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PR_COD_1amCom

Simboli għall-proċeduri

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ kunsens

***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 tiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz tal-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 li l-
Parlament jixtieq jemenda. 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 jemenda r-
Regolament (KE) Nru 294/2008 li jistabbilixxi l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija
(COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2011)0817),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 173(3)(a) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C7-0467/2011),

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

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, tal-Kumitat għall-Baġits u tal-
Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7-0000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu 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 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv tassenja 
rwol minn ta' quddiem lill-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (minn issa 
'l quddiem imsejjaħ EIT) li jikkontribwixxi 
għal għadd ta' inizjattivi ewlenin.

(1) L-istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv tassenja 
rwol minn ta’ quddiem lill-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (minn issa 
’l quddiem imsejjaħ EIT) li għandu l-għan
li jikkontribwixxi għal għadd ta’ inizjattivi 
ewlenin, b’mod partikolari l-inizjattiva 
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ewlenija għal Unjoni tal-Innovazzjoni u 
Żgħażagħ Attivi.

Or. en

Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-regoli dwar il-ġestjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali huma ddefiniti 
fir-Regoli għall-Parteċipazzjoni.

(4) Ir-regoli dwar il-ġestjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali huma ddefiniti 
fir-Regoli għall-Parteċipazzjoni. Barra 
minn hekk, bħala istituti prinċipali 
Ewropej għall-innovazzjoni, l-EIT u l-
Komunitajiet għall-Għarfien u l-
Innovazzjoni (minn issa ’l quddiem 
imsejħa KICs) għandhom ifittxu li 
jiżviluppaw prattiki innovattivi għall-
ġestjoni tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali.

Or. en

Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-EIT għandu jaħdem direttament mar-
rappreżentanti nazzjonali u reġjonali u ma' 
partijiet interessati oħra minn naħa għal 
oħra tal-katina tal-innovazzjoni biex 
jiġġenera effetti ta' benefiċċju fuq iż-żewġ
naħat. Sabiex dan id-djalogu u l-iskambju 
jkunu aktar sistematiċi għandu jiġi 
organizzat Forum tal-Partijiet Interessati li 
jiġbor flimkien komunità usa' ta' partijiet 
interessati madwar kwistjonijiet trażversali.

(6) L-EIT għandu jaħdem direttament mar-
rappreżentanti nazzjonali u reġjonali u ma’ 
partijiet interessati oħra minn naħa għal 
oħra tal-katina tal-innovazzjoni biex 
jiġġenera effetti ta’ benefiċċju fuq iż-żewġ
naħat. Sabiex dan id-djalogu u l-iskambju 
jkunu aktar sistematiċi għandu jiġi 
organizzat Forum tal-Partijiet Interessati 
tal-EIT li jiġbor flimkien komunità usa’ ta’ 
partijiet interessati madwar kwistjonijiet 
trażversal. Kull KIC għandha tistabbilixxi 
wkoll Forum tal-Partijiet Interessati fil-
qasam tal-attività partikolari tagħhom.
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Or. en

Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6 a) L-EIT għandu jfittex li jinvolvi ruħu 
aktar mill-qrib ma’ impriżi żgħar u medji 
(SMEs) biex jiżgura l-parteċipazzjoni 
attiva tagħhom fl-attivitajiet tal-KICs. 
Barra minn hekk, kumpaniji pubbliċi u 
awtoritajiet lokali, kif ukoll 
organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ 
qligħ, għandhom ikunu involuti fil-KICs, 
kif xieraq.

Or. en

Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 6b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) L-EIT għandu jippromwovi approċċi 
multidixxiplinari għall-innovazzjoni, 
inkluż l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet mhux 
teknoloġiċi, approċċi organizzattivi, 
mudelli ġodda tan-negozju, innovazzjoni 
ta’ sistemi u innovazzjonijiet tas-settur 
pubbliku, bħala kumpliment meħtieġ mal-
attivitajiet ta’ innovazzjoni ffukati fuq it-
teknoloġija.

Or. en

Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 6c (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6c) Impriżi-soċjali li huma innovattivi 
ħafna fin-natura permezz tal-prodotti jew 
servizzi li joffru, l-organizzazzjoni 
tagħhom jew il-metodi ta’ produzzjoni li 
jirrikorru għalihom, il-promozzjoni ta’ 
attivitajiet tal-intraprenditorija soċjali 
għandhom ikunu parti mill-attivitajiet tal-
EIT u l-KICs.

Or. en

Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-kamp ta' applikazzjoni tal-
kontribuzzjoni tal-EIT lejn il-Komunitajiet 
għall-Għarfien u l-Innovazzjoni (minn 
issa ’l quddiem imsejħa KICs) għandu 
jkun iddefinit u l-oriġini tar-riżorsi 
finanzjarji tal-KICs għandha tkun iċċarata.

(7) Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-
kontribuzzjoni tal-EIT lejn il-KICs għandu 
jkun iddefinit u l-oriġini tar-riżorsi 
finanzjarji tal-KICs għandha tkun iċċarata.
B'mod partikolari, il-finanzjament tal-UE 
għandu jaġixxi bħala ingranaġġ għal 
sorsi oħra ta’ finanzjament privat jew 
pubbliku, u l-livell ta’ dan l-ingranaġġ
għandu jkun definit b’mod ċar.

Or. en

Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-għamla tal-entitajiet tal-EIT għandha 
tkun issimplifikata. It-tħaddim tal-Bord tat-
Tmexxija tal-EIT għandu jkun issimplifikat 
u l-irwoli u l-ħidmiet rispettivi tal-Bord tat-
Tmexxija u tad-Direttur għandhom jiġu 
ċċarati aktar.

(8) L-għamla tal-entitajiet tal-EIT għandha 
tkun issimplifikata u għandha tirrifletti t-
tliet dimensjonijiet tat-trijangolu tal-
għarfien. It-tħaddim tal-Bord tat-Tmexxija 
tal-EIT għandu jkun issimplifikat u r-rwoli
u l-ħidmiet rispettivi tal-Bord tat-Tmexxija 
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u tad-Direttur għandhom jiġu ċċarati aktar.

Or. en

Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) KICs ġodda, inklużi l-oqsma ta' 
prijorità tagħhom u l-organizzazzjoni u l-
waqt propizju tal-proċess ta' għażla, 
għandhom jitniedu abbażi ta' modalitajiet 
iddefiniti fl-Aġenda Strateġika ta' 
Innovazzjoni.

(9) KICs ġodda għandhom jitniedu u 
jintgħażlu permezz ta’ proċess miftuħ, 
trasparenti u kompetittiv.

Or. en

Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) L-EIT għandu jaħtar għadd ta’ KICs 
kemm ikun finanzjarjament possibbli, 
sakemm il-kamp ta’ applikazzjoni 
tagħhom jaqa’ fi ħdan l-għanijiet tal-
Orizzont 2020, li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet minimi tal-istabbiliment u 
li jistgħu juru rendiment skont kriterji ta’ 
għażla definiti.

Or. en

Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 9b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) L-EIT għandu jaħtar KICs li l-kamp 
ta’ applikazzjoni tagħhom jaqa’ taħt l-
objettivi speċifiċi tal-pilastri "l-isfidi tas-
soċjetà" u/jew "il-primat f’teknoloġiji 
industrijali ewlenin" tal-Orizzont 2020, 
jew huwa fl-interfaċċja bejn dawk l-
objettivi. Barra minn hekk, fil-proċess tal-
ħatra tal-KICs, l-EIT għandu jqis li mhux 
il-KICs kollha se jkollhom l-istess ħtiġijiet 
finanzjarji, minħabba li xi wħud ikollhom 
bżonn aktar intensità ta’ kapital minn 
oħrajn.

Or. en

Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-kooperazzjoni fl-organizzazzjoni, il-
monitoraġġ u l-valutazzjonijiet tal-KICs 
bejn il-Kummissjoni u l-EIT huma 
meħtieġa biex tkun żgurata koerenza mas-
sistema ġenerali ta' monitoraġġ u 
valutazzjoni fil-livell tal-UE.

(11) Il-kooperazzjoni fl-organizzazzjoni, il-
monitoraġġ u l-valutazzjonijiet tal-KICs 
bejn il-Kummissjoni u l-EIT huma 
meħtieġa biex tkun żgurata koerenza mas-
sistema ġenerali ta’ monitoraġġ u 
valutazzjoni fil-livell tal-UE. B’mod 
partikolari, il-prinċipji għall-monitoraġġ
tal-KICs u l-EIT għandhom jiġu ċċarati.

Or. en

Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni 
usa' ta' organizzazzjonijiet minn Stati 
Membri differenti fil-KICs, l-

(13) Sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni 
usa’ ta’ organizzazzjonijiet minn Stati 
Membri differenti fil-KICs, l-
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organizzazzjonjiet imsieħba għandhom 
ikunu stabbiliti f’tal-inqas tliet Stati 
Membri differenti.

organizzazzjonjiet imsieħba għandhom 
ikunu stabbiliti f’tal-inqas tliet Stati 
Membri differenti. Barra minn hekk, l-
EIT u l-KICs għandhom ifittxu li 
jiżviluppaw aktar attivitajiet ta’ lħiq u 
għandhom jistabbilixxu rabtiet ma’ 
istituzzjonijiet, ċentri ta’ eċċellenza u sħab 
oħra minn reġjuni li sejrin inqas tajjeb, 
sabiex huma wkoll ikunu jistgħu 
jimpenjaw ruħhom u jipparteċipaw fl-
attivitajiet tagħhom.

Or. en

Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-kriterji u l-proċeduri għall-
iffinanzjar, il-monitoraġġ u l-valutazzjoni 
tal-attivitajiet tal-KICs għandhom ikunu 
adotatti mill-EIT qabel it-tnedija tal-
proċess ta' għażla tal-KIC.

(14) Il-kriterji u l-proċeduri għall-
iffinanzjar, il-monitoraġġ u l-valutazzjoni 
tal-attivitajiet tal-KICs għandhom ikunu 
adottati mill-EIT qabel it-tnedija tal-
proċess ta’ għażla tal-KIC. B’mod 
partikolari, mekkaniżmu ta’ reviżjoni 
kompetittiv għandu jiġi stabbilit għall-
allokazzjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
annwali li tingħata lill-KICs.

Or. en

Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-Programm Triennali ta' Ħidma tal-
EIT għandu jqis l-opinjoni tal-
Kummissjoni dwar l-objettivi speċifiċi tal-
EIT, kif iddefiniti fl-Orizzont 2020, u l-
komplementarjetajiet mal-istrumenti u l-
politiki tal-Unjoni Ewropea.

(15) Il-Programm Trijennali ta’ Ħidma tal-
EIT għandu jqis l-opinjoni tal-
Kummissjoni, tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill; għandu jiġi stabbilit ukoll 
djalogu annwali bejn l-EIT u l-Parlament 
Ewropew.
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Or. en

Emenda 16
Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Il-Kummissjoni għandha ssaħħaħ ir-
rwol tagħha fil-monitoraġġ tal-
implimentazzjoni ta' aspetti speċifiċi tal-
attivitajiet tal-EIT.

(18) Il-Kummissjoni u l-EIT għandhom 
isaħħu r-rwol tagħhom fil-monitoraġġ tal-
implimentazzjoni ta’ aspetti speċifiċi tal-
attivitajiet tal-EIT u tal-KICs.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 – punt -a (ġdid)
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Paragrafu 1 jinbidel b’dan li ġej:
"'innovazzjoni' tfisser il-proċess, inklużi 
r-riżultati tiegħu, it-taħlit ta’ tipi differenti 
ta’ għarfien, kapaċitajiet u ħiliet, li 
permezz tagħhom ideat ġodda jirrispondu 
għad-domanda tas-soċjetà jew tal-
ekonomija u jiġġeneraw prodotti, servizzi, 
proċessi jew negozji ġodda u mudelli 
organizzattivi li jikkontribwixxu valur lis-
soċjetà;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex l-EIT jiġi inkorporat bis-sħiħ bħala strument li jimplimenta l-Orizzont 2020 huwa 
importanti li tiġi enfasizzata r-rabta bejn ir-rwol tal-KICs u l-objettivi speċifiċi tal-Orizzont 
2020.
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Emenda 18
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 – punt -aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-aa) Paragrafu 2 jinbidel b’dan li ġej:
"'Komunità ta’ Għarfien u Innovazzjoni' 
(KIC) tfisser sħubija awtonoma ta’ 
istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja, 
organizzazzjonijiet ta’ riċerka, kumpaniji 
u partijiet interessati oħrajn fil-proċess ta’ 
innovazzjoni fil-forma ta’ netwerk 
strateġiku, irrispettivament mill-forma 
legali tiegħu, ibbażat fuq l-ippjanar ta’ 
innovazzjoni konġunt minn perjodu 
medju għal perjodu fit-tul biex jintlaqgħu 
l-isfidi tal-EIT u jikkontribwixxi biex 
jintlaħqu l-objettivi stabbiliti fl-Orizzont 
2020;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex l-EIT jiġi inkorporat bis-sħiħ bħala strument li jimplimenta l-Orizzont 2020 huwa 
importanti li tiġi enfasizzata r-rabta bejn ir-rwol tal-KICs u l-objettivi speċifiċi tal-Orizzont 
2020.

Emenda 19
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 – punt aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Paragrafu 5 jinbidel  b’dan li ġej:
"'organizzazzjoni msieħba' tfisser 
kwalunkwe organizzazzjoni li hija 
membru tal-KIC u tista’ tinkludi, b’mod 
partikolari, istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni 
għolja, organizzazzjonijiet ta’ riċerka, 
kumpaniji pubbliċi jew privati, 
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istituzzjonijiet finanzjarji, awtoritajiet 
reġjonali u lokali, fondazzjonijiet, 
organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ 
qligħ;"

Or. en

Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 – punt ba (ġdid)
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 2 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Paragrafu 9 jinbidel  b’dan li ġej:
"'Aġenda Strateġika ta' Innovazzjoni' 
(ASI) tfisser dokument ta’ politika li 
jiddeskrivi l-istrateġija fit-tul tal-EIT għal 
inizjattivi futuri, inkluża ħarsa ġenerali 
tal-attivitajiet ippjanati ta’ edukazzjoni 
għolja, riċerka u innovazzjoni, tul perjodu 
ta' seba’ snin."

Or. en

Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 – punt c
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 2 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. "Forum tal-partijiet interessati" tfisser 
laqgħa miftuħa għar-rappreżentanti tal-
awtoritajiet nazzjonali u reġjonali, għal 
entitajiet individwali jew ta' interess 
organizzat mid-dinja tan-negozju, l-
edukazzjoni ogħla u r-riċerka, għal 
organizzazzjonijiet miġbura flimkien, kif 
ukoll partijiet oħra interessati minn naħa 
għal oħra tat-triangolu tal-għarfien.

10. "Forum tal-partijiet interessati" tfisser 
pjattaforma miftuħa għar-rappreżentanti 
tal-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali, għal 
entitajiet individwali jew ta’ interess 
organizzat mid-dinja tan-negozju, l-
edukazzjoni għolja, ir-riċerka, għal 
organizzazzjonijiet miġbura flimkien, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, kif 
ukoll partijiet oħra interessati minn naħa 
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għal oħra tat-trijangolu tal-għarfien.

Or. en

Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-missjoni tal-EIT hija li jikkontribwixxi 
għat-tkabbir u l-kompetittività ekonomika 
fl-Ewropa, b’mod sostenibbli, bit-tisħiħ tal-
kapaċità tal-innovazzjoni tal-Istati Membri 
u tal-Unjoni. Dan għandu jagħmlu billi 
jippromwovi u jintegra l-edukazzjoni 
ogħla, ir-riċerka u l-innovazzjoni tal-ogħla 
standards

Il-missjoni tal-EIT hija li jikkontribwixxi 
għall-iżvilupp u l-kompetittività 
ekonomika fl-Ewropa, b’mod sostenibbli, 
bit-tisħiħ tal-kapaċità tal-innovazzjoni tal-
Istati Membri u tal-Unjoni. Dan għandu 
jagħmlu billi jippromwovi u jintegra l-
edukazzjoni għolja, ir-riċerka, l-
innovazzjoni u l-attivitajiet tal-
intraprenditorija tal-ogħla standards.

L-Objettivi Ġenerali, l-Objettivi Speċifiċi u 
l-indikaturi tar-riżultati tal-EIT għall-
perjodu 2014-2020 huma ddefiniti fl-
Orizzont 2020".

L-Objettivi Ġenerali, l-Objettivi Speċifiċi u 
l-indikaturi tar-riżultati tal-EIT għall-
perjodu 2014-2020 huma ddefiniti fl-
Orizzont 2020".

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-missjoni tal-EIT għandha tkun biex issaħħaħ it-tliet dimensjonijiet kollha tat-trijangolu tal-
għarfien. Il-promozzjoni tal-intraprenditorija li hija aspett importanti tad-dimensjoni tan-
negozju/innovazzjoni tat-trijangolu, u waħda mill-kompiti ewlenin tal-EIT, għandha ssir aktar 
espliċita.

Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3a (ġdid)
Regolament (KE) Nru. 924/2008
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Artikolu 4 (2) jinbidel  b’dan li ġej:
"2. Il-Kummissjoni għandha taħtar 
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osservaturi li jirrappreżentaw it-tliet 
dimensjonijiet tat-trijangolu tal-għarfien 
biex jieħdu sehem fil-laqgħat tal-Bord 
Governattiv."

Or. en

Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt a
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 5 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-punt (a) huwa mħassar. (a) Il-punt (a) huwa mibdul b’dan li ġej:

"(a) jidentifika l-prijoritajiet u l-
attivitajiet ewlenin tiegħu biex iwettaq l-
objettivi ġenerali u speċifiċi tiegħu."

Or. en

Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 5 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-punt (b) jinbidel b’dan li ġej:
"(b) iqajjem kuxjenza fost 
organizzazzjonijiet imsieħba potenzjali, 
speċjalment mal-SMEs u ma’ ċentri 
emerġenti ta’ eċċellenza f’reġjuni tal-UE 
li sejrin inqas tajjeb, biex jinkoraġġixxi u 
jiffaċilita l-parteċipazzjoni tagħhom fl-
attivitajiet tiegħu;"

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ċentru ta’ eċċellenza minn reġjuni tal-UE li sejrin inqas tajjeb isibuha aktar diffiċli biex 
jipparteċipaw fil-KICs meta mqabbla ma’ dawk f’reġjuni aktar żviluppati. L-EIT għandu 
jiżviluppa attivitajiet ta’ lħiq biex iżid l-opportunitajiet tagħhom għall-parteċipazzjoni fl-
attivitajiet tal-EIT u b’mod speċjali tal-KICs. Bl-istess mod, huwa importanti li l-SMEs jiġu 
pprovduti l-opportunità li jipparteċipaw bis-sħiħ fil-KICs.

Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt ab (ġdid)
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 5 – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) Il-punt (c) jinbidel b’dan li ġej:
"(c) jagħżel u jaħtar il-KICs skont l-
Artikolu 7 u jiddefinixxi d-drittijiet u l-
obbligi tagħhom permezz ta’ ftehima; 
ifornihom bl-appoġġ xieraq; japplika 
miżuri xierqa ta’ kontroll tal-kwalità; 
jagħmel monitoraġġ kontinwu u jivvaluta 
perjodikament l-attivitajiet tagħhom; u 
jiżgura livell adegwat ta’ koordinament 
bejniethom;"

Or. en

Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt ac (ġdid)
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 5 – punt (fa) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) Jidħol il-punt li ġej:
-"(fa) jivvaluta l-prattiki tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali (IPR) fil-perspettiva 
ta’ innovazzjoni tal-UE u l-impatt 
tagħhom fuq il-kapaċità ta’ innovazzjoni 
tal-UE, b’mod partikolari l-impatt 
ekonomiku fuq l-SMEs; jiżviluppa u 
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jipprovdi gwida dwar mudelli tal-IPR 
innovattivi li jippromwovu t-trasferiment 
u t-tixrid tal-għarfien, kemm fil-kuntest 
tal-KICs kif ukoll b’mod aktar wiesa’ fl-
UE;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala l-Istitut Ewropew ewlieni għall-innovazzjoni, l-EIT għandu jkollu rwol fl-iżvilupp u fil-
promozzjoni ta’ prassi innovattivi. Pereżempju, l-EIT għandu jservi ta’ "laboratorju" biex 
jappoġġja l-iżvilupp tal-IPR innovattivi li huma adattati għall-atturi Ewropej, u li jistgħu 
jwieġbu għall-ħtiġijiet u l-interessi ta’ setturi u atturi differenti fl-Ewropa.

Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt ad (ġdid)
Regolament KE/294/2008
Artikolu 5 – punt (g)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ad) Il-punt (g) jinbidel b’dan li ġej:
"(g) jiżviluppa l-kapaċità u l-kompetenza 
tiegħu biex isir entità ta’ klassi dinjija 
għall-eċċellenza fl-edukazzjoni għolja, ir-
riċerka, l-innovazzjoni u l-
intraprenditorija;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jilħaq l-objettiv tiegħu li jsir entità ta’ klassi dinjija għall-eċċellenza, l-EIT irid 
jiżviluppa aktar il-kapaċità u l-esperjenza tiegħu.

Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt ae (ġdid)
Regolament Nru.294/2008
Artikolu 5 – punt (ga) (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ae) Jiddaħħal il-punt li ġej:
"(ga) jippromwovi approċċi 
multidixxiplinari għall-innovazzjoni, 
b'mod partikolari l-integrazzjoni ta’ 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi, approċċi 
organizzattivi, mudelli ġodda tan-negozju, 
sistemi ta’ innovazzjoni u innovazzjoni 
tas-settur pubbliku;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-attivitajiet tal-EIT m’għandhomx ikunu orjentati esklussivament biex jagħtu l-appoġġ
tagħhom għall-provvista ta’ soluzzjonijiet teknoloġiċi u l-innovazzjoni fis-suq.

Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 5 – punt (j)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) ilaqqa', tal-inqas darba fis-sena, il-
Forum tal-Partijiet Interessati biex jagħti 
tagħrif dwar l-attivitajiet tal-EIT, l-
esperjenzi tagħha, il-prattiki tajbin u l-
kontribuzzjoni għall-politiki u l-objettivi ta' 
innovazzjoni, riċerka u edukazzjoni tal-
Unjoni. Il-partijiet interessati jiġu 
mistiedna jesprimu l-fehmiet tagħhom.

(j) ilaqqa’, tal-inqas darba fis-sena, Forum
tal-Partijiet Interessati biex jaqsam u 
jiddiskuti mal-partijiet interessati l-
attivitajiet tal-EIT, l-esperjenzi tagħha, il-
prattiki tajbin u l-kontribuzzjoni għall-
politiki u l-objettivi ta’ innovazzjoni, 
riċerka u edukazzjoni tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5a (ġdid)
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a)  Jiddaħħal il-punt li ġej:
"(da) jistabbilixxi repożitorju li jimmarka  
r-relazzjoni bejn l-invenzjonijiet u l-
privattivi miżmuma mill-KICs u l-
identifikazzjoni tas-sidien tagħhom."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-repożitorju għandu jippermetti l-ippjanar dettaljat tal-ambjent teknoloġiku min-naħa 
tal-privattiv u jippermetti l-atturi ġodda li jixtiequ jipparteċipaw fl-oqsma tar-riċerka u tal-
innovazzjoni tal-KICs li jkollhom stampa aktar ċara u jivvalutaw l-opportunitajiet tagħhom.

Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5b (ġdid)
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b) L-Artikolu 6(2) jinbidel b’dan li ġej:
"2. Il-KICs għandhom ikollhom 
awtonomija ġenerali sostanzjali biex 
jiddefinixxu l-organizzazzjoni u l-
kompożizzjoni interna tagħhom. B’mod 
partikolari, il-KICs għandhom:
(a) jistabbilixxu bord ta’governattiv li l-
kompożizzjoni tiegħu tirrispetta l-bilanċ
bejn ir-rappreżentanti tal-edukazzjoni 
għolja, is-setturi tar-riċerka u s-setturi 
tan-negozju;
(b) ikunu miftuħa għal membri ġodda, 
b'mod partikolari l-SMEs, li jistgħu jżidu 
valur lis-sħubija;
(c) jiffunzjonaw b’mod miftuħ u 
trasparenti u skont il-kodiċi ta’ tmexxija 
tal-aħjar prattika"

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-KICs għandhom awtonomija kbira madanakollu huwa meħtieġ li jiġu ċċarati l-
karatteristiċi minimi, il-prinċipji ġenerali u l-kompiti li l-KICs għandu jkollhom.

Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5c (ġdid)
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5c) Jidħol il-paragrafu li ġej:
"2a. Il-KICs għandhom jistabbilixxu l-
aġenda preċiża tagħhom u l-metodi ta’ 
ħidma. B’mod partikolari, il-KICs 
għandhom:
(a) jistabbilixxu l-pjanijiet annwali tan-
negozju ta’ attivitajiet bl-objettivi speċifiċi, 
miri u indikaturi ewlenin tar-rendiment;
(b) jiżviluppaw strateġiji għall-kisba tas-
sostenibbiltà finanzjarja li twassal għal 
tnaqqis gradwali fil-finanzjament tal-UE;
(c) jiżviluppaw attivitajiet ta’ lħiq, b’mod 
partikolari ma’ istituzzjonijiet emerġenti u 
ċentri ta’ eċċellenza fir-reġjuni fl-UE li 
sejrin inqas tajjeb;
(d) isejħu Forum tal-Partijiet Interessati 
darba fis-sena biex jinfurmaw u 
jikkonsultaw mal-imsieħba rilevanti u  
interessati;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-KICs għandhom awtonomija kbira madanakollu huwa meħtieġ li jiġu ċċarati l-
karatteristiċi minimi, il-prinċipji ġenerali u l-kompiti li l-KICs għandu jkollhom.

Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – punt a
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Regolament KE/294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-EIT għandu jniedi l-għażla u n-
nomina tal-KICs skont l-oqsma ta' 
prijorità u l-iskeda taż-żmien iddefinita fl-
ASI.

1a. L-EIT għandu jniedi l-għażla tal-KICs
u  jinnomina għadd ta’ KICs kemm ikun 
finanzjarjament possibbli, abbażi tal-
kwalità tagħhom u sakemm huma 
jissodisfaw il-kriterji minimi tal-għażla u
tal-għoti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suġġett u n-numru ta’ KICs li jridu jiġu stabbiliti tul il-perjodu 2014-2020 m’għandhomx 
ikunu definiti minn qabel. Ir-rapporteur jipproponi minflok li l-EIT jingħata l-awtorità sabiex 
jistabbilixxi għadd ta’ KICs kemm ikun finanzjarjament possibbli, sakemm il-kriterji tal-
għażla u tal-kwalità jintlaħqu u li jkunu allinjati mal-prijoritajiet tal-Orizzont 2020 taħt il-
pilastri "l-isfidi tas-soċjetà" u "l-primat fil-potenzjament u teknoloġiji industrijali".

Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – punt aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
"1b. Il-kriterji minimi tal-għażla biex tiġi 
ffurmata KIC huma:
(a) il-parteċipazzjoni ta’ mill-anqas tliet 
organizzazzjonijiet imsieħba, stabbiliti 
f’mill-anqas tliet Stati Membri differenti. 
Dawn l-organizzazzjonijiet imsieħba 
kollha jridu jkunu indipendenti minn 
xulxin fis-sens tal-Artikolu 7 tar-Regoli 
għall-Parteċipazzjoni";
(b) Il-kontribuzzjoni tal-KIC biex 
jintlaħqu l-objettivi speċifiċi taħt "l-isfidi 
tas-soċjetà" u "l-primat fil-potenzjament 
u teknoloġiji industrijali" definiti fl-
Orizzont 2020;
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(c) Mill-inqas żewġ terzi tal-
organizzazzjonijiet imsieħba li jiffurmaw 
KIC għandhom jiġu stabbiliti fl-Istati 
Membri.
(d) Mill-inqas istituzzjoni ta’ edukazzjoni 
għolja waħda u kumpanija privata waħda 
għandhom jagħmlu parti minn kull KIC. 
"

Or. en

(Ara Artikolu 1 punt 6 punt (c) u (d) tar-regolament li jemenda.)

Ġustifikazzjoni

Biex l-affarijiet ikunu ċari, il-kriterji minimi biex tiġi ffurmata KIC inġabru flimkien f’artikolu 
wieħed u ġew ikkumplimentati bi kriterji ġodda: l-allinjament mal-Orizzont 2020 u l-
involviment tal-SMEs.

Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – punt ab (ġdid)
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) fil-paragrafu 2, il-parti introduttorja 
tinbidel b’dan li ġej:
"2. Il-kriterju tal-għoti għan-nomina ta’ 
KIC għandu jinkludi mill-inqas:"

Or. en

Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – punt ac (ġdid)
Regolament KE/294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) fil-paragrafu 2, jiżdied dan il-punt li 
ġej:
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"(-a) il-kapaċità tas-sħubija li 
tikkontribwixxi biex jintlaħqu l-objettivi 
speċifiċi skont il-prijoritajiet "l-isfidi tas-
soċjetà" u/jew "il-primat għall-
potenzjament u t-teknoloġija industrijali" 
kif definiti fl-Orizzont 2020"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-KICs iridu jkunu allinjati mal-prijoritajiet tematiċi tal-Orizzont 2020 u jridu juru dan bħala 
parti mill-proċess ta’ valutazzjoni.

Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – punt ac (ġdid)
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) fil-paragrafu 2, jiżdied dan il-punt li 
ġej:
"(aa) l-approċċ multidixxiplinari għall-
innovazzjoni, bħall-integrazzjoni ta’ 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi, l-
approċċi organizzattivi, il-mudelli ġodda 
tan-negozju, l-innovazzjoni ta’ sistemi 
u/jew l-innovazzjoni tas-settur pubbliku;"

Or. en

Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – punt - ad (ġdid)
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ad) il-paragrafu 2(b) huwa mħassar;

Or. en
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Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – punt -ae (ġdid)
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ae) il-paragrafu 2(d) jinbidel b’dan li ġej:
"(d) il-bilanċ tal-parteċipazzjoni fis-
sħubija tal-organizzazzjonijiet attivi fit-
trijangolu tal-għarfien tal-edukazzjoni 
għolja, ir-riċerka u l-innovazzjoni"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji ta’ ftuħ, trasparenza u bilanċ ta’ interessi jeħtieġ li jkunu fil-qalba tal-prinċipji ta’ 
governanza kemm tal-KICs kif ukoll tal-EIT.

Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – punt -af (ġdid)
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt (da) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(af) fil-paragrafu 2, jiżdied dan il-punt li 
ġej:
"(da) it-turija ta’ ftuħ u trasparenza tal-
governanza tiegħu, u l-istrateġija tiegħu 
biex jattira parteċipanti ġodda;"

Or. en

Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – punt -ag (ġdid)
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt (fa) (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ag) fil-paragrafu 2, jiżdied dan il-punt li 
ġej:
"(fa) miżuri li jappoġġjaw l-involviment 
ta’ atturi soċjoekonomiċi u l-
kooperazzjoni magħhom, inklużi l-
awtoritajiet pubbliċi, l-impriżi tas-settur 
pubbliku u l-organizzazzjonijiet mingħajr 
skop ta’ qligħ, fejn xieraq;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni mal-KICs m’għandhiex tkun limitata għas-settur privat, iżda għandha tkun 
possibbli ma’ kwalunkwe tip ta’ organizzazzjoni involuta fil-proċess ta’ innovazzjoni f’qasam 
speċifiku.

Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – punt ah (ġdid)
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt (g)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ah) fil-paragrafu 2, il-punt (g) jinbidel 
b’dan li ġej:
"(g) disponibbiltà li jkun hemm 
interazzjoni ma ’organizzazzjonijiet u 
netwerks oħrajn barra mill-KIC bil-għan 
li jkun hemm skambju ta’ prattiki tajba u 
eċċellenza, inklużi mar-reġjuni li sejrin 
inqas tajjeb."

Or. en

Emenda 44
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – punt c
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"3. Il-kundizzjoni minima biex tiġi 
fformata KIC hija l-parteċipazzjoni ta' 
mill-anqas tliet organizzazzjonijiet 
imsieħba, stabbiliti f'mill-anqas tliet Stati 
Membri differenti. Dawn l-
organizzazzjonijiet imsieħba kollha jridu 
jkunu indipendenti minn xulxin fis-sens 
tal-Artikolu 7 tar-Regoli għall-
Parteċipazzjoni".

imħassar

Or. en

(Ara l-Emenda dwar l-Artikolu 7 Paragrafu 1b)

Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – punt d
Regolament KE/294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"4. Il-maġġoranza tal-organizzazzjonijiet 
imsieħba li jiffurmaw KIC għandhom jiġu 
stabbiliti fl-Istati Membri. Mill-inqas 
istituzzjoni ta’ edukazzjoni ogħla waħda u 
kumpanija privata waħda għandhom 
ikunu parti minn kull KIC."

imħassar

Or. en

(Ara l-Emenda dwar l-Artikolu 7 Paragrafu 1b)

Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6a (ġdid)
Regolament KE/294/2008
Artikolu 7-a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Jiżdied l-Artikolu li ġej
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"L-Artikolu 7-a
Sorsi ta’ finanzjament u prinċipji ta’ 
finanzjament
1. L-EIT għandu jiġi ffinanzjat permezz 
ta’ kontribuzzjoni mill-baġit ġenerali tal-
Unjoni Ewropea fil-pakkett finanzjarju 
kif stabbilit fl-Artikolu 19 u minn sorsi 
oħra privati u pubbliċi.
2. Il-KICs għandhom jiġu ffinanzjati, 
b'mod partikolari, mis-sorsi li ġejjin:
(a) kontribuzzjonijiet minn 
organizzazzjonijiet imsieħba, bħala sors 
sostanzjali ta’ finanzjament;
(b) kontribuzzjonijiet statutorji jew 
volontarji minn Stati Membri, pajjiżi terzi 
jew awtoritajiet pubbliċi fi ħdanhom;
(c) kontribuzzjonijiet minn entitajiet jew 
istituzzjonijiet internazzjonali;
(d) dħul iġġenerat mill-attivitajiet tal-
KICs stess u mid-drittijiet dovuti għall-użu 
ta’ proprjetà intellettwali;
(e) dotazzjonijiet ta’ kapital, inklużi dawk 
ġestiti mill-Fondazzjoni EIT;
(f) wirt, donazzjonijiet u kontribuzzjonijiet 
minn individwi, istituzzjonijiet, 
fondazzjonijiet jew kull entità nazzjonali 
oħra;
(g) kontribuzzjoni mill-EIT;
(h) strumenti finanzjarji, inklużi dawk 
mill-fondi tal-baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea.
Il-kontribuzzjonijiet jistgħu jinkludu 
kontribuzzjonijiet in natura.
3. Il-modalitajiet għall-aċċess tal-
finanzjament mill-EIT għandhom ikunu 
definiti fir-regoli finanzjarji tal-EIT 
imsemmija fl-Artikolu 21(1).
4. Il-kontribuzzjoni tal-EIT lejn il-KICs:
(a) tista’ tkopri sa 100 % tal-ispejjeż 
eliġibbli totali tal-attivitajiet ta’ valur 
miżjud tal-KIC.
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(b) m’għandhiex teċċedi 25 % tal-baġit 
annwali tal-KICs, ikkalkulata fuq medja 
ta’ tliet snin.
5. L-EIT għandu jistabbilixxi 
mekkaniżmu ta’ reviżjoni kompetittiv 
għall-allokazzjoni ta’ sehem sostanzjali 
tal-kontribuzzjoni finanzjarja annwali 
tiegħu lill-KICs. Il-mekkaniżmu ta’ 
reviżjoni kompetittiv għandu jinkludi l-
valutazzjoni tal-kwalità u l-potenzjal tal-
proġetti proposti fil-pjanijiet tan-negozju 
annwali tal-KICs u l-prestazzjoni tas-snin 
preċedenti kif provati mill-monitoraġġ
kontinwu kif definit fl-Artikolu 7a;
6. Il-KICs jew l-organizzazzjonijiet 
imsieħba tagħhom jistgħu japplikaw 
għall-assistenza tal-Unjoni, b’mod 
partikolari fil-qafas tal-programmi u tal-
fondi tal-Unjoni, skont ir-regoli rispettivi 
tagħhom u li għandhom l-istess 
importanza daqs applikazzjonijiet oħra. 
F'dak il-każ, tali assistenza m’għandhiex 
tiġi allokata lil attivitajiet li diġà huma 
finanzjati mill-baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea. Il-kontribuzzjoni finanzjarja 
minn programmi u fondi oħra tal-Unjoni, 
m’għandhiex teċċedi 25 % tal-baġit 
annwali tal-KICs, ikkalkolata fuq medja 
ta’ tliet snin."

Or. en

(L-Artikolu 14 tar-Regolament huwa trasferit għall-Artikolu 7-a)

Ġustifikazzjoni

Biex l-affarijiet ikunu ċari, sorsi ta’ finanzjament (l-Artikolu 14) u prinċipji ta’ finanzjament 
ġew konsolidati f’artikolu uniku u emendati biex jinkludu l-prinċipji tal-effetti tal-ingranaġġ
tal-KIC (massimu 25 % tal- kontribuzzjoni tal-EIT, u massimu 50 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-fondi tal-UE) kif ukoll il-mekkaniżmu ta’ reviżjoni kompetittiv għall-allokazzjonijiet 
annwali tal-KICs.

Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 7
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Regolament KE/294/2008
Artikolu 7a (ġdid) – titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Prinċipji għall-valutazzjoni u l-
monitoraġġ tal-KICs

Prinċipji għall-monitoraġġ u l-
valutazzjoni tal-KICs

Or. en

Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 7
Regolament KE/294/2008
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT, fuq il-bażi tal-indikaturi ewlenin 
dwar ir-rendiment u bil-kooperazzjoni tal-
Kummissjoni, għandu jorganizza 
monitoraġġ kontinwu u valutazzjonijiet 
esterni minn żmien għal żmien tal-
kontributi, ir-riżultati u l-impatt ta' kull 
KIC.

"1. L-EIT, fuq il-bażi tal-indikaturi 
ewlenin dwar ir-rendiment u bil-
kooperazzjoni tal-Kummissjoni, għandu 
jorganizza monitoraġġ kontinwu u 
valutazzjonijiet esterni kull tliet snin tal-
kontribut, ir-riżultati u l-impatt ta’ kull 
KIC.

Il-monitoraġġ kontinwu għandu jinkludi:
a) il-kontribuzzjoni tal-KICs biex 
jintlaħqu l-objettivi speċifiċi tal-Orizzont 
2020;
b) ir-rendiment ġenerali tal-KICs ibbażat 
fuq sett ta’ indikaturi ewlenin komuni tal-
KICs;
c) ir-rendiment speċifiku tal-KICs ibbażat 
fuq miri individwali u indikaturi ewlenin 
ta’ rendiment kif stabbiliti fil-pjanijiet 
tan-negozju individwali tal-KIC;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji tal-monitoraġġ tal-KICs għandhom ikunu definiti b’mod aktar ċar.
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Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 7a (ġdid)
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 7a – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Ir-rendiment tal-KICs imkejjel 
permezz ta’ monitoraġġ kontinwu għandu 
jservi bħala bażi għall-mekkaniżmu ta’ 
reviżjoni kompetittiv għall-allokazzjoni 
tal-kontribuzzjoni finanzjarja annwali tal-
EIT lill-KICs, kif definit fl-Artikolu 
7a(4a).

Or. en

Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 7b (ġdid)
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 7a – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Ir-rendiment tal-KICs imkejjel 
permezz ta’ monitoraġġ kontinwu għandu 
jservi bħala bażi għall-mekkaniżmu ta’ 
reviżjoni kompetittiv biex jiddefinixxi l-
kontribuzzjoni finanzjarja annwali tal-
EIT lill-KICs. Għall-iżvilupp tas-sistema 
tal-monitoraġġ mill-EIT u l-Kummissjoni, 
trid tiġi kkunsidrata l-lista preliminari ta’ 
indikaturi pprovduta fl-Anness II.

Or. en

Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 7b – titlu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tul ta’ żmien, kontinwazzjoni u tmiem ta’ 
KIC

Tul ta’ żmien, kontinwazzjoni u tmiem ta’ 
finanzjament ta’ KIC

Or. en

Ġustifikazzjoni

KIC tista’ tkompli topera mingħajr il-finanzjament tal-UE. Huwa l-finanzjament tal-KIC li 
jeħtieġ li jiġi stabbilit fiż-żmien u mhux it-tul tal-ħajja tal-KIC stess.

Emenda 52
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 8
Regolament KE/294/2008
Artikolu 7b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Suġġett għall-eżiti ta' valutazzjonijiet 
minn żmien għal żmien u għall-
ispeċifiċitajiet ta' oqsma partikolari, KIC
normalment għandu jkollu qafas ta' żmien 
ta' minn seba' sa ħmistax-il sena.

1. It-tul inizjali tal-finanzjament ta’ KIC 
mill-EIT għandu jkun ta’ tliet snin. 

Or. en

Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 8
Regolament KE/294/2008
Artikolu 7b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tat-Tmexxija jista' jiddeċiedi li 
jestendi l-operat ta' KIC lil hinn mill-
perjodu inizjali stabbilit jekk dan ikun l-
aktar mod adatt biex jinkisbu l-objettivi 
tal-EIT.

2. Suġġett għall-eżiti ta’ monitoraġġ
kontinwu u valutazzjonijiet minn żmien 
għal żmien hekk kif definiti fl-Artikolu 7a, 
il-Bord tat-Tmexxija jista’ jiddeċiedi kull 
tliet snin li jestendi l-finanzjament tal-
operat ta’ KIC jekk din tipprova li ntlaħqu 
l-objettivi tagħha u dawk tal-EIT.
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Or. en

Emenda 54
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 9a (ġdid)
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) L-Artikolu 13(2) jinbidel b’dan li ġej:
"2. L-EIT għandu jippubblika r-regoli ta’ 
proċedura tiegħu, ir-regoli finanzjarji 
speċifiċi tiegħu msemmija fl-Artikolu 
21(1) u l-kriterji dettaljati għall-għażla 
tal-KICs imsemmija fl-Artikolu 7 qabel is-
sejħiet għal proposti għall-għażla tal-
KICs."

Or. en

Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 9b (ġdid)
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) L-Artikolu 13 (3) jinbidel b’dan li 
ġej:
"3. L-EIT għandu jippubblika mingħajr 
dewmien l-aġenda strateġika ta’ 
innovazzjoni tiegħu, il-programm 
trijennali progressiv ta’ ħidma u r-rapport 
annwali dwar l-attività msemmija fl-
Artikolu 15, u r-riżultati tal-monitoraġġ u 
l-valutazzjoni tal-EIT u l-KICs;"

Or. en
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Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 10 – parti introduttorja
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Artikolu 14, paragrafu 2 jinbidel 
b’dan li ġej:

(10) L-Artikolu 14 huwa mħassar.

Or. en

(Ara l-Artikolu 7-a ġdid)

Ġustifikazzjoni

Biex l-affarijiet ikunu ċari, sorsi ta’ finanzjament (l-Artikolu 14) u prinċipji ta’ finanzjament 
ġew konsolidati f’artikolu uniku (l-Artikolu 7-a)

Emenda 57
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-KICs għandhom jiġu finanzjati, 
b'mod partikolari, mis-sorsi li ġejjin:

imħassar

(a) kontribuzzjonijiet minn 
organizzazzjonijiet imsieħba, bħala sors 
sostanzjali ta' finanzjament;
(b) kontribuzzjonijiet statutorji jew 
volontarji minn Stati Membri, pajjiżi terzi 
jew awtoritajiet pubbliċi fi ħdanhom;
(c) kontribuzzjonijiet minn entitajiet jew 
istituzzjonijiet internazzjonali;
(d) dħul ġenerat mill-attivitajiet tal-KICs 
stess u mid-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali;
(e) dotazzjonijiet ta' kapital, inklużi dawk 
ġestiti mill-Fondazzjoni EIT;
(f) wirt, donazzjonijiet u kontribuzzjonijiet 
minn individwi, istituzzjonijiet, 
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fondazzjonijiet jew kull entità nazzjonali 
oħra;
(g) kontribuzzjoni mill-EIT;
(h) strumenti finanzjarji, inklużi dawk 
mill-fondi tal-baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea.
Il-kontribuzzjonijiet jistgħu jinkludu 
kontribuzzjonijiet in natura.

Or. en

(Ara l-Artikolu 7-a)

Ġustifikazzjoni

Biex l-affarijiet ikunu ċari, sorsi ta’ finanzjament (l-Artikolu 14) u prinċipji ta’ finanzjament 
ġew konsolidati f’artikolu uniku (l-Artikolu 7-a)

Emenda 58
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 11
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontribuzzjoni tal-EIT tista' tkopri 
sa 100% tal-ispejjeż eliġibbli totali tal-
attivitajiet ta' valur miżjud tal-KIC.

imħassar

Or. en

(ara l-Artikolu 7-a)

Ġustifikazzjoni

Biex l-affarijiet ikunu ċari, sorsi ta’ finanzjament (l-Artikolu 14) u prinċipji ta’ finanzjament 
ġew konsolidati f’artikolu uniku (l-Artikolu 7-a)

Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 12
Regolament Nru. 294/2008
Artikolu 15 punt (a)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) programm triennali progressiv ta' 
ħidma, ibbażat fuq l-ASI, ladarba tiġi 
adottata, li fih stqarrija tal-prijoritajiet 
ewlenin u l-inizjattivi ppjanati tal-EIT u 
tal-KICs, inkluża stima ta' ħtiġijiet u sorsi 
finanzjarji. Għandu jkun fih ukoll 
indikaturi xierqa għall-monitoraġġ tal-
attivitajiet tal-KICs u l-EIT. Il-programm 
triennali progressiv preliminari ta' ħidma 
għandu jintbagħat mill-EIT lill-
Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru kull N-2. 
Fi żmien tliet xhur il-Kummissjoni 
għandha tagħti l-opinjoni tagħha fir-
rigward tal-objettivi speċifiċi tal-EIT kif 
iddefiniti fl-Orizzont 2020 u l-
komplementaritajiet mal-politiki u l-
istrumenti tal-Unjoni. L-EIT għandu jqis 
l-opinjoni tal-Kummissjoni u f'każ ta' 
nuqqas ta' qbil jiġġustifika l-pożizzjoni 
tiegħu. Il-programm ta' ħidma finali 
għandu jiġi trasmess mill-EIT lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-
Reġjuni, għall-finijiet ta' informazzjoni;

(a) programm trijennali progressiv ta’ 
ħidma, li fih stqarrija tal-prijoritajiet 
ewlenin u l-inizjattivi ppjanati tal-EIT u 
tal-KICs, inkluża stima ta' ħtiġijiet u sorsi 
finanzjarji, u l-intenzjoni hux se jitkompla 
l-finanzjament  jew le ta’ kull KIC. 
Għandu jkun fih ukoll indikaturi xierqa 
għall-monitoraġġ tal-attivitajiet tal-KICs u 
l-EIT. Il-programm trijennali progressiv 
preliminari ta' ħidma għandu jintbagħat 
mill-EIT lill-Kummissjoni, lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sal-31 ta' Diċembru 
kull N-2. Fi żmien tliet xhur il-
Kummissjoni, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill għandhom jagħtu l-opinjoni 
tagħhom. L-EIT għandu jqis l-opinjoni 
espressi u f'każ ta’ nuqqas ta’ qbil 
jiġġustifika l-pożizzjoni tiegħu. Il-
programm ta' ħidma finali għandu jiġi 
trażmess mill-EIT lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni, għall-finijiet ta' 
informazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aktar sorveljanza għandha tingħata lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet dwar l-adozzjoni ta’ 
programmi trijennali ta’ xogħol. Skont il-fażi inizjali tal-EIT li biha l-abbozz tal-ewwel 
programm trijennali ta’ ħidma kien ippreżentat għall-kummenti lill-Parlament, lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, il-programmi ta’ ħidma futuri tal-EIT għandhom ikunu soġġetti għal 
proċedura ta’ reviżjoni mill-Parlament u mill-Kunsill.

Emenda 60
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 12
Regolament Nru. 294/2008
Artikolu 15 punt (b)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) rapport annwali sat-30 ta' Ġunju ta' kull 
sena. Ir-rapport għandu jagħti fil-qosor l-
attivitajiet immexxija mill-EIT u l-KICs 
matul is-sena kalendarja ta' qabel u 
jeżamina r-riżultati fir-rigward tal-objettivi, 
l-indikaturi u l-iskeda taż-żmien stabbiliti, 
ir-riskji assoċjati mal-attivitajiet imwettqa, 
l-użu ta' riżorsi u l-operat ġenerali tal-EIT.

(b) rapport annwali sat-30 ta' Ġunju ta' kull 
sena. Ir-rapport għandu jagħti fil-qosor l-
attivitajiet immexxija mill-EIT u l-KICs 
matul is-sena kalendarja ta' qabel u 
jeżamina r-riżultati fir-rigward tal-objettivi, 
l-indikaturi u l-iskeda taż-żmien stabbiliti, 
ir-riskji assoċjati mal-attivitajiet imwettqa, 
l-użu ta' riżorsi u l-operat ġenerali tal-EIT.
Kull sena d-Direttur tal-EIT għandu 
jippreżenta r-rapport annwali lill-Kumitati 
kompetenti tal-Parlament Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur jipproponi t-twaqqif ta’ djalogu regolari mal-EIT u l-Parlament Ewropew fl-
okkażjoni tal-pubblikazzjoni tar-rapport annwali tiegħu.

Emenda 61
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 13 – punt ba (ġdid)
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 16 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13ba) Jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
"2b. Il-valutazzjoni għandha tivvaluta l-
aspetti relatati mal-promozzjoni tal-
involviment ta’ parteċipanti minn reġjuni 
li sejrin inqas tajjeb u l-parteċipazzjoni 
tal-SMEs. Barra minn hekk, il-
valutazzjoni għandha tikkunsidra l-
kontribuzzjoni tal-EIT għall-prijoritajiet 
tal-istrateġija Ewropa 2020 u l-inizjattivi 
ewlenin tagħha".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tal-EIT trid tkun usa’. Fil-fatt trid tħares lejn l-objettivi ġenerali tal-istrateġija 
fit-tul tal-Unjoni u mhux biss lejn dawk proprji tiegħu.
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Emenda 62
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 14-a (ġdid)
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14-a) L-Artikolu 17(1) għandu jinbidel 
b’dan li ġej:
1. Sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 
2011 u kull seba’ snin wara dan, l-EIT 
għandu jħejji abbozz tal-ASI mifrux fuq 
seba’ snin, jippreżentah lill-Kummissjoni 
u jagħmlu disponibbli għall-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

xxx.

Emenda 63
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 14-aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14-aa) L-Artikolu 17(2) għandu jinbidel 
b’dan li ġej:
2. L-ASI għandha tiddefinixxi l-istrateġija 
fit-tul għall-EIT fil-perspettiva ta’ 
innovazzjoni tal-UE u għandha tinkludi 
valutazzjoni ta’ impatt tagħha u l-kapaċità 
tagħha li tiġġenera l-valur miżjud tal-
innovazzjoni għall-Unjoni. L-ASI 
għandha tikkunsidra r-riżultati tal-
monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-EIT kif 
imsemmi fl-Artikolu 16.

Or. en
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Emenda 64
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 14a (ġdid)
Regolament (KE) Nru. 294/2008
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) L-Artikolu 17(4) għandu jinbidel 
b’dan li ġej:
"Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra u 
tintegra l-aspetti rilevanti tal-ASI fil-
proposta futura għal qafas strateġiku 
komuni fir-rigward tar-riċerka u l-
innovazzjoni għall-perjodu li jmiss ta’ 
programmazzjoni".

Or. en

Emenda 65
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 15
Regolament Nru.294/2008
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pakkett finanzjarju mill-Orizzont 2020 
għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament matul il-perjodu mill-1 ta' 
Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2020 
huwa stabbilit għal EUR 3.182,230 miljun. 
L-approprjazzjonijiet annwali għandhom 
ikunu awtorizzati mill-awtorità baġitarja 
fil-limiti tal-qafas finanzjarju. Il-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-EIT lejn il-
KICs għandha tkun ipprovduta minn dan 
il-pakkett finanzjarju.

Il-pakkett finanzjarju mill-Orizzont 2020 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament matul il-perjodu mill-1 ta’ 
Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2020 
huwa stabbilit għal [EUR 3 182 230]
miljun. L-approprjazzjonijiet annwali 
għandhom ikunu awtorizzati mill-awtorità 
baġitarja fil-limiti tal-qafas finanzjarju. Il-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-EIT lejn il-
KICs għandha tkun ipprovduta minn dan 
il-pakkett finanzjarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ammont finali għandu jiddaħħal aktar tard ladarba n-negozjati tal-MFF ikunu terminati.
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Emenda 66
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 20a (ġdid)
Ir-Regolament Nru.294/2008
Anness Ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Jiddaħħal l-anness li ġej:
"Anness Ia
Lista mhux eżawrjenti ta’ indikaturi 
ġenerali ta’ rendiment għall-monitoraġġ
tal-KICs
Input:
a) Disaggregazzjoni tal-kontribuzzjonijiet 
tal-imsieħba (in natura u fi flus) lill-baġit 
annwali
b) Disaggregazzjoni tal-baġit skont it-tip 
ta’ attività (ir-riċerka, l-edukazzjoni, l-
innovazzjoni, l-ispejjeż ġenerali)
Il-produzzjoni u l-impatt:
a) Numru ta’ kurrikula żviluppati u 
studenti mħarrġa
b) Numru ta’ proġetti ta’ riċerka u ta’ 
pubblikazzjonijiet
c) Numru ta’ kumpaniji parteċipanti, 
inkluż is-sehem tal-SMEs, l-istituti tar-
riċerka u l-universitajiet;
e) Numru ta’ privattivi mogħtija għal kull 
euro investit u numru ta’ privattivi 
trasferiti
g) Numru ta’ kumpaniji ‘spin-off’ 
maħluqa
h) Numru ta’attivitajiet ta’ innovazzjoni 
mwettqa fin-negozji parteċipanti."

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

Biex tirkupra mill-kriżijiet multipli li qiegħda tiffaċċja bħalissa, l-Ewropa trid issib modi biex 
tiżviluppa l-kapaċità ta’ innovazzjoni tagħha, lejn it-twettiq ta’ soluzzjonijiet sostenibbli u 
effiċjenti għall-isfidi tas-soċjetà bħal dawk identifikati fl-Orizzont 2020, iżda wkoll l-impjiegi 
u l-ħolqien tal-valur.

Fil-qafas tal-Istrateġija ta’ Lisbona għat-Tkabbir u l-Impjiegi, l-Istitut Ewropew tat-
Teknoloġija (EIT) ġie stabbilit fl-2008 bil-għan li jsaħħaħ il-kapaċità ta’ innovazzjoni tal-
Ewropa. 

Huwa jirrappreżenta l-ewwel tentattiv tal-UE biex jiġu integrati t-tliet naħat tat-Trijangolu tal-
Għarfien (l-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-innovazzjoni). L-EIT beda jopera fl-2010 
b’kontribuzzjoni baġitarja tal-UE ta’ EUR 309 miljun mill-2008 sal-2013. 

Permezz tal-attivitajiet tal-Komunitajiet ta’ Għarfien u Innovazzjoni (KICs), l-EIT 
jippromwovi interazzjoni aktar mill-qrib bejn l-universitajiet, iċ-ċentri ta’ riċerka u l-impriżi 
bil-għan li jitnaqqas id-distakk bejn ir-riċerka, l-edukazzjoni, u l-attivitajiet intraprenditorjali 
biex titjieb il-kapaċità ta’ innovazzjoni tal-UE. 

Tliet KICs ilhom joperaw mill-2010 (KIC Klima, Laboratorji EIT ICT u KIC InnoEnerġija) 
permezz ta’ 16-il “ċentru ta’ kolokazzjoni” fi 12-il pajjiż tal-UE u l-involviment ta’ aktar 
minn 200 imsieħeb.

S’issa, l-esperjenzi mal-KICs urew numru dejjem jikber ta’ parteċipanti (inkluża l-industrija), 
effett ta’ ingranaġġ tajjeb, effetti ta’ simplifikazzjoni u riżultati diġà tanġibbli (studenti 
mħarrġa, impriżi ġodda). 

Proposta mill-Kummissjoni 

Il-Kummissjoni tipproponi li tipprovdi l-EIT b’baġit ta’ madwar EUR 3 biljun u tintegra l-
kamp ta’ applikazzjoni tal-EIT fil-Programm Orizzont 2020. Il-baġit jinħareġ f’żewġ
allokazzjonijiet: l-ewwel wieħed biex jiffinanzja l-konsolidazzjoni tal-KICs eżistenti u 
jistabbilixxi 3 ġodda fl-2014; it-tieni wieħed jingħata wara reviżjoni fit-tmiem tal-2017, 
sabiex jitkomplew l-attivitajiet tal-KICs maħluqa u sabiex jibdew 3 oħra. 

L-emendi proposti mill-Kummissjoni għar-Regolament tal-EIT ikomplu jiċċaraw il-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-kontribuzzjonijiet tal-EIT lill-KICs, il-kriterji biex dawn jiġu stabbiliti u l-
prinċipji għall-valutazzjoni, it-tul u t-tmiem tagħhom. 

L-Aġenda Strateġika ta’ Innovazzjoni (li għandha tiġi adottata f’dokument separat) mehmuża 
mar-Regolament tal-EIT, tiddeskrivi, min-naħa l-oħra, il-prijoritajiet tal-EIT għall-perjodu 
2014-2020, il-programm ta’ ħidma u l-modalitajiet għall-operazzjoni tiegħu u l-finanzjament 
tal-KICs.
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Il-pożizzjoni tar-rapporteur

1. Il-baġit u l-objettivi tal-EIT

L-EIT s’issa jidher strument ta’ suċċess u promettenti biex iwettaq attivitajiet orjentati lejn l-
innovazzjoni b’mod komprensiv u sempliċi, li jinvolvi s-settur privat u dak pubbliku/imsieħba 
tal-università fi proċess dinamiku ta’ innovazzjoni.

Barra minn hekk, meta mqabbla ma’ forom oħra ta’ inizjattivi ta’ sħubija pubblika-privata, l-
interkonnessjoni ta’ riċerka, innovazzjoni mal-komponent tal-edukazzjoni tagħti l-EIT valur 
miżjud li attwalment inizjattivi oħra m’għandhomx.

Ir-rapporteur għalhekk jappoġġja ż-żieda gradwali tal-baġit matul 2014-2020 kif propost mill-
Kummissjoni u t-tnedija ta’ KICs ġodda.

Il-KICs ġodda għandhom jiġu stabbiliti f’oqsma ta’ prijoritajiet tal-Orizzont 2020 u b’mod 
partikolari fil-pilastri “l-isfidi tas-soċjetà” u “l-primat fil-potenzjament u teknoloġiji 
industrijali”. 

Dawn huma l-oqsma fejn l-UE teħtieġ li tagħmel l-isforz tagħha biex issib u timplimenta 
soluzzjonijiet innovattivi u tippromwovi inizjattivi intraprenditorjali. 

Ir-rapporteur jappoġġja l-proposta ta’ valutazzjoni ta’ nofs il-perjodu tal-EIT biex jiġi valutat 
ir-rendiment tiegħu, madanakollu, la huwa inkorporat fl-Orizzont 2020 ma hemm l-ebda 
raġuni speċifika għaliex għandu jkun suġġett għal valutazzjoni differenzjata meta mqabbel 
ma’ partijiet oħra tal-programm Orizzont 2020. 

2. Prinċipji għall-għażla tal-KICs

Ir-rapporteur jemmen li s-suġġett u n-numru tal-KICs li l-EIT għandu jistabbilixxi 
m’għandhomx ikunu preskritti.

Il-fażi ta’ żvilupp u l-prijoritizzazzjoni tal-KICs ġodda attwalment proposti mill-Kummissjoni 
mhumiex ġustifikati sew b’mod suffiċjenti. Temi oħra jistgħu jitqiesu urġenti jew promettenti 
daqs dawk ippreżentati. 

Ir-rapporteur jipproponi li l-għażla tal-KIC għandha minflok tkun suġġetta għal proċedura 
miftuħa, trasparenti u kompetittiva. Abbażi tal-proposta rċevuta, l-EIT jaħtar għadd ta’ KICs 
kemm ikun finanzjarjament possibbli, sakemm dawn jilħqu l-kriterji tal-għażla u tal-kwalità u 
l-kamp ta’ applikazzjoni tagħhom jaqa’ taħt il-prijoritajiet tal-Orizzont 2020. 

Fl-għażla, l-EIT għandu jqis ukoll li xi KICs mhux bilfors ikunu ta’ kapital intensiv bħal 
oħrajn. 

3. Prinċipji għall-finanzjament tal-KICs



PR\903210MT.doc 43/45 PE489.664v01-00

MT

Mekkaniżmu ta’ reviżjoni kompetittiva

Kif diġà mibdi fl-2012 mill-EIT, il-KICs għandhom jikkompetu kull sena għall-baġit 
disponibbli. Dan għandu jiżgura li l-proġetti l-aktar promettenti u ta’ valur biss effettivament 
jiġu finanzjati, biex jiġi evitat effett potenzjali mhux mistenni li allokazzjoni predeterminata 
tista’ tiġġenera. 

Kontribuzzjoni annwali għandha tkun ibbażata fuq il-valutazzjoni ta’ pjanijiet ta’ negozju 
annwali tal-KICs, l-objettivi, ir-riżultati miksuba u l-potenzjal ulterjuri. 

Ir-rapporteur jissuġġerixxi li l-prinċipji tal-allokazzjoni kompetittiva għandhom ikunu inklużi 
fir-Regolament. 

Effett  ta’ ingranaġġ

L-EIT s’issa pprovda madwar 25 % tal-baġit tal-KICs, b’75 % iridu jkunu mqabbla ma’ sħab 
oħrajn pubbliċi jew privati (inklużi r-riżorsi tal-imsieħba stess, il-finanzjament pubbliku minn 
Stati Membri, il-fondi minn inizjattivi oħra tal-UE bħall-FP7 u l-fondi strutturali u, fil-futur, l-
Orizzont 2020). 

Ir-rapporteur qed jipproponi li jinkludi dan il-prinċipju fir-Regolament. 

Barra minn hekk, hemm bżonn li ma jiġix imxekkel l-effett sinerġiku tal-EIT bl-użu wiesa’ 
ħafna tal-fondi tal-UE biex ikun hemm "ingranaġġ" fuq fondi oħra tal-UE. Ir-rapporteur 
jipproponi limitu ieħor minimu ta’ 25 % tal-fondi tal-UE li jrid jinġabar mill-KICs barra l-
kontribuzzjoni tal-EIT.

L-iżgurar tas-sostenibbiltà

Finalment, biex tiżgura s-sostenibbiltà tal-finanzjament fit-tul, il-Kummissjoni tipprevedi l-
awtofinanzjament ta’ xi attivitajiet tal-KICs fil-perjodu medju. Biex jinkiseb dan, l-iżvilupp 
ta’ strateġija għall-finanzjament tagħhom għandu jkun b’mod ċar parti mill-kompiti tal-KICs.

4. L-ipprogrammar, il-monitoraġġ u l-valutazzjoni

Ir-rapporteur jipproponi li fil-futur, l-ASI tiġi adottata mill-Bord Governattiv u integrata fil-
qafas futur għar-riċerka u l-innovazzjoni (l-Orizzont 2012-2018). Min-naħa l-oħra aktar 
sorveljanza għandha tingħata lil min jieħu d-deċiżjonijiet dwar l-adozzjoni tal-programmi ta’ 
ħidma trijennali tal-EIT. 

Fil-fażi inizjali tal-EIT, l-ewwel abbozz tal-programm ta’ ħidma trijennali kien ippreżentat 
għall-kummenti lill-Parlament, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni. Ir-rapporteur jemmen li dan 
għandu jerġa’ jkun il-każ għall-programmi ta’ ħidma trijennali li jmiss tal-EIT. 

Barra minn hekk, qed jiġi suġġerit djalogu regolari mad-Direttur tal-EIT u l-Parlament 
Ewropew fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni tar-rapport annwali tal-EIT. 

Barra minn hekk, l-EIT jipprevedi li jistabbilixxi sistema ta’ monitoraġġ li tindirizza l-erba’ 
livelli ta’ attività (il-livell Orizzont 2020, il-livell tal-EIT, il-livell trasversali tal-KIC, il-livell 
individwali tal-KIC). Ir-rapporteur qed jipproponi li jinkludi dawn il-prinċipji fir-Regolament. 
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5. It-twessigħ tal-kunċett ta’ innovazzjoni

Aktar minn soluzzjonijiet teknoloġiċi

Illum, l-attivitajiet tal-EIT huma orjentati l-aktar lejn appoġġ għall-forniment ta’ soluzzjonijiet 
teknoloġiċi u industrijali. Għalkemm dawn huma meħtieġa, bl-ebda mod mhuma biżżejjed 
biex jiġu indirizzati l-isfidi li l-UE qed tiffaċċja llum. 

Ir-rapporteur jemmen li l-innovazzjoni ta’ sistemi mhux teknoloġiċi, organizzattivi u l-
innovazzjoni tas-settur pubbliku jeħtieġu l-istess attenzjoni bħal soluzzjonijiet ibbażati fuq it-
teknoloġija. 

Bl-istess mod, għandha tiġi kkunsidrata l-promozzjoni tal-intraprenditorija soċjali minħabba li 
l-impriżi soċjali ġeneralment huma ferm innovattivi fin-natura, permezz tal-prodotti jew 
servizzi li joffru jew permezz tal-mudelli organizzattivi tagħhom. 

Id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali

F'kuntest fejn iċ-Ċina qed issir l-ewwel depożitarju tal-privattivi, l-UE jeħtieġ li tiżviluppa 
politika "intelliġenti" dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali li tippermetti li l-Unjoni tħalli 
l-effett tagħha.1
Fallimenti tas-suq relatati mal-prattiki tal-IPR qed jippenalizzaw b'mod partikolari l-SMEs, 
pereżempju bil-prevenzjoni tal-parteċipazzjoni fl-iskambji tal-IPRs, li ġeneralment iseħħu 
bejn atturi akbar tas-suq, u jsofru minħabba l-valorizzazzjoni ġudizzjarja tal-privattivi. 

Bħala l-Istitut Ewropew ewlieni għall-innovazzjoni, l-EIT għandu jiżviluppa u jippromwovi 
prattiki innovattivi li huma adattati għall-atturi Ewropej standard.

L-EIT u l-KICs ikunu jservu ta’ "laboratorju" biex jappoġġjaw l-iżvilupp ta’ politiki 
differenzjati tal-IPR li jistgħu jwieġbu għall-ħtiġijiet u l-interessi ta’ setturi u atturi differenti 
fl-Ewropa, b’mod partikolari l-SMEs, l-universitajiet u l-awtoritajiet pubbliċi. 

6. Governanza u parteċipazzjoni

Għalkemm il-KICs huma tipi innovattivi u strutturi awtoorganizzattivi simili tan-negozju, xi 
karatteristiċi minimi komuni għandhom jiġu definiti għall-KICs kollha, biex jiġi żgurat li 
jintlaħqu l-prinċipji ta’ ftuħ, trasparenza u bilanċ ta’ interess. Din il-ħtieġa hija saħansitra 
aktar importanti meta wieħed iqis li l-KICs huma parzjalment iffinanzjati mill-baġit pubbliku. 

B’mod partikolari, l-istruttura tal-KICs trid tgħinhom jevolvu u tara li ma jkunx hemm effetti 
ta’ saturazzjoni jew effetti ta’ ‘close-shop’. Imsieħba ġodda għandhom ikunu jistgħu 
jingħaqdu mal-KIC u jipparteċipaw fl-attivitajiet, waqt li r-regoli tal-IPR proposti għandhom 
jipprovdu l-istess opportunitajiet għall-atturi kollha. 

                                               
1 Fl-2010 il-proporzjon ta’ applikazzjonijiet tal-privattivi domestiċi għall-volum tal-privattivi totali kien ta’ 
15.1 % fl-Ewropa (qed jistaġna), 53.6 % fl-Istati Uniti (qed jonqos), 82.1 % fil-Ġappun (qed jistaġna) u 72.7 % 
fiċ-Ċina (qed jiżdied bil-qawwa). 
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It-twessigħ tal-parteċipazzjoni għal min jidħil fis-suq ġdid u b’mod partikolari l-
parteċipazzjoni dejjem tiżdied tal-SMEs għandha tkun parti mill-istrateġija tal-EIT u tal-KICs. 

Il-KICs għandhom, kif previst mill-EIT, jistabbilixxu wkoll Forum tal-Partijiet Interessati fil-
qasam tal-azzjoni partikolari tiegħu, li għandu jiltaqa’ darba fis-sena.

L-EIT għandu wkoll jagħti opportunitajiet lir-reġjuni tal-Ewropa li sejrin inqas tajjeb biex 
jibbenefikaw mill-KICs u jipparteċipaw fihom, b’mod partikolari dawk li attwalment huma l-
aktar fil-bżonn li joħorġu mill-kriżi bis-saħħa tal-innovazzjoni. 

7. Komplementarjetajiet ma’ strumenti oħra tal-Orizzont 2020

Il-komplementarjetajiet tal-KICs ma’ attivitajiet oħra mwettqa fl-Orizzont 2020 għad iridu 
jiġu ċċarati aktar. 

Hemm diversi mistoqsijiet miftuħa li jikkonċernaw ir-rwol speċifiku tal-KIC fil-perspettiva 
tar-Riċerka kumplessa tal-UE, b’mod partikolari fil-konfront tal-Inizjattivi ta’ pprogrammar 
Konġunti, il-Pjattaformi tat-Teknoloġija Ewropej, l-Inizjattivi ta’ Teknoloġija Konġunti, l-
ERA-Nets iżda wkoll mal-Erasmus għal kulħadd, l-Alleanzi tal-Għarfien u l-Alleanzi tal-
Ħiliet tas-Settur u mal-Azzjonijiet Marie Curie. 

Ir-rapporteur jemmen li l-Kummissjoni għandha b'mod partikolari twettaq valutazzjoni 
komprensiva tat-tipi kollha differenti ta’ sħubijiet pubbliċi-privati stabbiliti fil-programmi 
differenti tagħha ta’ riċerka u innovazzjoni.

L-għan għandu jkun li jiġu valutati l-aktar mudelli effettivi ta’ sħubija, jiġu identifikati l-
karatteristiċi essenzjali għas-suċċess u li tiġi razzjonalizzata u ssimplifikata l-perspettiva għar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-qafas tal-finanzjament futur.


