ta’ għażliet tal-politika. 
Dan se jgħin lill-Ewropa tindirizza l-isfidi 
tagħha mhux biss internament iżda wkoll 
bħala attur globali fix-xena 
internazzjonali. Dan, imbagħad, se jgħin 
lill-Istati Membri jibbenefikaw minn 
esperjenzi fi bnadi oħra u jippermettilhom 
jiddefinixxu aħjar l-azzjonijiet speċifiċi 
tagħhom stess li jikkorrispondu mal-
kuntesti rispettivi tagħhom.

imħassar

Or. en

Emenda 187
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6 – punt 6.2 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-trawwim ta’ modi ġodda ta’ 
kooperazzjoni bejn il-pajjiżi fl-Unjoni u 
madwar id-dinja, kif ukoll bejn 
komunitajiet rilevanti ta’ riċerka u 
innovazzjoni, għalhekk se jkun kompitu 
ċentrali skont din l-isfida. L-involviment 
taċ-ċittadini u l-industrija, l-appoġġ ta’ 
proċessi soċjali u teknoloġiji tal-
innovazzjoni, l-inkoraġġiment ta’ 
amministrazzjoni pubblika intelliġenti u 
parteċipatorja, kif ukoll il-promozzjoni ta’ 
tfassil tal-politika bbażat fuq l-evidenza se 
jiġu segwiti sistematikament sabiex 
tissaħħaħ ir-rilevanza ta’ dawn l-
attivitajiet kollha għal dawk li jfasslu l-
politika, l-atturi soċjali u ekonomiċi u ċ-
ċittadini. F’dan ir-rigward, ir-riċerka u l-
innovazzjoni se jkunu prekundizzjoni 
għall-kompetittività tal-industriji u s-
servizzi Ewropej, b’mod partikolari fl-
oqsma tas-sigurtà, l-iżvilupp diġitali u l-
protezzjoni tal-privatezza.

imħassar

Or. en

Emenda 188
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6 – punt 6.2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fondi tal-Unjoni f’din l-isfida għalhekk 
se jappoġġaw l-iżvilupp, l-
implimentazzjoni u l-adattament tal-politiki 
ewlenin tal-Unjoni, b’mod partikolari l-
prijoritajiet tal-Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-
Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni u l-
Istrateġija tas-Sigurtà Interna tal-Unjoni, 
inklużi l-politiki dwar il-prevenzjoni u r-
rispons għad-diżastri. Se tiġi segwita 
koordinazzjoni mal-azzjonijiet diretti taċ-
Ċentru Konġunt għar-Riċerka.

Il-fondi tal-Unjoni f’din l-isfida għalhekk 
se jappoġġaw l-iżvilupp, l-
implimentazzjoni u l-adattament tal-politiki 
ewlenin tal-Unjoni, b’mod partikolari l-
prijoritajiet tal-Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Se 
jinterfaċċja mal-Inizjattivi tal-
Programmar Konġunt u l-koordinazzjoni 
mal-azzjonijiet diretti taċ-Ċentru Konġunt 
għar-Riċerka.
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Or. en

Emenda 189
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiżdiedu s-solidarjetà kif 
ukoll l-inklużjoni soċjali, ekonomika u 
politika u d-dinamiżmu pożittiv 
interkulturali fl-Ewropa u ma’ imsieħba 
internazzjonali, permezz ta’ xjenza mill-
aktar avvanzata u interdixxiplinarjetà, 
avvanzi teknoloġiċi u innovazzjonijiet 
organizzazzjonali. Hawnhekk ir-riċerka fl-
istudji umanistiċi jista’ jkollha rwol 
importanti. Ir-riċerka għandha tappoġġa lil 
dawk li jfasslu l-politika fit-tfassil ta’ 
politiki li jiġġieldu l-faqar u ma 
jippermettux l-iżvilupp ta’ diversi forom 
ta’ diviżjonijiet, diskriminazzjonijiet u 
inugwaljanzi fis-soċjetajiet Ewropej, bħall-
inugwaljanzi bejn is-sessi jew il-
diviżżjonijiet tas-settur diġitali jew tal-
innovazzjoni, u ma’ reġjuni oħra fid-dinja. 
B’mod partikolari, dan għandu 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni u l-
adattament tal-istrateġija Ewropa 2020 u l-
azzjoni esterna ġenerali tal-Unjoni. 
Għandhom jittieħdu miżuri speċifiċi biex 
tiġi rilaxxata l-eċċellenza fir-reġjuni 
anqas żviluppati, biex b’hekk tiżdied il-
parteċipazzjoni fl-Orizzont 2020.

Il-mira hija li jinkiseb ftehim ikbar dwar 
it-tibdil soċjali fl-Ewropa, l-impatt 
tagħhom fuq l-inklużjoni soċjali, 
ekonomika u politika u il-konsegwenzi 
prinċipali għall-benesseri u l-kwalità tal-
ħajja tal-individwi, il-familji u s-
soċjetajiet. L-isfidi prinċipali li għandhom 
jiġu trattati se jindirizzaw il-mudelli 
Ewropej għal-koeżjoni soċjali u l-
benesseri u l-ħtieġa għal bażi tal-għarfien
konsiderevoli fl-oqsma tal-inugwaljanzi u 
l-esklużjoni soċjali, il-bidla demografika u 
s-soċjetà li qed tixjiħ, il-kors tal-ħajja u t-
tranżizzjonijiet tal-familja, il-
kondizzjonijiet tax-xogħol u l-ħajja, il-
migrazzjoni u l-mobilità,  l-edukazzjoni u 
t-tagħlim tul il-ħajja, il-multilingwiżmu, 
il-politki soċjali u d-dinamiċi tal-
amministrazzjoni, waqt li tittieħed wkoll 
in kunsiderazzjoni d-diversità ekonomika 
u soċjali Ewropea.

Hawnhekk ir-riċerka fix-xjenzi soċjali u fl-
istudji umanistiċi jista’ jkollha rwol 
importanti. Ir-riċerka għandha tappoġġa lil 
dawk li jfasslu l-politika fit-tfassil ta’ 
politiki li jiġġieldu l-faqar u ma 
jippermettux l-iżvilupp ta’ diversi forom 
ta’ diviżjonijiet, diskriminazzjonijiet u 
inugwaljanzi fis-soċjetajiet Ewropej, bħall-
inugwaljanzi bejn is-sessi jew il-
diviżżjonijiet tas-settur diġitali jew tal-
innovazzjoni, u ma’ reġjuni oħra fid-dinja. 
B’mod partikolari, dan għandu 
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jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni u l-
adattament tal-istrateġija Ewropa 2020.

Or. en

Emenda 190
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li: Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
jiġu mifhuma l-isfidi msemmija hawn fuq, 
biex jiġu kkumparati mal-Ewropa u 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp:

Or. en

Emenda 191
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jiġi promoss it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv;

(a) mekkaniżmi biex jiġi promoss it-
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
meta tittieħed in kunsiderazzjoni d-
diversità ekonomika u soċjali Ewropea u 
d-dinamiċi tagħha tat-tibdil;

Or. en

Emenda 192
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrapfu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jinbnew soċjetajiet robusti u inklużivi 
fl-Ewropa;

(b) prattiċi u politki biex jinbnew 
soċjetajiet robusti u inklużivi fl-Ewropa, 
billi tissaħħaħ il-bażi tal-għarfien fl-
oqsma bħall-inugwaljanzi, it-tibdil 
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demografiku u fil-familja, il-mobilità, l-
edukazzjoni, il-politiki soċjali kif ukoll iċ-
ċittadinanza;

Or. en

Emenda 193
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) sforzi biex jiġu indirizzati mudelli 
Ewropej għall-koeżjoni soċjali u l-
benesseri bħala punti ta’ referenza 
internazzjonali;

Or. en

Emenda 194
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jissaħħaħ ir-rwol tal-Ewropa bħala attur 
globali;

(c) miżuri biex jissaħħaħ ir-rwol tal-
Ewropa bħala attur globali;

Or. en

Emenda 195
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiġi eliminat id-divarju fir-riċerka u l-
innovazzjoni fl-Ewropa.

imħassar

Or. en
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Emenda 196
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġi mrawwem l-iżvilupp tas-
soċjetajiet u l-politiki innovattivi fl-Ewropa 
permezz tal-involviment taċ-ċittadini, l-
impriżi u l-utenti fir-riċerka u l-
innovazzjoni u l-promozzjoni ta’ politiki 
koordinati ta’ riċerka u innovazzjoni fil-
kuntest tal-globalizzazzjoni. Se jingħata 
appoġġ partikolari għall-iżvilupp taż-ŻER 
u l-iżvilupp ta’ kundizzjonijiet ta’ qafas 
għall-innovazzjoni.

Il-mira hija li jiġi mrawwem l-iżvilupp tas-
soċjetajiet u l-politiki innovattivi fl-Ewropa 
permezz tal-involviment taċ-ċittadini, l-
impriżi u l-utenti fir-riċerka u l-
innovazzjoni u l-promozzjoni ta’ politiki 
koordinati ta’ riċerka u innovazzjoni fil-
kuntest tal-globalizzazzjoni. Se jingħata 
appoġġ għar-riċerka relatata mal-iżvilupp
taż-ŻER u l-iżvilupp ta’ kundizzjonijiet ta’ 
qafas għall-innovazzjoni, inkluż fehim 
aħjar tar-restrizzjonijiet u l-
opportunitajiet tas-soċjetài u r-rwol 
tagħhom fil-proċess tal-innovazzjoni.

Or. en

Emenda 197
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-tisħiħ tal-bażi tal-evidenza u l-appoġġ 
għall-Unjoni ta' Innovazzjoni u ż-ŻER;

(a) it-tisħiħ tal-bażi tal-evidenza u l-appoġġ 
għall-Unjoni ta' Innovazzjoni u ż-ŻER 
f’kuntest ta’ ċirkostanzi ekonomiċi u 
soċjali negattivi;

Or. en

Emenda 198
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiġu esplorati forom ġodda ta’ 
innovazzjoni, inklużi l-innovazzjoni soċjali 
u l-kreattività;

(b) jiġu esplorati u mifhuma forom ġodda 
ta’ innovazzjoni, inklużi l-innovazzjoni 
soċjali u l-kreattività;
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Or. en

Emenda 199
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jiġu rriċerkati u kkumparati l-
proċessi li jipprovdu sfond favorevoli 
għall-kreattività u l-innovazzjoni;

Or. en

Emenda 200
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiġi żgurat l-impenn tas-soċjetà fir-
riċerka u l-innovazzjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 201
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tiġi promossa kooperazzjoni koerenti u 
effettiva ma’ pajjiżi terzi.

(d) jiġi mifhum kif  kooperazzjoni koerenti 
u effettiva fir-riċerka u fit-taħriġ avvanzat 
ma’ pajjiżi terzi trawwem l-innovazzjoni.

Or. en

Emenda 202
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.3.3. Soċjetajiet siguri imħassar
Il-mira hija li jiġu appoġġati politiki tal-
Unjoni għas-sigurtà interna u esterna u li 
tiġi żgurata ċibersigurtà, fiduċja u 
privatezza fis-Suq Uniku Diġitali, filwaqt 
li fl-istess ħin tittejjeb il-kompetittività tas-
sigurtà tal-Unjoni, l-ICT u l-industriji tas-
servizzi. Dan se jsir billi jiġu żviluppati 
teknoloġiji u soluzzjonijiet innovattivi li 
jindirizzaw nuqqasijiet fis-sigurtà u 
jwasslu għall-prevenzjoni ta’ theddid 
għas-sigurtà. Dawn l-azzjonijiet orjentati 
lejn missjoni se jintegraw it-talbiet ta’ 
utenti aħħarin differenti (ċittadini, 
negozji, u amministrazzjonijiet, inklużi 
awtoritajiet nazzjonali u internazzjonali, 
protezzjonijiet ċivili, infurzar tal-liġi, 
gwardjani tal-fruntieri, eċċ.) sabiex titqies 
l-evoluzzjoni tat-theddid għas-sigurtà u l-
protezzjoni tal-privatezza u l-aspetti tas-
soċjetà neċessarji.
Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun 
li:
(a) jiġġieldu kontra l-kriminalità u t-
terroriżmu;
(b) it-tisħiħ tas-sigurtà permezz tal-
ġestjoni tal-fruntieri;
(c) jipprovdu ċ-ċibersigurtà;
(d) iż-żieda fir-reżiljenza tal-Ewropa 
għall-kriżijiet u d-diżastri;
(e) l-iżgurar tal-privatezza u l-libertà fuq 
l-Internet u t-titjib tad-dimensjoni tas-
soċjetà tas-sigurtà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjonijiet relatati mas-sigurtà jiġu trattati fl-Isfida l-ġdida “Nipproteġu l-Libertà u s-
Sigurtà fl-Ewropa".
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Emenda 203
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a.  NIPPROTEGU IL-LIBERTÀ U S-
SIGURTÀ FL-EWROPA
6a.1. L-objettiv speċifiku
L-objettiv speċifiku huwa sabiex 
jipproteġi l-libertà u jrawwem is-sigurtà
fl-Ewropa f’kuntest ta’ interdipendenzi 
globali u s-sofistikazzjoni tat-theddid.
L-Ewropa qatt ma kienet daqshekk 
ikkonsolidata b’mod paċifiku u l-livelli 
tas-sigurtà li jgawdu minnhom iċ-ċittadini 
Ewropej huma konsiderabbilment għoljin 
meta mqabbla ma’ partijiet oħra tad-
dinja. Madankollu, l-vulnerabilità tal-
Ewropa tibqa’ teżisti fil-kuntest tal-
globalizzazzjoni li qeda dejjem tiżdied, 
f’liema s-soċjetajiet qed jaffaċċjaw 
theddid tas-sigurtà li qed jikbru fl-iskala u 
fis-sofistikazzjoni.
It-theddida tal-agressjonijiet militari fuq 
skala kbira għaddiet u t-tħassib tas-
sigurtà issa qedin iffukati fuq theddid 
multidimensjonali, interrelatati u 
trasnazzjonali. Konsegwentament, il-
kunċett tas-sigurtà ġie mwessa’ minn 
definizzjoni militari biex jinkludi aspetti 
oħra bħad-drittijiet umani, id-
degradazzjoni ambjentali, l-istabbilità 
politika u d-demokrazija, il-kwistjonijiet 
soċjali, l-identità kulturali u reliġjuża jew 
l-immigrazzjoni. F’dan il-kuntest, l-aspetti 
interni u esterni tas-sigurtà huma 
marbuta b’mod inseparabbli. It-theddid 
kurrenti għas-sigurtà u l-libertà huma 
numerużi, kumplessi u fluwidi u jinkludu 
t-terroriżmu, il-kriminalità organizzata, l-
attakki ċibernetiċi, il-piraterija, l-
instabilità jew id-diżastri naturali u 
magħmula mill-bniedem fost l-oħrajn. 
Dawn it-theddid għandhom impatti 
ekonomiċi u soċjali importanti u jeħtieġu 
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varjetà li tikkorrispondi ta’ azzjonijiet 
preventivi u azzjonijiet ta’ rispons.
L-ispiża diretta tal-kriminalità, it-
terroriżmu, l-attivitajiet illegali, il-vjolenza 
u d-diżastri fl-Ewropa ġew stmati mill-
inqas EUR 650 biljun (madwar 5 % tal-
PDG tal-Unjoni) fl-2010. It-terroriżmu 
wera l-konsegwenzi fatali tiegħu f’diversi 
partijiet fl-Ewropa li sewa eluf ta’ ħajjiet, 
u telfiet ekonomiċi importanti. Iċ-
ċittadini, il-kumpaniji u l-istituzzjonijiet 
dejjem qed ikunu iktar involuti fl-
interazzjonijiet diġitali u transazzjonijiet  
fl-oqsma soċjali, finanzjarji u 
kummerċjali tal-ħajja iżda l-iżvilupp tal-
Internet wassal ukoll għal reati ċiberniċi 
li jiswew biljuni ta’ Euro kull sena u ksur 
tal-privatezza tal-individwi jew tal-
assoċċjazzjonijiet madwar il-kontinent. L-
iżvilupp tal-insikurezza fil-ħajja ta’ 
kuljum u minħabba li sitwazzjonijiet 
mhux mistennija x’aktarx jaffettwa l-
fiduċja taċ-ċittadini mhux biss fl-
istituzzjonijiet iżda wkoll f’xulxin.
It-tfittxija u l-implimentazzjoni tas-
soluzzjonijiet tas-sigurtà jimplikaw is-
segwiment ta’ bilanċ soċjalment 
aċċettabbli bejn is-sigurtà u valuri oħra 
bħal-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza 
jew ir-regola tal-liġi. Dan il-bilanċ irid 
ikun fil-bażi ta’ kwalunkwe attività sabiex 
jipprovdi sigurtà liċ-ċittadini Ewropej.
6a.2. Raġunament u valur miżjud tal-
Unjoni
L-ebda Stat Membru wieħed ma jista’ 
jirrispondi għat-theddid waħdu minħabba 
li l-biċċa l-kbira tal-isfidi tas-sigurtà 
huma transkonfinali u transsettorjali u 
konsegwentament jeħtieġu analiżi 
kumplessi u komparattivi wiesgħa u 
forom rinfurzati ta’ kooperazzjoni 
istituzzjonali u internazzjonali.
Sabiex jiġu protetti l-libertà u s-sigurtà, l-
Unjoni teħtieġ risponsi effettivi li jużaw 
sett komprensiv u innovattiv ta’ strumenti 
tas-sigurtà interna u esterna. Ir-riċerka u 
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l-innovazzjoni jistgħu jkollhom rwol ta’ 
appoġġ ċar bħala faċilitatur tal-forza 
għalkemm waħedhom ma jistgħux
jiggarantixxu s-sigurtà. L-attivitajiet tar-
riċerka u l-innovazzjoni għandhom 
jimmiraw biex jipprevjenu, jiskoraġġixxu, 
jippreparaw u jipproteġu kontra t-theddid 
tas-sigurtà. Barra minn hekk, is-sigurtà 
tippreżenta sfidi fundamentali li ma 
jistgħux jirrendu fi trattament 
indipendenti u speċifiku għas-settur, iżda 
teħtieġ approċċi iktar ambizzjużi, 
koordinati u olistiċi.
Il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri ma’ 
pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet 
internazzjonali hija parti minn din l-
isfida.
Il-fondi tal-Unjoni f’din l-isfida għalhekk 
jappoġġja l-iżvilupp, l-implimentazzjoni u 
l-adattament tal-politki ewlenija tal-
Unjoni, immirati sabiex jipprevjenu, 
jiskoraġġixxu, jippreparaw u jipproteġu 
kontra t-theddid tas-sigurtà, il-Politika 
Estera u ta’ Sigurtà Komuni u l-
Istrateġija ta’ Sigurtà Interna tal-Unjoni, 
inklużi l-politki dwar il-prevenzjoni u r-
rispons għad-diżastri .
6a.3. Linji ġenerali ta’ attivitajiet
Il-mira hija li jiġu appoġġati politiki tal-
Unjoni għas-sigurtà interna u esterna u li 
tiġi żgurata ċibersigurtà, fiduċja u 
privatezza fis-Suq Uniku Diġitali, filwaqt 
li fl-istess ħin tittejjeb il-kompetittività tas-
sigurtà tal-Unjoni, l-ICT u l-industriji tas-
servizzi. L-attivitajiet ser jinkludu 
konċentrazzjoni fuq ir-riċerka u l-iżvilupp 
tal-ġenerazzjoni li jmiss ta' soluzzjonijiet 
innovattivi, permezz tal-ħidma fuq 
kunċetti u disinni oriġinali, u standards 
interoperabbli. Dan se jsir billi jiġu 
żviluppati teknoloġiji u soluzzjonijiet 
innovattivi li jindirizzaw nuqqasijiet fis-
sigurtà u jwasslu għall-prevenzjoni ta’ 
theddid għas-sigurtà. Dawn l-attivitajiet 
orjentati lejn missjoni se jintegraw it-
talbiet ta’ utenti aħħarin differenti 
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(ċittadini, negozji, u amministrazzjonijiet, 
inklużi awtoritajiet nazzjonali u 
internazzjonali, protezzjonijiet ċivili, 
infurzar tal-liġi, gwardjani tal-fruntieri, 
eċċ.) sabiex titqis l-evoluzzjoni tat-theddid 
għas-sigurtà u l-protezzjoni tal-privatezza 
u l-aspetti tas-soċjetà meħtieġa.
Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun 
li:
(a) iżidu s-sigurtà tal-protezzjoni taċ-
ċittadini u jiġġieldu kontra r-reati u t-
terroriżmu;
(b) jipproteġu u jtejbu r-reżiljenza ta’ 
infrastrutturi kritiċi;
(c) isaħħu s-sigurtà permezz tal-ġestjoni 
tal-fruntieri;
(d) jipprovdu u jtejbu s-sigurtà 
ċibernetika;
(e) iżidu r-reżiljenza tal-Ewropa għall-
kriżijiet u d-diżastri;
(f) jiżguraw il-privatezza u l-libertà u 
jtejbu d-dimensjoni soċjali tas-sigurtà 
inklużi l-aspetti soċjoekonomiċi, politiċi u 
kulturali tagħha;
(g) Jappoġġjaw il-politiki interni u esterni 
tal-Unjoni u r-rwol tal-kooperazzjoni 
internazzjonali xjentifika bħala strument 
tal-paċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-natura partikolari tad-dimensjoni tas-sigurtà tiġġustifika l-qasma tal-Isfida ta’ qabel 
“Soċjetajiet Inklussivi, Innovattivi u Sikuri” u l-ħolqien tal-Isfida l-ġdida “Nipproteġu l-
Libertà u s-Sigurtà fl-Ewropa”. Il-kitba u l-kontenut ġie adattat sabiex jindirizzaw b’mod 
effettiv u koerenti, l-isfidi prinċipali li l-Ewropa qed taffaċċja f’dan il-qasam.

Emenda 204
Proposta għal regolament
Anness I – Parti IV – punt 2 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni ddefiniet aġenda politika 
ambizzjuża għall-2020 li tindirizza sett ta’ 
sfidi kumplessi u interkonnessi, bħall-
ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi u l-
kompetittività. Sabiex dawn l-isfidi jiġu 
indirizzati b’suċċess, tinħtieġ evidenza 
xjentifika qawwija li tkun tapplika għal 
dixxiplini differenti u li tippermetti 
valutazzjoni tajba tal-għażliet tal-politika. 
Il-JRC, filwaqt li jsaħħaħ ulterjorment ir-
rwol tiegħu bħala s-servizz xjentifiku għat-
tfassil tal-politika tal-Unjoni, se jipprovdi 
l-appoġġ xjentifiku u tekniku meħtieġ fl-
istadji kollu taċ-ċiklu tat-tfassil tal-politika, 
mill-idea sal-implimentazzjoni u l-
valutazzjoni. Għal dan l-għan, huwa se 
jiffoka r-riċerka tiegħu b’mod ċar fuq il-
prijoritajiet tal-politika tal-Unjoni filwaqt li 
jtejjeb il-kompetenzi trasversali. L-
indipendenza tal-JRC minn interessi 
speċjali, sew jekk privati jew nazzjonali, 
flimkien mar-rwol ta’ referenza xjentifiku 
u tekniku tiegħu, jippermettulu li jagħmilha 
aktar faċli li jintlaħaq il-kunsens meħtieġ 
bejn il-partijiet interessati u dawk li jfasslu 
l-politika. Il-benefiċċju tal-Istati Membri u 
taċ-ċittadini tal-Unjoni mir-riċerka tal-
JRC jidher l-aktar fl-oqsma bħas-saħħa u l-
protezzjoni tal-konsumatur, l-ambjent, is-
sikurezza u s-sigurtà, u l-ġestjoni tal-
kriżijiet u d-diżastri.

L-Unjoni ddefiniet aġenda politika 
ambizzjuża għall-2020 li tindirizza sett ta’ 
sfidi kumplessi u interkonnessi, bħall-
ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi u l-
kompetittività. Sabiex dawn l-isfidi jiġu 
indirizzati b’suċċess, tinħtieġ evidenza 
xjentifika qawwija li tkun tapplika għal 
dixxiplini differenti u li tippermetti 
valutazzjoni tajba tal-għażliet tal-politika. 
Il-JRC, filwaqt li jsaħħaħ ulterjorment ir-
rwol tiegħu bħala s-servizz xjentifiku għat-
tfassil tal-politika tal-Unjoni, se jipprovdi 
l-appoġġ xjentifiku u tekniku meħtieġ fl-
istadji kollu taċ-ċiklu tat-tfassil tal-politika, 
mill-idea sal-implimentazzjoni u l-
valutazzjoni. Għal dan l-għan, huwa se 
jiffoka r-riċerka tiegħu b’mod ċar fuq il-
prijoritajiet tal-politika tal-Unjoni filwaqt li 
jtejjeb il-kompetenzi trasversali. L-
indipendenza tal-JRC minn interessi 
speċjali, sew jekk privati jew nazzjonali, 
flimkien mar-rwol ta’ referenza xjentifiku 
u tekniku tiegħu, jippermettulu li jagħmilha 
aktar faċli li jintlaħaq il-kunsens meħtieġ 
bejn il-partijiet interessati u dawk li jfasslu 
l-politika. L-Istati Membri u r-reġjuni se 
jibbenefikaw mill-appoġġ tal-JRC għall-
Istrateġiji ta’ Speċjalizzazzjoni Intelliġenti 
u mir-riċerka tiegħu, jidher l-aktar fl-
oqsma bħas-saħħa u l-protezzjoni tal-
konsumatur, l-ambjent, is-sikurezza u s-
sigurtà, u l-ġestjoni tal-kriżijiet u d-diżastri.
Iċ-ċittadini tal-Unjoni se jkunu wkoll 
benefiċjarji ta’ dik ir-riċerka.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif diġà ssemma fl-Artikolu 5 ta’ dan ir-Regolament, l-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali 
għandhom jibbenefikaw mill-appoġġ tal-JRC għall-iżvilupp tal-Istrateġiji ta’ 
Speċjalizzazzjoni Intelliġenti.
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Emenda 205
Proposta għal regolament
Anness I – Parti V – punt 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa l-integrazzjoni 
tat-trijangolu tal-għarfien tar-riċerka, l-
innovazzjoni u l-edukazzjoni u b’hekk 
jirrinforza l-kapaċità tal-innovazzjoni tal-
Unjoni u jindirizza l-isfidi tas-soċjetà.

L-objettiv speċifiku huwa l-integrazzjoni 
tat-trijangolu tal-għarfien tar-riċerka, l-
innovazzjoni u l-edukazzjoni u b’hekk 
jirrinforza u jwessa’ l-kapaċità tal-
innovazzjoni tal-Unjoni u jindirizza l-isfidi 
tas-soċjetà.

Or. en

Emenda 206
Proposta għal regolament
Anness I – Parti V – punt 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa qed tiffaċċja għadd ta’ dgħufiji 
strutturali f’dak li jirrigwarda l-kapaċità ta’ 
innovazzjoni u l-ħila tagħha li toħloq 
servizzi, prodotti u proċessi ġodda. Fost il-
kwistjonijiet ewlenin attwali hemm ir-
rekord relattivament fqir tal-Ewropa biex 
jattira u jżomm it-talenti; l-użu insuffiċjenti 
tal-punti tajbin eżistenti tar-riċerka biex 
jinħoloq valur ekonomiku u soċjali; il-
livelli baxxi ta’ attività intraprenditorjali; 
skala ta’ riżorsi f’ċentri ta’ eċċellenza li 
mhix suffiċjenti biex tikkompeti 
globalment; u għadd eċċessiv ta’ ostakli 
għal kollaborazzjoni fi ħdan it-trijangolu 
tal-għarfien ta' edukazzjoni, riċerka u 
kummerċ ogħla fil-livell Ewropew.

L-Ewropa qed tiffaċċja għadd ta’ dgħufiji 
strutturali f’dak li jirrigwarda l-kapaċità ta’ 
innovazzjoni u l-ħila tagħha li toħloq 
servizzi, prodotti u proċessi ġodda. Fost il-
kwistjonijiet ewlenin attwali hemm ir-
rekord relattivament fqir tal-Ewropa biex 
jattira u jżomm it-talenti; l-użu insuffiċjenti 
tal-punti tajbin eżistenti tar-riċerka biex 
jinħoloq valur ekonomiku u soċjali; in-
nuqqas ta’ riżultati tar-riċerka miġjuba 
fis-suq; l-livelli baxxi ta’ attività 
intraprenditorjali u l-mentalità; ingranaġġ
baxx ta’ investiment privat fir-R&Ż, skala 
ta’ riżorsi, inklużi r-riżorsi umani, f’ċentri 
ta’ eċċellenza li mhix suffiċjenti biex 
tikkompeti globalment; u għadd eċċessiv 
ta’ ostakli għal kollaborazzjoni fi ħdan it-
trijangolu tal-għarfien ta' edukazzjoni, 
riċerka u kummerċ ogħla fil-livell 
Ewropew.

Or. en
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Emenda 207
Proposta għal regolament
Anness I – Parti V – punt 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT se jindirizza dawn il-kwistjonijiet 
billi jippromwovi bidliet strutturali fix-
xenarju Ewropew tal-innovazzjoni. Dan se 
jagħmlu billi jrawwem l-integrazzjoni tal-
edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-
innovazzjoni tal-ogħla standards, biex 
b’hekk jinħolqu ambjenti ġodda li jwasslu 
għall-innovazzjoni, u billi jiġu promossi u 
appoġġati ġenerazzjoni ġdida ta’ persuni 
intraprenditorjali. Billi jagħmel dan, l-EIT 
se jagħti l-kontribuzzjoni sħiħa tiegħu 
għall-ilħuq tal-objettivi tal-Ewropa 2020 u 
b’mod partikolari dawk tal-inizjattivi 
ewlenin Unjoni tal-Innovazzjoni u 
Żgħażagħ Attivi.

L-EIT se jindirizza dawn il-kwistjonijiet 
billi jippromwovi bidliet strutturali fix-
xenarju Ewropew tal-innovazzjoni. Dan se 
jagħmlu billi jrawwem l-integrazzjoni tal-
edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-
innovazzjoni tal-ogħla standards, biex 
b’hekk jinħolqu ambjenti ġodda li jwasslu 
għall-innovazzjoni, u billi jiġu promossi u 
appoġġati ġenerazzjoni ġdida ta’ persuni 
intraprenditorjali u billi jistimula l-ħolqien 
ta’ impriżi ġodda innovattivi. Billi jagħmel 
dan, l-EIT se jagħti l-kontribuzzjoni sħiħa 
tiegħu għall-ilħuq tal-objettivi tal-
Ewropa 2020 u b’mod partikolari dawk tal-
inizjattivi ewlenin Unjoni tal-Innovazzjoni 
u Żgħażagħ Attivi. B’mod partikolari, l-
attivitajiet tal-EIT permezz tal-KICs se 
jikkontribwixxu biex jimplimentaw 
objettivi speċifiċi tal-“isfidi tas-soċjetà” u 
t-“tmexxija li tippermetti u teknoloġiji 
industrijali” fil-Programm Speċifiku 
Orizzont 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa important li l-attività tal-KICs tiġi marbuta ma’ objettivi rilevanti oħra stabbiliti 
f’partijiet oħra tal-Orizzont 2020.

Emenda 208
Proposta għal regolament
Anness I – Parti V – punt 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-karatteristika speċifika tal-EIT hija l-
integrazzjoni tal-edukazzjoni u l-
intraprenditorija mar-riċerka u l-
innovazzjoni bħala ħoloq ta’ katina ta’ 
innovazzjoni waħda fl-Unjoni kollha u lil 

Il-karatteristika speċifika tal-EIT hija l-
integrazzjoni tal-edukazzjoni u l-
intraprenditorija mar-riċerka u l-
innovazzjoni bħala ħoloq ta’ katina ta’ 
innovazzjoni waħda fl-Unjoni kollha u lil 
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hinn. hinn, li twassal għal żieda fis-servizzi 
innovattivi, fil-prodotti u fil-proċessi 
miġjuba fis-suq.

Or. en

Emenda 209
Proposta għal regolament
Anness I – Parti V – punt 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT, permezz tal-KICs tiegħu, jopera 
f’konformità ma’ loġika tan-negozju. 
Tmexxija soda hija prerekwiżit: kull KIC 
hija xprunata minn CEO. L-imsieħba tal-
KIC huma rappreżentati minn entitajiet 
legali uniċi biex jippermettu teħid ta’ 
deċiżjonijiet aktar simplifikat. Il-KICs 
għandhom jippreżentaw pjanijiet ta’ 
negozju annwali, inkluż portafoll 
ambizzjuż ta’ attivitajiet mill-edukazzjoni 
sal-ħolqien ta’ negozji, b’miri u riżultati 
ċari, li jfittxu li jiksbu impatt kemm fuq is-
suq kif ukoll fuq is-soċjetà. Ir-regoli attwali 
dwar il-parteċipazzjoni, l-evalwazzjoni u l-
monitoraġġ tal-KICs jippermettu li 
jittieħdu deċiżjonijiet b’mod rapidu u 
prattiku.

L-EIT, permezz tal-KICs tiegħu, jopera 
f’konformità ma’ loġika tan-negozju. 
Tmexxija soda hija prerekwiżit: kull KIC 
hija xprunata minn CEO. L-imsieħba tal-
KIC huma rappreżentati minn entitajiet 
legali uniċi biex jippermettu teħid ta’ 
deċiżjonijiet aktar simplifikat. Il-KICs 
għandhom jippreżentaw pjanijiet ta’ 
negozju annwali, inkluż portafoll 
ambizzjuż ta’ attivitajiet mill-edukazzjoni 
sal-ħolqien ta’ negozji, b’miri u riżultati 
ċari, li jfittxu li jiksbu impatt kemm fuq is-
suq kif ukoll fuq is-soċjetà. Ir-regoli attwali 
dwar il-parteċipazzjoni, l-evalwazzjoni u l-
monitoraġġ tal-KICs jippermettu li 
jittieħdu deċiżjonijiet b’mod rapidu u 
prattiku. Iżda l-KICs, iffinanzjati wkoll 
minn sorsi pubbliċi, jeħtieġu li jibqgħu 
responsabbli u jiffunzjonaw b’mod miftuħ 
u trasparenti, b’mod partikolari lejn atturi 
oħra fiż-żona tal-attività tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipazzjoni pubblika tal-KICs teħtieġ trasparenza u onestà sabiex tkun evitata 
diskriminazzjoni infondata u biex twessa’ l-parteċipazzjoni.

Emenda 210
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 5



PR\903054MT.doc 135/145 PE489.637v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-KICs tal-EIT huma impriżi integrati 
ħafna, li jlaqqgħu flimkien imsieħba minn 
istituzzjonijiet tal-industrija, l-edukazzjoni 
għolja, ir-riċerka u t-teknoloġija, magħrufa 
għall-eċċellenza tagħhom. Il-KICs 
jippermettu li l-imsieħba ta’ klassi dinjija 
jingħaqdu f’konfigurazzjonijiet ġodda 
transkonfinali, jottimizzaw ir-riżorsi 
eżistenti u jagħtu aċċess għal 
opportunitajiet ġodda tan-negozju permezz 
ta’ ktajjen ta’ valur ġodda, li jindirizzaw 
sfidi b’riskju ogħla u fuq skala akbar.

Il-KICs tal-EIT huma impriżi integrati 
ħafna, li jlaqqgħu flimkien imsieħba minn 
istituzzjonijiet tal-industrija, l-edukazzjoni 
għolja, ir-riċerka u t-teknoloġija, magħrufa 
għall-eċċellenza tagħhom. Il-KICs 
jippermettu li l-imsieħba ta’ klassi dinjija 
jingħaqdu f’konfigurazzjonijiet ġodda 
transkonfinali, jottimizzaw ir-riżorsi 
eżistenti u jagħtu aċċess għal 
opportunitajiet ġodda tan-negozju permezz 
ta’ ktajjen ta’ valur ġodda, li jindirizzaw 
sfidi b’riskju ogħla u fuq skala akbar.
Huwa essenzjali li l-KICs jipprovdu l-
opportunità lill-SMEs biex jipparteċipaw 
bis-sħiħ fl-attivitajiet kollha tagħhom: it-
twessigħ tal-parteċipazzjoni għall-
parteċipanti l-ġodda li jġibu ideat ġodda u 
b’mod partikolari iż-żieda fil-
parteċipazzjoni tal-SMEs għandha 
tagħmel parti mill-istrateġija tal-KICs 
għat-tkabbir.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-KICs iridu jkunu miftuħa għall-parteċipazzjoni tal-SMEs peress li jikkonstitwixxu l-ikbar 
parti tal-bażi industrijali Ewropea.

Emenda 211
Proposta għal regolament
Anness I – Parti V – punt 2 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-talent huwa ingredjent essenzjali tal-
innovazzjoni. L-EIT jixpruna l-iżvilupp tal-
persuni u l-interazzjonijiet bejniethom, billi 
jqiegħed lill-istudenti, ir-riċerkaturi u l-
intraprendituri fiċ-ċentru tal-mudell ta’ 
innovazzjoni tiegħu. L-EIT se jipprovdi 
kultura intraprenditorjali u kreattiva kif 
ukoll edukazzjoni transdixxiplinarja lill-
persuni li jkollhom talent, permezz ta’ 

It-talent huwa ingredjent essenzjali tal-
innovazzjoni. L-EIT jixpruna l-iżvilupp tal-
persuni u l-interazzjonijiet bejniethom, billi 
jqiegħed lill-istudenti, ir-riċerkaturi u l-
intraprendituri fiċ-ċentru tal-mudell ta’ 
innovazzjoni tiegħu. L-EIT se jipprovdi 
kultura intraprenditorjali u kreattiva kif 
ukoll edukazzjoni transdixxiplinarja lill-
persuni li jkollhom talent, permezz ta’ 
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Masters u Dottorati indikati bħala tal-EIT, 
maħsuba biex joħolqu marka ta’ eċċellenza 
rikonoxxuta internazzjonalment. B’dan il-
mod, l-EIT jippromwovi bis-sħiħ il-
mobbiltà fi ħdan it-trijangolu tal-għarfien.

Masters u Dottorati indikati bħala tal-EIT, 
maħsuba biex joħolqu marka ta’ eċċellenza 
rikonoxxuta internazzjonalment. B’dan il-
mod, l-EIT jiżgura żvilupp ottimu u l-użu 
dinamiku tal-kapital intellettwali 
Ewropew u jippromwovi bis-sħiħ il-
mobbiltà fi ħdan it-trijangolu tal-għarfien.

Or. en

Emenda 212
Proposta għal regolament
Anness I – Parti V – punt 3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT għandu jkollu l-għan li jirrilaxxa l-
potenzjal innovattiv tal-persuni u 
jikkapitalizza l-ideat tagħhom 
irrispettivament mill-post tagħhom fil-
katina tal-innovazzjoni. B’hekk, l-EIT se 
jgħin ukoll biex jiġi indirizzat il-“paradoss 
Ewropew” li r-riċerka eċċellenti eżistenti 
għadha ’l bogħod milli tiġi sfruttata bis-
sħiħ. B’dan il-mod, l-EIT għandu jgħin 
sabiex iġib l-ideat fis-suq. Prinċipalment 
permezz tal-KICs tiegħu u l-iffukar tiegħu 
fuq it-trawwim tal-imħuħ intraprenditorjali, 
dan se joħloq opportunitajiet ġodda ta’ 
negozju li jieħdu l-forma kemm ta’ negozji 
ġodda kif ukoll ta’ spin-offs, iżda wkoll fl-
industrija eżistenti.

L-EIT għandu jkollu l-għan li jirrilaxxa l-
potenzjal innovattiv tal-persuni u 
jikkapitalizza l-ideat tagħhom 
irrispettivament mill-post tagħhom fil-
katina tal-innovazzjoni. B’hekk, l-EIT se 
jgħin ukoll biex jiġi indirizzat il-“paradoss 
Ewropew” li r-riċerka eċċellenti eżistenti 
għadha ’l bogħod milli tiġi sfruttata bis-
sħiħ. B’dan il-mod, l-EIT għandu jgħin 
sabiex jitrasferixxi l-għarfien u t-
teknoloġija sabiex iġib l-ideat fis-suq. 
Prinċipalment permezz tal-KICs tiegħu u l-
iffukar tiegħu fuq it-trawwim tal-imħuħ 
intraprenditorjali, dan se joħloq 
opportunitajiet ġodda ta’ negozju li jieħdu 
l-forma kemm ta’ negozji ġodda kif ukoll 
ta’ spin-offs, iżda wkoll fl-industrija 
eżistenti. L-iffukar mhux se jkun biss fuq 
l-innovazzjonijiet teknoloġiċi iżda wkoll 
fuq l-innovazzjoni soċjali u mhux 
teknoloġika u l-promozzjoni ta’
intraprenditorija soċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-innovazzjoni soċjali u l-intraprenditorija soċjali iridu jiġu promossi peress li huma wkoll 
meħtieġa biex itejbu l-prestazzjoni tal-Ewropa fix-xjenza u l-innovazzjoni.
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Emenda 213
Proposta għal regolament
Anness I – Parti V – punt 3 – punt b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrateġija u l-attivitajiet tal-EIT 
għandhom ikunu xprunati lejn iffukar fuq 
l-isfidi tas-soċjetà li huma ta’ rilevanza 
kbira għall-ġejjieni, bħat-tibdil fil-klima 
jew l-enerġija sostenibbli. Billi jindirizza l-
isfidi ewlenin tas-soċjetà b’mod 
komprensiv, l-EIT se jippromwovi 
approċċi interdixxiplinari u 
multidixxiplinari u jgħin biex jiffoka l-
isforzi tar-riċerka tal-imsieħba fil-KICs.

L-istrateġija u l-attivitajiet tal-EIT 
għandhom ikunu xprunati lejn iffukar fuq 
l-isfidi tas-soċjetà li huma ta’ rilevanza 
kbira għall-ġejjieni, bħat-tibdil fil-klima 
jew l-enerġija sostenibbli. Billi jindirizza l-
isfidi ewlenin tas-soċjetà b’mod 
komprensiv, l-EIT se jippromwovi
approċċi interdixxiplinari u 
multidixxiplinari u jgħin biex jiffoka l-
isforzi tar-riċerka tal-imsieħba fil-KICs.
B’mod partikolari, l-EIT se jiżviluppa l-
potenzjal għall-innovazzjoni mhux 
teknoloġika, organizazzjonali u s-sistemi 
kif ukoll l-intraprenditorjat soċjali bħala 
kumpliment meħtieġ għal punt ta’ 
fokazzjoni teknoloġiku u industrijali 
tiegħu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-innovazzjoni soċjali u l-intraprenditorija soċjali iridu jiġu promossi peress li huma wkoll 
meħtieġa biex itejbu l-prestazzjoni tal-Ewropa fix-xjenza u l-innovazzjoni.

Emenda 214
Proposta għal regolament
Anness I – Parti V – punt 3 – punt d – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT għandu jkollu l-għan li jkun pijunier 
ta’ approċċi ġodda fl-innovazzjoni u li 
jiżviluppa kultura komuni ta’ innovazzjoni 
u trasferiment tal-għarfien billi, fost 
affarijiet oħra, jaqsam l-esperjenza varjata 
tal-KICs tiegħu permezz ta’ diversi 
mekkaniżmi ta’ disseminazzjoni, bħal 
pjattaforma tal-partijiet interessati u skema 
ta’ fellowship.

L-EIT għandu jkollu l-għan li jkun pijunier 
ta’ approċċi ġodda fl-innovazzjoni u li 
jiżviluppa kultura komuni ta’ innovazzjoni 
u trasferiment tal-għarfien, billi tingħata 
attenzjoni speċjali għall-SMEs. Dan jista’ 
jseħħ, fost affarijiet oħra, jaqsam l-
esperjenza varjata tal-KICs tiegħu permezz 
ta’ diversi mekkaniżmi ta’ disseminazzjoni, 
bħal pjattaforma tal-partijiet interessati, 
ġabriet privattivi u skema ta’ fellowship.
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Emenda 215
Proposta għal regolament
Anness I – Parti V – punt 3 – punt f – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT se jagħti kontribut kbir għall-
objettivi stabbiliti f'Orizzont 2020, b’mod 
partikolari billi jindirizza l-isfidi tas-soċjetà 
b’mod li jikkumplementa inizjattivi oħra 
f’dawn l-oqsma. Huwa se jittestja approċċi 
ġodda u simplifikati lejn l-iffinanzjar u l-
amministrazzjoni, u b’hekk ikollu rwol ta’ 
pijunier fix-xenarju Ewropew tal-
innovazzjoni. L-approċċ tiegħu lejn l-
iffinanzjar se jkun ibbażat b’fermezza fuq 
effett qawwi ta’ ingranaġġ, filwaqt li jiġu 
mmobilizzati fondi pubbliċi kif ukoll 
privati. Barra minn hekk, huwa se juża 
strumenti kompletament ġodda għal 
appoġġ immirat lejn attivitajiet individwali 
permezz tal-Fondazzjoni EIT.

L-EIT se jagħti kontribut kbir għall-
objettivi stabbiliti f'Orizzont 2020, b’mod 
partikolari billi jindirizza l-isfidi tas-soċjetà 
b’mod li jikkumplementa inizjattivi oħra 
f’dawn l-oqsma. Huwa se jittestja approċċi 
ġodda u simplifikati lejn l-iffinanzjar u l-
amministrazzjoni, u b’hekk ikollu rwol ta’ 
pijunier fix-xenarju Ewropew tal-
innovazzjoni. Parti kbira mill-
kontribuzzjoni annwali se tingħata lill-
KICs b’mod kompetittiv, ibbażata fuq l-
evalwazzjoni tal-pjanijiet annwali 
tagħhom ta’ kull sena, l-objettivi, ir-
riżultati miksuba u iktar potenzjal. L-
approċċ tiegħu lejn l-iffinanzjar se jkun 
ibbażat b’fermezza fuq effett qawwi ta’ 
ingranaġġ, filwaqt li jiġu mmobilizzati 
fondi pubbliċi kif ukoll privati. Barra minn 
hekk, huwa se juża strumenti 
kompletament ġodda għal appoġġ immirat 
lejn attivitajiet individwali permezz tal-
Fondazzjoni EIT.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontribuzzjonijiet annwali lill-KICs differenti iridu jkunu soġġetti għall-progress u r-
riżultati miksuba.

Emenda 216
Proposta għal regolament
Anness II – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tqassim indikattiv għall-Orizzont 2020 It-tqassim għall-Orizzont 2020 huwa kif 
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huwa kif ġej (f’EUR miljun): ġej (f’EUR miljun):

Or. en

Emenda 217
Proposta għal regolament
Anness II – l-ewwel asterisk

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

*Inkluż EUR 8975 miljun għat-
Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-
Komunikazzjoni (ICT) li 
EUR 1795 miljun għal fotonika u l-mikro 
u n-nanotelettroniċi, EUR 4293 miljun
għal nanoteknoloġiji, materjali avvanzati u 
manitfattura u pproċessar avvanzati, 
EUR 575 miljun għall-bijoteknoloġija u 
EUR 1737 miljun għall-ispazju. B’riżultat, 
EUR 6663 miljun se jkunu disponibbli 
biex jappoġġaw Teknoloġiji Ewlenin 
Abilitanti.

*Inkluż 57.6% għat-Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (ICT) li 
20% għal fotonika u l-mikro u n-
nanotelettroniċi, 27.6% għal 
nanoteknoloġiji, materjali avvanzati u 
manitfattura u pproċessar avvanzati, 3.7%
għall-bijoteknoloġija u 11.1% għall-
ispazju. B’riżultat, 42.8% miljun se jkunu 
disponibbli biex jappoġġaw Teknoloġiji 
Ewlenin Abilitanti.

Or. en

Emenda 218
Proposta għal regolament
Anness II – it-2 asterisk

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

** Madwar EUR 1131 miljun ta’ dan l-
ammont jistgħu jmorru għall-
implimentazzjoni tal-proġetti tal-Pjan tat-
Teknoloġija Enerġetika Strateġika (Pjan 
SET). Madwar terz minnhom jistgħu 
jmorru għall-SMEs.

** Madwar 28.3% ta’ dan l-ammont 
jistgħu jmorru għall-implimentazzjoni tal-
proġetti tal-Pjan tat-Teknoloġija Enerġetika 
Strateġika (Pjan SET). Madwar terz 
minnhom jistgħu jmorru għall-SMEs.

Or. en
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Emenda 219
Proposta għal regolament
Anness II – it-3 asterisk

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

*** L-ammont totali se jkun disponibbli 
permezz ta’ allokazzjonijiet kif previst fl-
Artikolu 6(3). It-tieni allokazzjoni ta’ 
EUR 1652 miljun għandha tkun 
disponibbli pro-rata mill-baġits tal-Isfidi 
tas-Soċjetà u t-Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali, fuq bażi 
indikattiva u soġġett għal reviżjoni kif
stipulat fl-Artikolu 26(1)

imħassar

Or. en

Emenda 220

Proposta għal regolament
Anness II – It-tqassim tal-baġit – tabella

Test propost mill-Kummissjoni

I Xjenza eċċellenti, li minnha: 27818

1. Il-Kunsill Ewropew għar-Riċerka 15008

2. Teknoloġiji Futuri u Emerġenti 3505

3. Azzjonijiet Marie Curie dwar il-ħiliet, taħriġ u żvilupp tal-karriera 6503

4. Infrastrutturi Ewropej għar-riċerka (inkluż l-Infrastutturi elettroniċi) 2802

II Tmexxija industrijali, li minnha: 20280

1. Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u industrijali* 15580 li 500 minnhom 
huma għall-EIT

2. Aċċess għall-iffinanzjar ta’ riskju** 4000

3. Innovazzjoni fl-SMEs 700

III Sfidi tas-soċjetà, li minnha 35888

1. Saħħa, tibdil demografiku u benesseri; 9077 li 292 minnhom 
huma għall-EIT
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2. Sikurezza tal-ikel, agrikoltura sostenibbli, riċerka tal-baħar u marittima, u l-
bijoekonomija;

4694 li 150 minnhom 
huma għall-EIT

3. Enerġija sigura, nadifa u effiċjenti 6537 li 210 minnhom 
huma għall-EIT

4. Trasport intelliġenti, ekoloġiku u integrat 7690 li 247 minnhom 
huma għall-EIT

5. Azzjoni klimatika, użu effiċjenti tar-riżorsi u materja prima 3573 li 115 minnhom 
huma għall-EIT

6. Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri 4317 li 138 minnhom 
huma għall-EIT

L-Istitut Ewropew għall-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) 1542 + 1652***

Attivitajiet mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka 2212

TOTAL 87740

Emenda

I Xjenza eċċellenti, li minnha: 33.2%

1. Il-Kunsill Ewropew għar-Riċerka 15.7%

2. Xjenzi u Teknoloġiji Futuri u Emerġenti 3.5%

3. Azzjonijiet Marie Curie dwar il-ħiliet, taħriġ u żvilupp tal-karriera 9.1%

4. Infrastrutturi Ewropej għar-riċerka (inkluż l-Infrastutturi elettroniċi) 3.6%

5. It-Twessigħ tal-Eċċellenza 0.9%

6. Ix-Xjenza u s-Soċjetà 0.4%

II Tmexxija industrijali, li minnha: 24.0%

1. Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u industrijali* 17.2%

2. Aċċess għall-iffinanzjar ta’ riskju** 4.0%

3. Innovazzjoni fl-SMEs 2.8%

III Sfidi tas-soċjetà, li minnha: 37.7%

1. Saħħa u benesseri 10.2%

2. Sikurezza tal-ikel, agrikoltura sostenibbli, riċerka tal-baħar u marittima u l-
bijoekonomija 4.9%

3. Enerġija sigura, nadifa u effiċjenti 7.1%
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4. Trasport intelliġenti, ekoloġiku u integrat 8.0%

5. Azzjoni klimatika, użu effiċjenti tar-riżorsi u materja prima 3.6%

6. Fehim tas-soċjetajiet Ewropej u tibdil soċjali 2.0%

7. Protezzjoni tal-libertà u s-sikurezza fl-Ewropa 1.9%

L-Istitut Ewropew għall-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) 3.1%

Attivitajiet mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka 2.1%

TOTAL 100%

Or. en
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Emenda 221

Proposta għal regolament
Anness IIa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness IIa

ORIZZONT 2020
“Strumenti” Għodda
In-natura komprensiva tal-Orizzont 2020, 
l-objettivi multipli tagħha, il-fatturi u l-
medda tal-attivitajiet koperti, jiddettaw li 
varjeta ta’ implimentazzjoni tfisser 
(“strumenti”) għandha tkun disponibbli u 
tista’ tintuża b’mod flessibbli. 
L-għan ta’ din it-tabella huwa biex 
tipprovdi ħarsa ġenerali tal-għodda tal-
istrumenti proposti fl-Orizzont 2020 li 
jagħtu bidu għall-appoġġ finanzjarju 
mill-Unjoni.
L-għodda tibni fuq l-esperjenza miksuba 
tul il-programmi ta’ qafas ta’ riċerka 
suċċessivi, b’xi titjib u sforz ġenerali 
ghas-s i m p l i f i k a z z j o n i  tal-istrumenti. 
Numru limitat ħafna biss ta’ oħrajn 
ġodda ġew introdotti fl-Orizzont 2020, li 
jirrispondi għal talba ċara mill-
partiċipanti wara testijiet pilota fis-Seba’ 
Programm ta’ Qafas.
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Objettivi primarji Tifsira Forma predominanti ta’ 
iffinanzjar 

1/implementazzjoni

Appoġġ għall-individwi 
Kunsill Ewropew għar-
Riċerka (ERC)

Riċerkaturi individwali li jwettqu riċerka esplorattiva Għotjiet

Azzjonijiet Marie 
Skłodowska-Curie

Taħriġ u karriera tar-riċerka u skambju tal-għarfien permezz tal-mobilità transkonfinali u 
transsettorali. 

Għotjiet

Appoġġ għar-riċerka 
kollaborattiva u l-
innovazzjoni 

Proġetti kollaborattivi Universitajiet, organizzazzjonijiet li jwettqu r-riċerka u intrapriżi (inklużi l-SMEs), 
f’kollaborazzjoni konġunta mal-objettivi komuni u kapaċitajiet maqsuma, biex jiksbu riċerka 
speċifika u riżultati ta’ innovazzjoni.  

[FEST (Xjenzi u teknoloġiji Futuri u Emerġenti)-   jifrex amadwar dixxiplini xjentifiċi u tal-
inġinerija, joħloq bażi għal teknoloġiji radikalment ġodda]  

Għotjiet, Rigali, Akkwist

Appoġġ Speċifiku għall-
SMEs

Miżura tal-SME (tip 
SBIR) 

Jimla l-vojt fl-iffinanzjar tar-riċerka ta’ riskju għoli ta’ stadju bikri, permezz ta’ appoġġ fi 
stadji li jkopri ċ-ċiklu tal-innovazzjoni kollu, immirat għat-tipi kollha tal-SMEs innovattivi

Għotjiet
Strumenti ta’ 
finanzjament (dejn u 
ekwità)

Appoġġ għall-SMEs ta’ 
teknoloġija għolja

Innovazzjoni orjentata lejn is-suq tar-R&Ż li jwettqu l-SMEs, jimmiraw setturi ta’ riċerka 
intensiva.

[Artikolu 185 - TFUE] 

Appoġġ għall-infrastruttura It-trawwim ta’ infrastrutturi tar-riċerka ta’ klassi dinjija, aċcessibbli għar-ricerkaturi kollha 
fl-Ewropa u barra minnha u l-isfruttar kollu tagħhom 

Għotjiet, Akkwist

Appoġġ għall-ingranaġġ tal-
finanzi

Jegħlbu d-defiċits fid-disponibbiltà tal-iffinanzjar tad-dejn u l-ekwità għar-R&Ż u l-
kumpaniji u l-proġetti mmexxija mill-innovazzjoni fl-istadji kollha tal-iżvilupp

Strumenti ta’ 
finanzjament (dejn u 
ekwità)

Appoġġ għas-sħubija
Sħubija pubblika-privata
(PPPs kuntrattwali)

Ftehim kuntrattwali bejn l-imsieħba, li jispeċifika l-objettivi tas-sħubija, jirrispetta l-impenni 
tal-imsieħba, indikaturi ewlenija tal-prestazzjoni, u riżultati biex jiġu mwassla

Għotjiet  

Sħubija pubblika-privata Impriżi konġunti bejn l-imsieħba pubbliċi u privati, fejn ikun hemm ambitu ġustifikabbli u [Artikolu 187 - TFUE] 2
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(JTIs) skala tal-objettivi segwiti, minħabba l-impenni mis-settur privat u r-riżorsi meħtieġa
Sħubija pubblika -
pubblika 
(Nett ERA Net, appoġġ 
potenzjali għall-JPIs) 

Preparazzjoni u l-istabbiliment tal-istrutturi għas-sħubiji pubbliċi pubbliċi Għotjiet

Sħubija pubblika –
pubblika 
(art. 185) 

Appoġġ konġunt għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ programm jew attivitajiet ta’ riċerka 
u innovazzjoni mill-korpi tas-settur pubbliku b’missjoni ta’ servizz pubblika f’livell reġjonali, 
nazzjonali jew internazzjonali 

[Artikolu 185 - TFUE] ii

Il-Komunitajiet ta’ 
Għarfien u Innovazzjoni 
(KICs)

Sħubiji integrati ferm li jlaqqgħu flimkien l-universitajiet, iċ-ċentri tar-riċerka, il-kumpaniji 
żgħar u kbar u atturi oħra tal-innovazzjoni għal perjodu fit-tul madwar sfidi soċjali speċifiċi

[Artiklu 173 (3) - TFUE] ii

Or. en

                                               
1 Hemm erba’ forom bażiċi ta’ finanzjament fl-Orizzont 2020: għotjiet, premji, akkwist u strumenti finanzjarji (dejn u ekwità)

2 L-entità stabbilita tista’ tuża wkoll il-forom ta’ finanzjament disponibbli 


