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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 mill-Parlament, emendi għal abbozzi ta’ atti huma indikati b’ tipa 
grassa u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi 
tekniċi li turi partijiet tal-abbozz ta’ att li jista’ jirrikjedi korrezzjoni meta t-
test finali huwa ppreparat - pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f’verżjoni lingwistika. 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 att 
eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx 
emenda, huma indikati b’tipa grassa. Kull tħassir li l-Parlament jixtieq 
jagħmel f’dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Programm Speċifiku li 
Jimplimenta Orizzont 2020 – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014 -
-2020)
(COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2011)0811),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 182(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
skont liema artikolu l-Kummissjoni kkonsultat mal-Parlament (C7-0509/2011),

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, il-Kumitat għall-Baġits, il-Kumitat 
għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għat-Trasport u t-
Turiżmu, il-Kumitat għall-Agrikoltura, il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u l-
Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7-0000/2012),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni hekk kif emendata;

2. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tbiddel il-proposta tagħha kif meħtieġ, skont l-Artikolu 
293 (2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

3. Jistieden lill-Kunsill sabiex jinnotifika lill-Parlament jekk beħsiebu jitbiegħed mit-test 
approvat mill-Parlament;

4. Jistieden lill-Kunsill biex jerġa’ jikkonsulta mal-Parlament jekk beħsiebu jemenda 
sostanzjalment il-proposta tal-Kummissjoni;

5. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.
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Emenda 1
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-Unjoni għandha l-objettiv li 
ssaħħaħ is-sisien xjentifiċi u teknoloġiċi 
tagħha billi tistabbilixxi Żona Ewropea 
tar-Riċerka ("ŻER") li fiha r-riċerkaturi, 
l-għarfien xjentifiku u t-teknoloġija 
jiċċirkolaw liberament, u li tinkoraġġixxi 
l-Unjoni ssir aktar kompetittiva, inkluż fl-
industrija tagħha. Sabiex issegwi dawn l-
objettivi, l-Unjoni għandha twettaq 
attivitajiet biex timplimenta r-riċerka, l-
iżvilupp teknoloġiku u d-dimostrazzjoni, 
tippromwovi l-kooperazzjoni 
internazzjonali, tqassam u ttejjeb ir-
riżultati u tistimula t-taħriġ u l-mobbiltà.

Or. en

Emenda 2
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) It-twessigħ tal-parteċipazzjoni 
għandu jiġi mħeġġeġ sabiex jiġi sfruttat 
il-potenzjal tat-talent kollettiv Ewropew u 
biex jittejjeb l-impatt ekonomiku u soċjali 
tar-riċerka, xi ħaġa li għandha 
tikkontribwixxi biex jingħalaq id-distakk 
bejn ir-riċerka u l-innovazzjoni fl-
Ewropa.

Or. en
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Emenda 3
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Kull Parti għandha tkun kumplimentari 
mal-Partijiet l-oħra tal-programm speċifiku 
u implimentata b’mod koerenti magħhom.

(4) Kull Parti għandha tkun kumplimentari 
mal-Partijiet l-oħra tal-programm speċifiku 
u implimentata b’mod koerenti magħhom.
Koordinazzjoni strateġika ta’ riċerka u 
innovazzjoni fit-tliet prijoritajiet ewlenin 
għal kull qasam tematiku (eż. is-saħħa) 
għandha tindirizza l-frammentazzjoni, 
ittejjeb l-użu tar-riżorsi teknoloġiċi u 
infrastrutturali, li tinvolvi l-kondiviżjoni 
tad-dejta sabiex titħaffef il-kisba tar-
riżultati. 

Or. en

Emenda 4
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Hemm ħtieġa kritika ta' rinfurzar u 
estensjoni tal-eċċellenza tal-bażi xjentifika 
tal-Unjoni u li tiġi żgurata provvista ta' 
riċerka u talent ta' klassi dinjija biex jiġu 
żgurati l-kompetittività u l-benesseri fit-tul 
tal-Ewropa. Il-Parti “Xjenza eċċellenti ” 
għandha tappoġġa l-attivitajiet tal-Kunsill 
Ewropew għar-Riċerka dwar riċerka fil-
fruntiera tal-għarfien, teknoloġiji futuri u 
emerġenti, Azzjonijiet Marie Curie u l-
infrastrutturi Ewropej tar-riċerka. Dawn l-
attivitajiet għandhom l-għan li tinbena 
kompetenza fit-tul, b'enfasi qawwija fuq il-
ġenerazzjoni ta' xjenza, sistemi u 
riċerkaturi li jmiss, u jipprovdu appoġġ 
għat-talent emerġenti minn madwar l-
Unjoni u minn pajjiżi assoċjati Attivitajiet 
tal-Unjoni li jappoġġaw xjenza eċċellenti 
għandhom jgħinu biex jikkonsolidaw iż-
Żona Ewropea tar-Riċerka u jagħmlu 

(5) Hemm ħtieġa kritika ta’ rinfurzar u
estensjoni tal-eċċellenza tal-bażi xjentifika 
tal-Unjoni u li tiġi żgurata provvista ta’ 
riċerka u talent ta’ klassi dinjija biex jiġu 
żgurati l-kompetittività u l-benesseri fit-tul 
tal-Ewropa. Il-Parti “Xjenza eċċellenti ” 
għandha tappoġġa l-attivitajiet tal-Kunsill 
Ewropew għar-Riċerka dwar riċerka fil-
fruntiera tal-għarfien, teknoloġiji futuri u 
emerġenti, Azzjonijiet Marie Skłodowska-
Curie u l-infrastrutturi Ewropej tar-riċerka 
Dawn l-attivitajiet għandhom l-għan li 
tinbena kompetenza fit-tul, b’enfasi
qawwija fuq il-ġenerazzjoni ta’ xjenza, 
sistemi u riċerkaturi li jmiss, u jipprovdu 
appoġġ għat-talent emerġenti minn 
madwar l-Unjoni u minn pajjiżi assoċjati. 
Attivitajiet tal-Unjoni li jappoġġaw xjenza 
eċċellenti għandhom jgħinu biex 
jikkonsolidaw iż-Żona Ewropea tar-
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sistema tax-xjenza tal-Unjoni aktar 
kompetittiva u attraenti fuq skala globali

Riċerka u jagħmlu sistema tax-xjenza tal-
Unjoni aktar kompetittiva u attraenti fuq 
skala globali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda Orizzontali: kull darba li t-test jaqra "Marie Curie" dan għandu jinbidel b’ "Marie 
Skłodowska-Curie" fit-test kollu.

Emenda 5
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tinżamm u tissaħħaħ it-tmexxija 
industrijali tal-Unjoni hemm bżonn urġenti 
li tiġi stimulata r-riċerka u l-iżvilupp fis-
settur privat u l-investiment fl-
innovazzjoni, tiġi promossa r-riċerka u l-
innovazzjoni b’aġenda xprunata min-
negozju u jitħaffef l-iżvilupp tat-eknoloġiji
ġodda li se jsostnu negozji futuri u t-
tkabbir ekonomiku. Il-parti dwar "tmexxija 
industrijali" għandha tappoġġa 
investimenti f'riċerka u innovazzjoni 
eċċellenti f’teknoloġiji abilitanti ewlenin u 
teknoloġiji industrijali oħra, tiffaċilita l-
aċċess għal finanzjament ta’ riskju għal 
kumpaniji u proġetti innovattivi u tipprovdi 
appoġġ madwar l-Unjoni għall-
innovazzjoni fl-impriżi żgħar u ta’daqs
medju.

Sabiex tinżamm u tissaħħaħ it-tmexxija 
industrijali tal-Unjoni hemm bżonn urġenti 
li tiġi stimulata r-riċerka u l-iżvilupp fis-
settur privat u l-investiment fl-
innovazzjoni, tiġi promossa r-riċerka u l-
innovazzjoni b’aġenda xprunata min-
negozju u jitħaffef l-iżvilupp tat-teknoloġiji
ġodda li se jsostnu negozji futuri u t-
tkabbir ekonomiku. Il-parti II dwar 
"tmexxija industrijali" għandha tappoġġa 
investimenti f’riċerka u innovazzjoni 
eċċellenti f’teknoloġiji abilitanti ewlenin u 
teknoloġiji industrijali oħra, tiffaċilita l-
aċċess għal finanzjament ta’ riskju għal 
kumpaniji u proġetti innovattivi u tipprovdi 
appoġġ madwar l-Unjoni għall-
innovazzjoni fl-impriżi żgħar u ta’ daqs
medju. L-attivitajiet għandhom ikopru l-
firxa sħiħa ta’ riċerka u innovazzjoni 
b’enfasi fuq attivitajiet relatati mal-
innovazzjoni bħall-pilotaġġ, id-
dimostrazzjoni, il-bażijiet sperimentali u l-
appoġġ għall-akkwist pubbliku, riċerka 
prenormattiva u l-istabbiliment ta’ 
standards, u l-użu tal-innovazzjonijiet 
mis-suq. 

Or. en
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Emenda 6
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Ir-riċerka u l-innovazzjoni fl-ispazju, li 
hija kompetenza kondiviża tal-Unjoni, 
għandhom ikunu inklużi bħala element 
koerenti fil-Parti dwar "tmexxija 
industrijali" sabiex jiġi mmassimizzat l-
impatt xjentifiku, ekonomiku u dak fuq is-
soċjetà u, biex tiġi żguarata
implimentazzjoni effiċjenti u kosteffettiv

(9) Ir-riċerka u l-innovazzjoni fl-ispazju, li 
jinkludu l-industrija, l-infrastruttura (tal-
art u l-ispazju), is-servizzi u l-
applikazzjonijiet relatati mal-
osservazzjoni bis-satellita, man-
navigazzjoni bis-satellita u mat-
telekomunikazzjoni bis-satellita, li hija 
kompetenza kondiviża tal-Unjoni, 
għandhom ikunu inklużi bħala element 
koerenti fil-Parti II dwar "tmexxija 
industrijali" sabiex jiġi mmassimizzat l-
impatt xjentifiku, ekonomiku u dak fuq is-
soċjetà u, biex tiġi żgurata
implimentazzjoni effiċjenti u kosteffettiv

Or. en

Emenda 7
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Bħala Parti integrali tal-Orizzont 
2020, iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC) 
għandu jkompli jipprovdi sostenn 
xjentifiku u tekniku xprunat mill-klijent 
għat-tfassil, l-iżvilupp, l-implimentazzjoni 
u l-monitoraġġ tal-politiki tal-Unjoni. 
Sabiex iwettaq il-missjoni tiegħu, iċ-Ċentru 
Konġunt tar-Riċerka għandu jwettaq 
riċerka tal-ogħla kwalità. Fit-twettiq tal-
azzjonijiet diretti skont il-missjoni tiegħu, 
iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka għandu 
jagħmel enfasi partikolari fuq oqsma ta’ 
importanza ewlenija għall-Unjoni, jiġifieri 
tkabbir intelliġenti, inklużiv u sostenibbli, 
is-sigurtà u ċ-ċittadinanza u l-Ewropa 
Globali.

(12) Bħala Parti integrali tal-Orizzont 
2020, iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC) 
għandu jkompli jipprovdi sostenn 
xjentifiku u tekniku xprunat mill-klijent 
għat-tfassil, l-iżvilupp, l-implimentazzjoni 
u l-monitoraġġ tal-politiki tal-Unjoni. Il-
JRC għandu jappoġġja wkoll it-teħid ta’ 
deċiżjonijiet fil-livell nazzjonali, reġjonali 
u lokali bl-aħħar riżultati ta’ riċerka u 
innovazzjoni. Sabiex iwettaq il-missjoni 
tiegħu, iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka 
għandu jwettaq riċerka tal-ogħla kwalità. 
Fit-twettiq tal-azzjonijiet diretti skont il-
missjoni tiegħu, iċ-Ċentru Konġunt tar-
Riċerka għandu jagħmel enfasi partikolari 
fuq oqsma ta’ importanza ewlenija għall-
Unjoni, jiġifieri tkabbir intelliġenti, 
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inklużiv u sostenibbli, is-sigurtà u ċ-
ċittadinanza u l-Ewropa Globali.

Or. en

Emenda 8
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) L-Orizzont 2020, li l-eċċellenza hija 
l-katalizzatur ewlieni tiegħu, għandu 
joħloq, permezz tat-taraġ lejn l-eċċellenza, 
sinerġija akbar, kumplimentarjetà u 
interoperabilità mal-fondi strutturali, li l-
katalizzatur ewlieni tagħhom huwa l-bini 
tal-kapaċità u l-ispeċjalizzazzjoni 
intelliġenti, sakemm jinbnew pontijiet fiż-
żewġ direzzjonijiet li jgħaqqdu ż-żewġ 
programmi.

Or. en

Emenda 9
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) Awtoritajiet Ewropej lokali u 
reġjonali għandhom rwol importanti 
x’jaqdu fl-implimentazzjoni taż-ŻER u 
biex jiżguraw koordinazzjoni effiċjenti tal-
istrumenti finanzjarji tal-Unjoni, b’mod 
partikolari fit-trawwim ta’ rabtiet bejn l-
Orizzont 2020 u l-Fondi Strutturali, fil-
qafas tal-istrateġiji reġjonali ta’ 
innovazzjoni bbażati fuq speċjalizzazzjoni 
intelliġenti. Reġjuni għandhom ukoll rwol 
ewlieni fid-disseminazzjoni u l-
implimentazzjoni tar-riżultati tal-Orizzont 
2020 u fl-offerta ta’ strumenti ta’ 
finanzjament kumplimentari, inkluż l-
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akkwist pubbliku.

Or. en

Emenda 10
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tisħiħ tal-ħiliet, taħriġ u żvilupp tal-
karriera, permezz tal-azzjonijiet Marie 
Curie; 

(c) it-tisħiħ tal-ħiliet, taħriġ u żvilupp tal-
karriera, permezz tal-azzjonijiet Marie 
Skłodowska-Curie; 

Or. en

Emenda 11
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) it-tixrid tal-eċċellenza u t-twessigħ 
tal-parteċipazzjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eċċellenza għandha tiġi sfruttata bis-sħiħ biex iżżid is-sinerġiji bejn l-Orizzont 2020 u l-
Fondi Strutturali

Emenda 12
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) it-trawwim ta' soċjetajiet Ewropej 
inklużivi, innovattivi u siguri f'kuntest ta' 
trasformazzjonijiet mingħajr preċedent u 
interdipendenzi globali dejjem akbar.

(f) it-trawwim ta’ soċjetajiet Ewropej 
inklużivi, innovattivi u li jirriflettu
f'kuntest ta’ trasformazzjonijiet mingħajr 
preċedent u interdipendenzi globali dejjem 
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akbar;

Or. en

Emenda 13
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) il-protezzjoni tal-libertà u s-sikurezza tal-
Ewropa u ċ-ċittadini tagħha. 

Or. en

Emenda14
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-programm speċifiku għandu jiġi 
vvalutat fir-rigward ta' riżultati u impatt kif 
imkejla fil-konfront ta' indikaturi tal-
prestazzjoni, inkluż, fejn xieraq, 
pubblikazzjonijiet f'ġurnali ta' impatt għoli, 
iċ-ċirkolazzjoni tar-riċerkaturi, l-
aċċessibbiltà tal-infrastrutturi ta' riċerka, l-
investimenti mmobbilizzati permess ta' 
kapital ta' finanzjament tad-dejn u kapital 
ta' riskju, SMES li jintroduċu 
innovazzjonijiet li huma ġodda għall-
kumpanija jew is-suq, referenzi lill-
attivitajiet rilevanti ta' riċerka fid-
dokumenti ta' politika kif ukoll okkorrenzi 
ta' impatti speċifiċi fuq il-politiki.

5. Il-programm speċifiku għandu jiġi 
vvalutat fir-rigward ta' riżultati u impatt kif 
imkejla fil-konfront ta' indikaturi tal-
prestazzjoni ġenerali u speċifiċi, inkluż, 
fejn xieraq, pubblikazzjonijiet f'ġurnali ta' 
impatt għoli, iċ-ċirkolazzjoni tar-
riċerkaturi, l-aċċessibbiltà tal-infrastrutturi 
ta' riċerka, l-investimenti mmobbilizzati 
permezz ta' kapital ta' finanzjament tad-
dejn u kapital ta' riskju, SMEs li jintroduċu 
innovazzjonijiet li huma ġodda għall-
kumpanija jew is-suq, referenzi dwar 
attivitajiet rilevanti ta' riċerka fid-
dokumenti ta' politika kif ukoll okkorrenzi 
ta' impatti speċifiċi fuq il-politiki.

Or. en
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Emenda 15
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dettall ulterjuri dwar l-indikaturi ewlenin 
tal-prestazzjoni li jikkorispondi għall-
objettivi speċifiċi stipulati fil-paragrafi 1 sa 
4 ta' dan l-Artikolu huwa stipulat fl-
Anness II

Dettall ulterjuri dwar l-indikaturi ewlenin 
tal-prestazzjoni li jikkorispondi għall-
objettivi speċifiċi stipulati fil-paragrafi 1 sa 
4 ta' dan l-Artikolu huwa stipulat fl-
Anness II L-indikaturi tal-prestazzjoni 
biex jivvalutaw il-progress mal-objettivi 
ġenerali tal-Orizzont 2020 huma stabbiliti 
fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru. 
XX/XX [Orizzont 2020].

Or. en

Emenda 16
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jitqassam fost l-erba' Partijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 2(2) ta' din id-
Deċiżjoni skont l-Artikolu 6(2) tar-
Regolament (UE) Nru XX/2012 [Orizzont 
2020]. It-tqassim indikattiv tal-baġit għall-
objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 3 ta’ 
din id-Deċiżjoni u l-ammont massimu 
globali tal-kontribuzzjoni għall-azzjonijiet 
taċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka huma 
stabbiliti fl-Anness II għar-
Regolament (UE) Nru XX/2012 [Orizzont 
2020].

2. L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jitqassam fost l-erba’ Partijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 2(2) ta’ din id-
Deċiżjoni skont l-Artikoli 6(2) u 6(4) tar-
Regolament (UE) Nru XX/2012 [Orizzont 
2020]. It-tqassim indikattiv tal-baġit għall-
objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 3 ta’ 
din id-Deċiżjoni u l-ammont massimu 
globali tal-kontribuzzjoni għall-azzjonijiet 
taċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka huma 
stabbiliti fl-Anness II għar-
Regolament (UE) Nru XX/2012 [Orizzont 
2020].

Or. en

Emenda 17
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
programmi ta’ ħidma komuni jew separati 
gall-implimentazzjoni tal-Partijiet I, II u III 
ta' dan il-programm speċifiku msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 2(2), 
għajr għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet 
taħt l-għan speċifiku “Tisħiħ tal-bażi 
xjentifika tal-Ewropa fir-riċerka fil-
fruntieri tal-għarfien”. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 9(2).

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
programmi ta’ ħidma komuni jew separati 
għall-implimentazzjoni tal-Partijiet I, II u 
III ta' dan il-programm speċifiku msemmija
fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 2(2), 
għajr għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet 
taħt l-għan speċifiku “Tisħiħ tal-bażi 
xjentifika tal-Ewropa fir-riċerka fil-
fruntieri tal-għarfien”. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 9(2). Għandha tkun meħtieġa 
koordinazzjoni effettiva bejn it-tliet 
prijoritajiet ewlenin tal-Orizzont 2020 .

Or. en

Emenda 18
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Għandha tiġi stabbilita koordinazzjoni 
strateġika tar-riċerka u l-innovazzjoni 
bbażata fuq bordijiet xjentifiċi ta’ 
konsulenza tematika. Dan ser 
jikkontribwixxi biex jiġu definiti 
programmi ta’ riċerka u innovazzjoni 
bbażati fuq l-aħjar tmexxija u se 
jipprovdu l-impetu u l-istrumenti 
meħtieġa biex jippromwovu l-interazzjoni 
u s-sinerġiji fuq skala akbar. Il-
koordinazzjoni se tindirizza l-
frammentazzjoni u ttejjeb l-użu ta’ riżorsi 
teknoloġiċi u infrastrutturali mill-
komunità kollha tar-riċerka relatati ma’ 
kull qasam tematiku. Azzjonijiet strateġiċi 
u koordinazzjoni xjentifika se jiżguraw 
kontribut espert dwar il-politika mill-bidu, 
jgħinu fl-avvanz tal-innovazzjoni u l-
kompetittività permezz tal-fehim tal-
kumplessità taċ-ċiklu tal-innovazzjoni, u 
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tiġi inkoraġġita l-parteċipazzjoni minn 
aktar riċerkaturi tul il-fruntieri. 

Or. en

Emenda 19
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-programmi ta' ħidma għall-
implimentazzjoni tal-Partijiet I sa III 
msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-
Artikolu 2(2) għandhom jistabbilixxu l-
objettivi indirizzati, ir-riżultati mistennija, 
il-metodu ta' implimentazzjoni u l-ammont 
totali tagħhom, inkluża, fejn xieraq, 
informazzjoni indikattiva dwar l-ammont 
tan-nefqa relatata mal-klima. Għandhom 
jinkludu ukoll deskrizzjoni tal-azzjonijiet li 
għandhom jiġu ffinanzjati, indikazzjoni tal-
ammont allokat għal kull azzjoni, skeda 
indikattiva ta' implimentazzjoni, kif ukoll 
approċċ multiannwali u orjentazzjonijiet 
strateġiċi għas-snin sussegwenti ta' 
implimentazzjoni. Għandhom jinkludu 
għotjiet għall-prijoritajiet essenzjali, 
kriterji essenzjali ta' evalwazzjoni u r-rata 
massima tal-kofinanzjament. Għandhom 
jippermettu approċċi minn isfel għal fuq li 
jindirizzaw l-objettivi f’modi innovattivi.

6. Il-programmi ta’ ħidma għall-
implimentazzjoni tal-Partijiet I sa III 
msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-
Artikolu 2(2) għandhom jistabbilixxu l-
objettivi indirizzati, ir-riżultati mistennija, 
il-metodu ta’ implimentazzjoni u l-ammont 
totali tagħhom, inkluża, fejn xieraq, 
informazzjoni indikattiva dwar l-ammont 
tan-nefqa relatata mal-klima. Għandhom 
jinkludu ukoll deskrizzjoni tal-azzjonijiet li 
għandhom jiġu ffinanzjati, indikazzjoni tal-
ammont allokat għal kull azzjoni, skeda 
indikattiva ta’ implimentazzjoni, kif ukoll 
approċċ multiannwali u orjentazzjonijiet 
strateġiċi għas-snin sussegwenti ta’ 
implimentazzjoni. Għandhom jinkludu 
għotjiet għall-prijoritajiet essenzjali, 
kriterji ta’ evalwazzjoni u r-rata massima 
tal-kofinanzjament. Għandhom jippermettu 
approċċi minn isfel għal fuq, fit-tliet 
prijoritajiet kollha, li jindirizzaw l-
objettivi f’modi innovattivi.

Or. en

Emenda 20
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programmi ta’ ħidma għandhom 
jinkludu wkoll numru bilanċjat ta’ 
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proġetti żgħar (iffokati), medji u kbar 
(integrattivi).  Proġetti fuq skala żgħira 
mhumiex biss mod effettiv li jippromwovu 
l-parteċipazzjoni tal-SMEs.

Or. en

Emenda 21
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 6 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ġestjoni tajba tal-proġett se tiġi ppremjata 
fl-analiżi tal-prestazzjonijiet tal-persunal 
tal-Kummissjoni u tal-Aġenziji.

Or. en

Emenda 22
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Attenzjoni partikolari għandha tingħata 
biex ikun żgurat approċċ wiesa’ għall-
innovazzjoni, li mhuwiex biss limitat għall-
iżvilupp ta’ prodotti u servizzi ġodda 
abbażi ta' avvanzi xjentifiċi u teknoloġiċi, 
iżda li jinkorpora wkoll aspetti bħall-użu ta' 
teknoloġiji eżistenti f’applikazzjonijiet 
ġodda, titjib kontinwu, l-innovazzjoni 
mhux teknoloġika u soċjali. Approċċ 
ħolistiku għall-innovazzjoni biss jista' 
jindirizza fl-istess ħin l-isfidi tas-soċjetà u 
jagħti lok għal negozji u industriji 
kompetittivi ġodda.

Attenzjoni partikolari għandha tingħata 
biex ikun żgurat approċċ wiesa’ għall-
innovazzjoni, li mhuwiex biss limitat għall-
iżvilupp ta’ prodotti u servizzi ġodda 
abbażi ta’ avvanzi xjentifiċi u teknoloġiċi, 
iżda li jinkorpora wkoll aspetti bħall-użu 
ta’ teknoloġiji eżistenti f’applikazzjonijiet 
ġodda, titjib kontinwu, l-innovazzjoni 
mhux teknoloġika, soċjali, kulturali u 
istituzzjonali. L-innovazzjoni fis-servizzi 
se tiġi inkoraġġita wkoll bl-investiment 
f’kompetenzi multidixxiplinari, il-ħolqien 
tal-kapaċitajiet, tal-għarfien u tal-valur 
ibbażati fuq soluzzjonijiet ta’ servizz u l-
kontenut intanġibbli. Approċċ ħolistiku 
għall-innovazzjoni biss jista’ jindirizza fl-
istess ħin l-isfidi tas-soċjetà u jagħti lok 
għal negozji u industriji kompetittivi 
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ġodda.

Or. en

Emenda 23
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-isfidi tas-soċjetà u t-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali b’mod partikolari, 
se jkun hemm enfasi partikolari fuq 
attivitajiet ta' appoġġ li joperaw qrib is-suq, 
bħal dimostrazzjoni, il-pilotaġġ jew il-
prova tal-kunċett. Din se tinkludi wkoll, 
fejn xieraq, l-attivitajiet favur l-
innovazzjoni soċjali, il-
prestandardizzazzjoni jew l-akkwist 
prekummerċjali, l-akkwist ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi, l-
istandardizzazzjoni u miżuri tad-domanda 
oħrajn biex jgħinu fl-aċċellerazzjoni tal-
użu u d-diffużjoni ta’ prodotti u servizzi 
innovattivi fis-suq. Barra minn hekk, se 
jkun hemm biżżejjed lok għal approċċi 
minn isfel għal fuq u skemi miftuħa, ħfief u 
veloċi taħt kull waħda mill-isfidi u 
teknoloġiji biex jipprovdu, lill-aħjar 
riċerkaturi, intraprendituri u impriżi tal-
Ewropa, l-opportunità li jippreżentaw 
soluzzjonijiet rivoluzjonarji tal-għażla 
tagħhom.

Għall-isfidi tas-soċjetà u t-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali b’mod partikolari, 
se jkun hemm enfasi partikolari fuq 
attivitajiet ta’ appoġġ li joperaw qrib is-
suq, bħal dimostrazzjoni, il-pilotaġġ jew il-
prova tal-kunċett. Din se tinkludi wkoll, 
fejn xieraq, l-attivitajiet favur l-
innovazzjoni soċjali, innovazzjoni fis-
servizzi u l-prestandardizzazzjoni jew l-
akkwist prekummerċjali, l-akkwist ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi, l-
istandardizzazzjoni u miżuri tad-domanda 
oħrajn biex jgħinu fl-aċċellerazzjoni tal-
użu u d-diffużjoni ta’ prodotti u servizzi 
innovattivi fis-suq. Barra minn hekk, se 
jkun hemm biżżejjed lok għal approċċi 
minn isfel għal fuq u skemi miftuħa, ħfief u 
veloċi taħt kull waħda mill-isfidi u 
teknoloġiji biex jipprovdu, lill-aħjar 
riċerkaturi, intraprendituri u impriżi tal-
Ewropa, l-opportunità li jippreżentaw 
soluzzjonijiet rivoluzjonarji tal-għażla 
tagħhom.

Fir-rigward tal-isfidi tas-soċjetà, għandu 
jiġi segwit approċċ imsejjes fuq l-isfidi, li 
fih ix-xjenza bażika, ir-riċerka applikata, 
it-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni huma komponenti 
ugwalment importanti u interkonnessi. 
Sabiex jiġi żgurat il-bilanċ xieraq bejn 
R&Ż&I bbażati fuq il-kunsens u li huma 
ta’ aktar sfrattu, mill-inqas 15% tal-baġit 
tal-isfidi tas-soċjetà għandu jsegwi loġika 
minn isfel għal fuq b’sejħiet miftuħa (l-
ebda suġġett ta’ sejħa predefinit). Barra 
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minn hekk, il-bilanċ ġust għandu 
jintlaħaq fl-isfidi tas-soċjetà u t-
teknoloġiji abilitanti u industrijali  bejn 
proġetti aktar żgħar u kbar, filwaqt li tiġi 
kkunsidrata l-istruttura ta’ settur 
speċifiku, it-tip ta’ attività, teknoloġija u 
xenarji għar-riċerka.

Or. en

Emenda 24
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iffissar tal-prijoritajiet dettaljati matul l-
implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 se 
jinvolvi approċċ strateġiku għall-
ipprogrammar tar-riċerka, bl-użu ta' modi 
ta' governanza li jallinjaw mill-qrib mal-
iżvilupp tal-politika iżda li jaqsmu l-
politiki settorjali tradizzjonali. Dan ikun 
imsejjes fuq evidenza soda, analiżi u 
antiċipazzjoni, bi progress li jitkejjel 
permezz ta' sett robust ta' indikaturi tal-
prestazzjoni. Dan l-approċċ trasversali 
għall-ipprogrammar u l-governanza se 
jippermetti koordinazzjoni effettiva bejn l-
objettivi speċifiċi kollha tal-Orizzont 2020 
u se jkun possibbli li jiġu indirizzati l-isfidi 
li jolqtuhom, bħal pereżempju is-
sostenibbiltà, it-tibdil fil-klima jew ix-
xjenzi u t-teknoloġiji tal-baħar.

L-iffissar tal-prijoritajiet dettaljati matul l-
implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 se 
jinvolvi approċċ strateġiku għall-
ipprogrammar tar-riċerka, bl-użu ta' modi 
ta' governanza li jallinjaw mill-qrib mal-
iżvilupp tal-politika iżda li jaqsmu l-
politiki settorjali tradizzjonali. Sabiex tiġi 
mtejba l-istruttura ta’ governanza, huwa 
meħtieġ li jintwera sa liema livell il-
partijiet interessati u rappreżentanti tas-
soċjetà ċivili jkunu involuti fi proċessi, 
programmi ta’ ħidma u teħid ta’ 
deċiżjonijiet minn isfel għal fuq. Dan ikun 
imsejjes fuq evidenza soda, analiżi u 
antiċipazzjoni, bi progress li jitkejjel 
permezz ta' sett robust ta' indikaturi tal-
prestazzjoni. Dan l-approċċ trasversali 
għall-ipprogrammar u l-governanza se 
jippermetti koordinazzjoni effettiva bejn l-
objettivi speċifiċi kollha tal-Orizzont 2020 
u se jkun possibbli li jiġu indirizzati l-isfidi 
li jolqtuhom, bħal pereżempju s-
sostenibbiltà, it-tibdil fil-klima jew ix-
xjenzi u t-teknoloġiji tal-baħar. L-Orizzont 
2020 se jkun immirat lejn attivitajiet fejn 
l-intervent fil-livell tal-Unjoni jġib valur 
miżjud ’il fuq mill-intervent fil-livell 
nazzjonali jew reġjonali bil-ħolqien ta’ 
ekonomiji ta’ skala u ta’ massa kritika, 
bit-tnaqqis tal-frammentazzjoni u billi tiġi 
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żgurata d-disseminazzjoni tar-riżultati fl-
Unjoni kollha. Dawn l-attivitajiet huma 
prinċipalment proġetti transnazzjonali, 
prekompetittivi u kollaborattivi u 
għandhom jinkludu l-maġġoranza tal-
baġits totali kkombinati għall-prijorità 
"L-isfidi tas-soċjetà" u l-objettiv speċifiku 
"Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali".

Or. en

Emenda 25
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iffissar tal-prijoritajiet bl-istess mod se 
jkun imsejjes fuq firxa wiesgħa ta' 
kontribuzzjonijiet u pariri. Se jinkludi, fejn 
xieraq, gruppi ta’ esperti indipendenti 
mwaqqfa speċifikament biex jagħtu parir 
dwar l-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
jew kwalunkwe objettiv speċifiku tiegħu. 
Dawn l-gruppi ta’ esperti għandhom juru l-
livell xieraq ta’ kompetenza u għarfien fl-
oqsma koperti u varjetà ta’ sfondi 
professjonali, inklużi l-industrija u l-
involviment tas-soċjetà ċivili.

L-iffissar tal-prijoritajiet bl-istess mod se 
jkun imsejjes fuq firxa wiesgħa ta’ 
kontribuzzjonijiet u pariri. Se jinkludi, fejn
xieraq, gruppi ta’ esperti indipendenti 
mwaqqfa speċifikament biex jagħtu parir 
dwar l-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
jew kwalunkwe objettiv speċifiku tiegħu. 
Dawn l-gruppi ta’ esperti għandhom juru l-
livell xieraq ta’ kompetenza u għarfien fl-
oqsma koperti u varjetà ta’ sfondi 
professjonali, inklużi l-industrija u l-
involviment tas-soċjetà ċivili.

In-natura orizzontali u transdixxiplinari 
tal-isfidi tas-soċjetà tirrikjedi l-
istabbiliment ta’ Bordijiet Konsultattivi 
Strateġiċi. Il-Bordijiet ser ikunu
magħmulin minn partijiet interessati 
rilevanti mill-qasam akkademiku, l-
industrija, l-utenti u mis-soċjetà ċivili tal-
ogħla reputazzjoni u b’kompetenza xierqa 
li jiżguraw diversità tas-setturi kollha u l-
oqsma ta’ riċerka kkonċernati. Il-
Bordijiet se jagħtu kontribut u pariri lill-
Kummissjoni dwar l-istrateġija ġenerali 
għall-Isfida tas-Soċjetà kkonċernata, l-
istabbiliment tal-programmi ta’ ħidma 
tagħha, u l-oqsma u l-kriterji għas-sejħiet 
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għall-proposti, bl-użu ta’ 
kontribuzzjonijiet ipprovduti minn 
strutturi rilevanti bħal Pjattaformi 
Ewropej tat-Teknoloġija, 
organizzazzjonijiet xjentifiċi Ewropej, 
Inizjattivi ta’ Programmazzjoni Konġunti 
u s-Sħubijiet Ewropej għall-Innovazzjoni.

Or. en

Emenda 26
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iffissar ta' prijoritajiet jista' wkoll iqis l-
aġendi ta' riċerka strateġika tal-Pjattaformi 
Ewropej tat-Teknoloġija jew il-pjanijiet ta' 
implimentazzjoni tas-Sħubijiet Ewropej 
għall-Innovazzjoni Fejn xieraq, is-sħubijiet 
pubbliċi pubbliċi u s-sħubijiet privati 
pubbliċi appoġġati permezz tal-Orizzont 
2020 se jikkontribwixxu wkoll lill-proċess 
ta’ stabbiliment tal-prijoritajiet lill-
implimentazzjoni, b’konformità mad-
dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Orizzont 
2020. L-interazzjonijiet regolari maċ-
ċittadini u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili, permezz ta’ metodoloġiji xierqa bħal 
konferenzi ta’ kunsens, valutazzjoni 
parteċipatorji tat-teknoloġija jew impenn 
dirett fil-proċessi ta’ riċerka u 
innovazzjoni, se jkunu wkoll il-pedament 
tal-proċess tal-iffissar tal-prijoritajiet.

L-iffissar ta’ prijoritajiet jista’ wkoll iqis l-
aġendi ta’ riċerka strateġika tal-Pjattaformi 
Ewropej tat-Teknoloġija jew il-pjanijiet ta’ 
implimentazzjoni tas-Sħubijiet Ewropej 
għall-Innovazzjoni u inizjattivi ewlenija 
FEST. Fejn xieraq, is-sħubijiet pubbliċi 
pubbliċi u s-sħubijiet privati pubbliċi 
appoġġati permezz tal-Orizzont 2020 se 
jikkontribwixxu wkoll lill-proċess ta’ 
stabbiliment tal-prijoritajiet lill-
implimentazzjoni, b’konformità mad-
dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Orizzont 
2020. L-interazzjonijiet regolari mal-utenti,
maċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili, permezz ta’ metodoloġiji 
xierqa bħal konferenzi ta’ kunsens, 
valutazzjoni parteċipatorji tat-teknoloġija 
jew impenn dirett fil-proċessi ta’ riċerka u 
innovazzjoni, se jkunu wkoll il-pedament 
tal-proċess tal-iffissar tal-prijoritajiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

FEST tfisser Xjenzi u Teknoloġiji Futuri u Emerġenti – ara l-emenda orizzontali fl-Anness 1 –
sezzjoni 1 – punt 2 – parti introduttorja
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Emenda 27
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont l-Artikolu 18 ta' Orizzont 2020, 
miżuri dedikati kif stabbiliti fl-objettiv 
speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs" 
(strument iddedikat lill-SMEs ) għandhom 
jiġu applikati fl-objettiv speċifiku 
"Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali" u l-Parti "Sfidi tas-soċjetà ".  
Dan l-approċċ integrat huwa mistenni li 
jwassal għal madwar 15 % tal-baġits totali 
kkombinati tagħhom li jmorru indirizzat
lill-SMEs.

Skont l-Artikolu 18 ta' Orizzont 2020, 
miżuri dedikati kif stabbiliti fl-objettiv 
speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs" 
(strument iddedikat lill-SMEs ) għandhom 
jiġu applikati fl-objettiv speċifiku 
"Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali" u l-Parti III  "Sfidi tas-soċjetà 
".  Dan l-approċċ integrat huwa mistenni li 
jwassal għal mill-anqas 15 % tal-baġits 
totali kkombinati tagħhom li jmorru 
indirizzati lill-SMEs.

Or. en

Emenda 28
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Valur miżjud ewlieni tar-riċerka u l-
innovazzjoni ffinanzjati fil-livell tal-Unjoni 
huwa l-possibbiltà li jiġu ddisseminati u 
kkomunikati r-riżultati fuq livell 
kontinentali biex jissaħħaħ l-impatt 
tagħhom. Għaldaqstant Orizzont 2020 se 
jinkludi, taħt l-objettivi speċifiċi kollha 
tiegħu, appoġġ dedikat għal 
disseminazzjoni (inkluż permezz ta' aċċess 
miftuħ għal riżultati tar-riċerka), 
azzjonijiet ta' komunikazzjoni u djalogu, 
b’enfasi b'saħħitha fuq il-komunikazzjoni 
tar-riżultati lill-utenti aħħarin, ċittadini, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
industrija u dawk li jfasslu l-politika. Għal 
dan il-għan, Orizzont 2020 jista’ jagħmel 
użu minn netwerks stabbiliti għat-
trasferiment tal-informazzjoni. Attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni mwettqa fil-kuntest tal-
Orizzont 2020 se jippruvaw iżidu wkoll il-

Valur miżjud ewlieni tar-riċerka u l-
innovazzjoni ffinanzjati fil-livell tal-Unjoni 
huwa l-possibbiltà li jiġu ddisseminati u 
kkomunikati r-riżultati fuq livell 
kontinentali biex jissaħħaħ l-impatt 
tagħhom. Għaldaqstant Orizzont 2020 se 
jinkludi, taħt l-objettivi speċifiċi kollha 
tiegħu, appoġġ dedikat għal 
disseminazzjoni, azzjonijiet ta' 
komunikazzjoni u djalogu, b’enfasi 
b'saħħitha fuq il-komunikazzjoni tar-
riżultati lill-utenti aħħarin, ċittadini, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
industrija u dawk li jfasslu l-politika. Għal 
dan il-għan, Orizzont 2020 jista’ jagħmel 
użu minn netwerks stabbiliti għat-
trasferiment tal-informazzjoni. Attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni mwettqa fil-kuntest tal-
Orizzont 2020 se jippruvaw iżidu wkoll il-
kuxjenza pubblika dwar l-importanza tar-
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kuxjenza pubblika dwar l-importanza tar-
riċerka u l-innovazzjoni permezz ta’ 
pubblikazzjonijiet, avvenimenti, maħżna 
ta’ għarfien, bażi tad-dejta, siti tal-internet 
jew użu mmirat tal-midja soċjali.

riċerka u l-innovazzjoni permezz ta’ 
pubblikazzjonijiet, avvenimenti, maħżna 
ta’ għarfien, bażi tad-dejta, siti tal-internet 
jew użu mmirat tal-midja soċjali. Se jkun 
promoss aċċess miftuħ u ħieles għall-
pubblikazzjonijiet u dejta xjentifika 
prodotti jew miġbura fi ħdan ir-riċerka 
ffinanzjata mill-Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 29
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kooperazzjoni internazzjonali mal-
imsieħba f'pajjiżi terzi hija meħtieġa sabiex 
tindirizza effettivament bosta objettivi 
speċifiċi ddefiniti f’Orizzont 2020, 
partikolarment dawk relatati mal-politiki 
esterni u impenji internazzjonali tal-
Unjoni. Dan huwa l-każ għal sfidi kollha 
tas-soċjetà indirizzati mill-Orizzont 2020, 
li huma ta' natura globali. Il-
kooperazzjoni internazzjonali hija wkoll 
essenzjali għal riċerka fil-fruntiera tal-
għarfien u dik bażika biex jinkisbu l-
benefiċċji minn opportunitajiet tax-xjenza 
u t-teknoloġija emerġenti. Għaldaqstant, li 
jiġu promossi riċerkaturi u mobbiltà ta' 
persunal marbut mal-innovazzjoni fuq 
skala internazzjonali huwa kruċjali biex 
tissaħħaħ din il-koperazzjoni globali. 
Attivitajiet fuq livell internazzjonali huma 
ugwalment importanti għat-tisħiħ tal-
kompetittività tal-industrija Ewropea billi 
jippromwovu l-użu u n-negozjar ta' 
teknoloġiji ġodda, pereżempju permezz tal-
iżvilupp ta’ standards mad-dinja kollha u 
linji gwida dwar l-interoperabbiltà, u bil-
promozzjoni tal-aċċettazzjoni u l-
implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet Ewropej 
barra mill-Ewropa.

Kooperazzjoni internazzjonali mal-
imsieħba ewlenin strateġiċi f’pajjiżi terzi 
hija meħtieġa sabiex tindirizza 
effettivament bosta objettivi speċifiċi 
ddefiniti f’Orizzont 2020, partikolarment 
dawk relatati mal-politiki esterni u impenji 
internazzjonali tal-Unjoni. Il-kooperazzjoni 
internazzjonali hija wkoll essenzjali għal 
riċerka fil-fruntiera tal-għarfien u dik 
bażika biex jinkisbu l-benefiċċji minn 
opportunitajiet tax-xjenza u t-teknoloġija 
emerġenti. Għaldaqstant, li jiġu promossi 
riċerkaturi u mobbiltà ta’ persunal marbut 
mal-innovazzjoni fuq skala internazzjonali 
huwa kruċjali biex tissaħħaħ din il-
koperazzjoni globali. Attivitajiet fuq livell 
internazzjonali huma ugwalment 
importanti għat-tisħiħ tal-kompetittività tal-
industrija Ewropea billi jippromwovu l-użu 
u n-negozjar ta’ teknoloġiji ġodda, 
pereżempju permezz tal-iżvilupp ta’ 
standards mad-dinja kollha u linji gwida 
dwar l-interoperabbiltà, u bil-promozzjoni 
tal-aċċettazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ 
soluzzjonijiet Ewropej barra mill-Ewropa.
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Or. en

Emenda 30
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 2 – paragrafu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-kontinwazzjoni ta' Sħubija għall-
Provi Kliniċi bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi 
li qed Jiżviluppaw (EDCTP2) dwar provi 
kliniċi għal interventi mediċi kontra l-HIV, 
il-malarja u t-tuberkolożi;

(a) Il-kontinwazzjoni u l-espansjoni 
ġeografika lejn reġjuni oħra li qed 
jiżviluppaw ta’ Sħubija għall-Provi Kliniċi 
bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed 
Jiżviluppaw (EDCTP2) dwar provi kliniċi 
mill-Fażi I-IV għal interventi mediċi 
kontra l-HIV, il-malarja u t-tuberkolożi u 
mard li mhux mogħti attenzjoni;

Or. en

Emenda 31
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 2 – paragrafu 6 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) L-arranġament tal-implimentazjoni 
għal attivitajiet ta’ kooperazzjoni bejn l-
Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-
Amerika fil-qasam tas-Sikurezza 
Interna/is-Sigurtà Ċivili/Riċerka, iffirmat 
fit-18 ta’ Novembru 2010;

Or. en

Emenda 32
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 2 – paragrafu 6 – punt f b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) Jappoġġja l-attivitajiet proposti taħt l-
ewwel pilastru "Aċċess għall-materja 
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prima fis-swieq dinjija b'kundizzjonijiet 
bla xkiel" fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tal-4 ta’ Novembru 2008 
intitolata "L-inizjattiva tal-materja prima 
- nilħqu l-ħtiġijiet kritiċi tagħna għat-
tkabbir ekonomiku u l-impjiegi fl-
Ewropa", bil-għan li jkun iggarantit 
aċċess għall-materja prima għall-
Industrija Ewropea fil-livell globali u 
jikkontribwixxi biex jiġi żgurat aċċess 
għall-materja prima minn swieq 
internazzjonali bl-istess kundizzjonijiet 
bħal kompetituri industrijali oħra;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kompetittività u l-innovazzjoni fir-rigward tad-dipendenza tal-industrija Ewropea (u l-
impjiegi pprovduti minnha) fuq il-materja prima barra mill-UE diġà kienet rikonoxxuta mill-
KE (COM (2008) 699, COM (2011) 28, COM (2012) 82, Konklużjonijiet tal-Kunsill għall-
Kompetittività 10 ta’ Marzu 2011). Meta wieħed iqis l-importanza ta’ din il-kwistjoni fl-
aġenda tal-UE, għandha tiġi prevista l-Kooperazzjoni Internazzjonali mar-reġjuni ewlenin ta’ 
kooperazzjoni.

Emenda 33
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 2 – paragrafu 6 – punt fc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fc) Kooperazzjoni ma’ pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, l-aktar mill-Afrika sub-
Saħarjana, fil-qasam tal-produzzjoni 
deċentralizzata tal-enerġija biex jittaffa l-
faqar; 

Or. en

Emenda 34
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 2 – paragrafu 6 – punt fd (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fd) Il-kontinwazzjoni tal-kollaborazzjoni 
mal-Brażil fuq riċerka dwar il-bijofjuwils, 
b’attenzjoni speċjali fuq il-bijofjuwils tat-
tieni ġenerazzjoni.

Or. en

Emenda 35
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 huwa strutturat madwar l-
objettivi ddefiniti għat-tliet partijiet tagħha: 
il-ġenerazzjoni ta’ xjenza eċċellenti, il-
ħolqien ta' tmexxija industrijali u l-
indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà. Se tingħata 
attenzjoni partikolari biex tiġi żgurata 
koordinazzjoni adegwata bejn dawn il-
partijiet u l-isfruttar sħiħ tas-sinerġiji 
iġġenerati bejn l-objettivi speċifiċi kollha li 
jimmassimizzaw l-impatt kumplessiv 
tagħhom fuq l-objettivi ta’ politika tal-
Unjoni ta’ livell ogħla. Għaldaqstant l-
objettivi tal-Orizzont 2020 se jiġu 
indirizzati permezz ta' enfasi b'saħħitha fuq 
is-sejba ta' soluzzjonijiet effiċjenti, li tmur 
lil hinn sew minn approċċ ibbażat 
sempliċement fuq dixxiplini xjentifiċi u 
teknoloġiċi u setturi ekonomiċi 
tradizzjonali.

Orizzont 2020 huwa strutturat madwar l-
objettivi ddefiniti għat-tliet partijiet tagħha: 
il-ġenerazzjoni ta’ xjenza eċċellenti, il-
ħolqien ta' tmexxija industrijali u l-
indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà. Se tingħata 
attenzjoni partikolari biex tiġi żgurata 
koordinazzjoni adegwata bejn dawn il-
partijiet u l-isfruttar sħiħ tas-sinerġiji 
ġġenerati bejn l-objettivi speċifiċi kollha li 
jimmassimizzaw l-impatt kumplessiv 
tagħhom fuq l-objettivi ta’ politika tal-
Unjoni ta’ livell ogħla. Għaldaqstant l-
objettivi tal-Orizzont 2020 se jiġu 
indirizzati permezz ta’ enfasi b’saħħitha 
fuq is-sejba ta’ soluzzjonijiet effiċjenti, li 
tmur lil hinn sew minn approċċ ibbażat 
sempliċement fuq dixxiplini xjentifiċi u 
teknoloġiċi u setturi ekonomiċi 
tradizzjonali, il-promozzjoni pereżempju 
ta’ sħubijiet globali innovattivi barra mill-
konsorzji klassiċi u l-provvista ta’ 
finanzjament flessibbli u innovattiv u ta’ 
vetturi ta’ investiment li huma adattati 
għal portafolli li jevolvu bil-pass 
mgħaġġel.

Or. en
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Emenda 36
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjoni trasversali se tkun wkoll vitali fl-
istimular tal-interazzjonijiet bejn sfidi tas-
soċjetà u t-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali meħtieġa biex jiġġeneraw 
kisbiet teknoloġiċi ewlenin. Eżempji ta' 
fejn dawn l-interazzjonijiet jistgħu jiġu 
żviluppati huma: l-isfera tas-saħħa 
elettronika, il-grilji intelliġenti, is-sistemi 
intelliġenti tat-trasport, l-integrazzjoni ta’ 
azzjonijiet klimatiċi, in-nanomediċina, il-
materjali avvanzati għal vetturi ħfief jew l-
iżvilupp ta' proċessi industrijali u prodotti 
b'bażi bijoloġika. Għaldaqstant se jiġu 
mrawma sinerġiji b’saħħithom bejn sfidi 
tas-soċjetà u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji 
abilitanti u industrijali ġeneriċi. Dan se 
jitqies espliċitament fl-iżvilupp ta’ 
strateġiji multiannwali u l-iffissar tal-
prijoritajiet għal kull wieħed minn dawn l-
objettivi speċifiċi. Dan se jesiġi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw l-perspettivi
differenti huma involuti bis-sħiħ fl-
implimentazzjoni u f’ħafna każijiet, 
jeħtieġu wkoll azzjonijiet li jiġbru flimkien 
il-finanzjament minn teknoloġiji abilitanti 
u industrijali u l-isfidi tas-soċjetà 
kkonċernati.

Azzjoni trasversali se tkun ukoll vitali fl-
istimular tal-interazzjonijiet bejn sfidi tas-
soċjetà u t-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali meħtieġa biex jiġġeneraw 
kisbiet teknoloġiċi ewlenin. Eżempji ta’ 
fejn dawn l-interazzjonijiet jistgħu jiġu 
żviluppati huma: l-isfera tas-saħħa 
elettronika, iċ-ċibersigurtà, il-grilji 
intelliġenti, is-sistemi intelliġenti tat-
trasport, l-integrazzjoni ta’ azzjonijiet 
klimatiċi, in-nanomediċina, il-materjali 
avvanzati għal vetturi ħfief jew l-iżvilupp 
ta’ proċessi industrijali u prodotti b’bażi 
bijoloġika. Għaldaqstant se jiġu mrawma 
sinerġiji b’saħħithom bejn sfidi tas-soċjetà 
u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji abilitanti u 
industrijali ġeneriċi. Dan se jitqies 
espliċitament fl-iżvilupp ta’ strateġiji 
multiannwali u l-iffissar tal-prijoritajiet 
għal kull wieħed minn dawn l-objettivi 
speċifiċi. Dan se jesiġi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw il-perspettivi
differenti huma involuti bis-sħiħ fl-
implimentazzjoni u f’ħafna każijiet, 
jeħtieġu wkoll azzjonijiet li jiġbru flimkien 
il-finanzjament minn teknoloġiji abilitanti 
u industrijali u l-isfidi tas-soċjetà 
kkonċernati.

Or. en

Emenda 37
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se tingħata wkoll attenzjoni partikolari lill-
koordinazzjoni tal-attivitajiet iffinanzjati 
permezz ta' Orizzont 2020 ma’ dawk 

Se tingħata wkoll attenzjoni partikolari lill-
koordinazzjoni tal-attivitajiet iffinanzjati 
permezz ta' Orizzont 2020 ma’ dawk 
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appoġġati taħt programmi ta' finanzjament 
oħrajn tal-Unjoni, bħal pereżempju l-
Politika Agrikola Komuni, il-Politika 
Komuni tas-Sajd jew l-Erasmus għal 
Kulħadd: il-Programm tal-Unjoni għall-
Edukazzjoni, Taħriġ, Żgħażagħ u Sport jew 
il-Programm Saħħa għat-Tkabbir. Din 
tinkludi artikolazzjoni xierqa mal-fondi 
ta’ politika ta’ Koeżjoni, fejn l-appoġġ 
għall-bini ta’ kapaċità għar-riċerka u 
innovazzjoni fuq livell reġjonali jista' 
jaġixxi bħala ‘taraġ lejn l-eċċellenza', l-
istabbilimenti ta' ċentri reġjonali ta' 
eċċellenza jistgħu jgħinu biex tonqos id-
differenza fl-innovazzjoni ġewwa l-
Ewropa jew fl-appoġġ għall-proġetti ta’ 
dimostrazzjoni u linja pilota fuq skala 
kbira jista’ jgħin fil-kisba tal-objettiv tal-
ġenerazzjoni ta’ tmexxija industrijali 
ġewwa l-Ewropa.

appoġġati taħt programmi ta' finanzjament 
oħrajn tal-Unjoni, bħal pereżempju l-
Politika Agrikola Komuni, il-Politika 
Komuni tas-Sajd jew l-Erasmus għal 
Kulħadd: il-Programm tal-Unjoni għall-
Edukazzjoni, Taħriġ, Żgħażagħ u Sport jew 
il-Programm Saħħa għat-Tkabbir, il-
Programm Life, Riżerva għal Min Jidħol 
Ġdid (NER300).

Or. en

Emenda 38
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 3 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-koordinazzjoni msemmija qabel 
tinkludi artikolazzjoni adegwata mal-
fondi tal-politika ta’ Koeżjoni, fejn 
appoġġ għall-bini tal-kapaċità għar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell reġjonali 
jista’ jaġixxi bħala 'taraġ għall-
eċċellenza', l-istabbiliment ta’ ċentri 
reġjonali ta’ eċċellenza jista’ jgħin 
inaqqas id-distakk fl-innovazzjoni fl-
Ewropa. Fondi Strutturali għandhom jiġu 
użati fil-medda sħiħa tagħhom biex 
jappoġġjaw il-bini ta’ kapaċità fir-reġjuni 
permezz ta’ attivitajiet iddedikati mmirati 
biex jistabbilixxu ċentri ta’ eċċellenza, l-
immodernizzar tal-universitajiet, ix-xiri 
ta’ tagħmir xjentifiku, it-trasferiment 
lokali tat-teknoloġija, l-appoġġ għall-bidu 
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ta’ negozji u għal żviluppi sekondarji, l-
interazzjoni lokali bejn l-industrija u l-
qasam akkademiku, il-ħolqien ta’ gruppi 
fl-oqsma ta’ prijorità tal-Orizzont 2020 u 
bħala sors ta’ għotjiet żgħar mogħtija 
għat-tħejjija ta’ proposti li għandhom jiġu 
sottomessi lill-Orizzont 2020. Dan se 
jippermetti li jiġi żviluppat taraġ ta’ 
eċċellenza li jwassal lil dawn ir-reġjuni 
biex jipparteċipaw b’mod sħiħ fl-Orizzont 
2020, fuq bażi tal-kwalità u l-eċċellenza.
Downstream mill-Orizzont 2020, il-fondi 
strutturali jistgħu jintużaw biex 
jiffinanzjaw jew jikkofinanzjaw is-segwitu 
għall-proġetti ta’ riċerka tal-Orizzont 
2020 u biex jivvalorizzaw ir-riżultati tar-
riċerka b’tali mod li jinkoraġġixxu aċċess 
faċli għall-għarfien jew biex jiffaċilitaw l-
użu tal-għarfien li jirriżulta f’termini tal-
użu dirett tiegħu fl-ekonomija jew fis-
soċjetà;
Il-bini ta’ aktar sinerġija, 
kumplimentarjetà u interoperabilità bejn 
l-istrumenti tal-Orizzont 2020, li fihom l-
eċċellenza hija l-katalizzatur prinċipali, u 
l-fondi strutturali, permezz tat-taraġ tal-
eċċellenza u li l-katalizzatur ewlieni 
tiegħu huwa l-bini tal-kapaċità u l-
ispeċjalizzazzjoni intelliġenti, sakemm il-
pontijiet jinbnew fiż-żewġ direzzjonijiet li 
jgħaqqdu ż-żewġ programmi.
Il-proġetti tal-Orizzont 2020 għandhom 
jattiraw finanzjament addizzjonali mill-
Fondi Strutturali, mill-BEI u mis-settur 
privat, xi ħaġa li tippresupponi l-adozzjoni 
ta’ approċċ li jinvolvi ħafna fondi.
Fond komuni kompletament Ewropew 
iffinanzjat mill-fondi strutturali għandu 
jiġi stabbilit biex jippromwovi riċerka 
kollaborattiva Ewropea.

Or. en
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Emenda 39
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sħubijiet pubbliċi pubbliċi u dawk privati 
pubbliċi eżistenti jistgħu jirċievu appoġġ 
minn Orizzont 2020, sakemm dawn 
jindirizzaw l-objettivi ta' Orizzont 2020, 
jissodisfaw il-kriterji stabbiliti f’Orizzont 
2020 u juru li għamlu progress sinifikanti 
taħt is-Seba' Programm Kwadru għar-
Riċerka, l-Iżvilupp Teknoloġiku u d-
Dimostrazzjoni (FP7).

Sħubijiet pubbliċi pubbliċi u dawk privati 
pubbliċi eżistenti jistgħu jirċievu appoġġ 
minn Orizzont 2020, sakemm dawn 
jindirizzaw l-objettivi ta’ Orizzont 2020, 
jissodisfaw il-kriterji stabbiliti f’Orizzont 
2020 u juru li għamlu progress sinifikanti 
taħt is-Seba’ Programm Kwadru għar-
Riċerka, l-Iżvilupp Teknoloġiku u d-
Dimostrazzjoni (FP7), skont il-kriterji 
stabbiliti fl-Artikolu [19(2) u (3)] tar-
Regolament (UE) Nru. XX/XX [Orizzont 
2020]. Sħubijiet innovattivi ġodda, inklużi 
sħubijiet għall-iżvilupp tal-prodott jistgħu 
wkoll jirċievu appoġġ sakemm huma 
jindirizzaw l-objettivi tal-Orizzont 2020 u 
jissodisfaw il-kriterji.

Or. en

Emenda 40
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 4 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kooperazzjoni man-netwerk tal-inizjattiva 
Eureka, sieħeb naturali għat-tfassil u l-
implimentazzjoni tal-komponenti ta’ 
innovazzjoni fil-politika ta’ koeżjoni, l-
aktar meta jiġu stabbiliti strateġiji 
reġjonali ta’ innovazzjoni tal-
ispeċjalizzazzjoni intelliġenti, se 
tikkontribwixxi biex jinkisbu l-objettivi 
tal-Orizzont 2020 u b’hekk aktar tiġi 
konsolidata l-Unjoni tal-Innovazzjoni

Or. en
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Emenda 41
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Inizjattivi skont l-Artikolu 185 tat-Trattat 
appoġġati fl-ambitu tal-FP6 u/jew FP7 li 
għalihom jista' jiġi pprovdut appoġġ 
ulterjuri skont il-kundizzjonijiet ta' hawn 
fuq jinkludu: is-Sħubija għall-Provi Kliniċi 
bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed 
Jiżviluppaw (EDCTP), Għajxien Megħjun 
Kontestwalment (AAL), il-Programm ta’ 
Riċerka u Żvilupp dwar il-Baħar Baltiku 
(BONUS), Eurostars u tl-Programm
Ewropew għar-Riċerka tal-Metroloġija. 
Aktar appoġġ jista’ jiġi pprovdut lill-
Alleanza Ewropea għar-Riċerka dwar l-
Enerġija (EERA) stabbilita taħt il-Pjan 
Strateġiku għat-Teknoloġija tal-Enerġija 
(Pjan SET).

Inizjattivi skont l-Artikolu 185 tat-Trattat 
appoġġati fl-ambitu tal-FP6 u/jew FP7 li 
għalihom jista’ jiġi pprovdut appoġġ 
ulterjuri skont il-kundizzjonijiet ta’ hawn 
fuq jinkludu: is-Sħubija għall-Provi Kliniċi 
bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed 
Jiżviluppaw (EDCTP), Għajxien Megħjun 
Kontestwalment (AAL), il-Programm ta’ 
Riċerka u Żvilupp dwar il-Baħar Baltiku 
(BONUS), Eurostars u tal-Programm
Ewropew għar-Riċerka tal-Metroloġija. L-
involviment aktar b’saħħtu tas-settur 
privat jista’ jiġi provdut permezz tal-
Pjattaformi Teknoloġiċi Ewropej u 
Nazzjonali. Aktar appoġġ jista’ jiġi 
pprovdut lill-Alleanza Ewropea għar-
Riċerka dwar l-Enerġija (EERA) stabbilita 
taħt il-Pjan Strateġiku għat-Teknoloġija 
tal-Enerġija (Pjan SET).

Or. en

Emenda 42
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 4 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Aktar sħubijiet pubbliċi pubbliċi u sħubijiet 
privati pubbliċi jistgħu jiġu varati taħt l-
inizjattiva Orizzont 2020 meta jissodisfaw 
kriterji ddefiniti. Dan jista' jinkludi 
sħubijiet dwar Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u l-Komunikazzjoni fl-
oqsma il-Fotonika u Robotika, dwar l-
industriji tal-ipproċessar sostenibbli, dwar 
l-industriji b'bażi bijoloġika u dwar it-
teknoloġiji tas-sigurtà għas-sorveljanza tal-
fruntieri marittimi.

Aktar sħubijiet pubbliċi pubbliċi u sħubijiet 
privati pubbliċi jistgħu jiġu varati taħt l-
inizjattiva Orizzont 2020 meta jissodisfaw 
kriterji ddefiniti. Dan jista’ jinkludi 
sħubijiet dwar Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u l-Komunikazzjoni fl-
oqsma il-Fotonika u Robotika, dwar l-
industriji tal-ipproċessar sostenibbli, dwar 
l-industriji b’bażi bijoloġika u dwar it-
teknoloġiji tas-sigurtà għas-sorveljanza tal-
fruntieri marittimi jew protezzjoni tal-
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infrastruttura kritika.

Or. en

Emenda 43
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riċerka bejn riċerkaturi eċċellenti mill-
Istati Membri u l-Pajjiżi Assoċjati 
differenti se tiġi promossa wkoll permezz
tal-Għotja għas-Sinerġija tal-KER, għotja 
li nstabet attraenti ħafna mir-riċerkaturi 
fil-programm qafas ta’ qabel.

Or. en

Emenda 44
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jiġi segwit l-approċċ investigattiv. Dan 
ifisser illi l-programm għandu jappoġġa l-
proġetti mwettqa mir-riċerkaturi dwar 
suġġetti tal-għażla tagħhom fl-ambitu tas-
sejħa għall-proposti. Il-proposti se jiġu 
evalwati skont il-kriterju uniku ta’ 
eċċellenza kif ġudikat minn analiżi inter 
pares, filwaqt li titqies l-eċċellenza fit-
timijiet ġodda, riċerkaturi tal-ġenerazzjoni 
li jmiss, kif ukoll gruppi stabbiliti, u 
b’attenzjoni partikolari għall-proposti ferm 
pijuneristiċi u li korrispondentement 
jinvolvu riskji xjentifiċi għolja.

Se jiġi segwit l-approċċ investigattiv. Dan 
ifisser illi l-programm għandu jappoġġa l-
proġetti mwettqa mir-riċerkaturi dwar 
suġġetti tal-għażla tagħhom fl-ambitu tas-
sejħa għall-proposti. Il-proposti se jiġu 
evalwati skont il-kriterju uniku ta’ 
eċċellenza kif ġudikat minn analiżi inter 
pares, filwaqt li titqies l-eċċellenza fit-
timijiet ġodda, riċerkaturi tal-ġenerazzjoni 
li jmiss, kif ukoll gruppi stabbiliti,
dimensjonijiet tas-sessi u b’attenzjoni 
partikolari għall-proposti ferm pijuneristiċi 
u li korrispondentement jinvolvu riskji 
xjentifiċi għolja.

Or. en
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Emenda 45
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 - titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Teknoloġiji Futuri u Emerġenti 2. Teknoloġiji u Xjenzi Futuri u Emerġenti

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda Orizzontali: kull darba li t-test jaqra "Teknoloġiji Futuri u Emerġenti" jew "FET" 
dan għandu jinbidel b’ "Teknoloġiji u Xjenzi Futuri u Emerġenti" jew "FEST" fit-test kollu

Emenda 46
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għal sett kbir ta’ proġetti ta’ 
riċerka kollaborattiva embrijoniċi, ta' 
xjenza u tekonoloġija viżjonarja b'riskju 
għoli huwa neċessarju għall-esplorazzjoni 
ta' suċċess ta' sisien ġodda għal teknoloġiji 
futuri radikalment ġodda. Billi tkun 
espliċitament mhux topika u mhux 
preskritta, din l-attività tippermetti ideat 
ġodda kull meta dawn jitfaċċaw u minn 
kull fejn jiġu, fi ħdan l-ispettru usa' ta’ temi
u dixxiplini. It-trawwim ta’ tali ideat fraġli 
jesiġi approċċ ta’ riċerka veloċi, li 
jipproteġi mir-riskju u 
b’interdixxiplinarjetà għolja, li jmur lil 
hinn sew mill-isferi stretti tat-teknoloġija. 
L-attirar u l-istimular tal-parteċipazzjoni 
ta’ atturi ġodda b’potenzjal għoli fir-riċerka 
u l-innovazzjoni, bħal pereżempju 
riċerkaturi żgħażagħ u SMEs b’teknoloġija 
għolja huma wkoll importanti għat-
trawwim ta’ mexxejja xjentifiċi u 
industrijali tal-futur.

L-appoġġ għal sett kbir ta’ proġetti ta’ 
riċerka kollaborattiva embrijoniċi, ta’ 
xjenza u tekonoloġija viżjonarja b’riskju 
għoli huwa neċessarju għall-esplorazzjoni 
ta’ suċċess ta’ sisien ġodda għal għarfien 
xjentifiku u teknoloġiji futuri radikalment 
ġodda. Billi tkun espliċitament mhux 
topika u mhux preskritta, din l-attività 
tippermetti ideat ġodda u trasformali kull 
meta dawn jitfaċċaw u minn kull fejn jiġu, 
fi ħdan l-ispettru usa’ ta’ temi u dixxiplini. 
It-trawwim ta’ tali ideat fraġli jesiġi 
approċċ ta’ riċerka veloċi, li jipproteġi mir-
riskju u b’interdixxiplinarjetà għolja, li 
jmur lil hinn sew mill-isferi stretti tat-
teknoloġija. L-attirar u l-istimular tal-
parteċipazzjoni ta’ atturi ġodda b’potenzjal 
għoli fir-riċerka u l-innovazzjoni, bħal 
pereżempju riċerkaturi żgħażagħ u SMEs 
b’teknoloġija għolja huma wkoll 
importanti għat-trawwim ta’ mexxejja 
xjentifiċi u industrijali tal-futur.

Or. en
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Emenda 47
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-inizjattivi ta’ riċerka fi ħdan l-isfida 
huma mmexxija mix-xjenza, fuq skala 
kbira, multidixxiplinari u msejsa fuq 
objettiv viżjonarju li jgħaqqad. Dawn 
jindirrizzaw l-isfidi l-kbar tax-xjenza u 
teknoloġija li jesiġu kooperazzjoni fost 
firxa ta’ dixxiplini, komunitajiet u 
programmi. Il-progress xjentifiku għandu 
jipprovdi bażi soda u wiesgħa għall-
innovazzjoni teknoloġika futura u sfruttar 
ekonomiku, kif ukoll benefiċċji ġodda 
għas-soċjetà. In-natura u d-daqs ġenerali 
jimplikaw li jistgħu biss jiġu realizzati 
permezz ta’ sforz unit u sostnut (fl-ordni 
ta’ terminu ta’ 10 snin).

L-inizjattivi ta’ riċerka fi ħdan l-isfida 
huma mmexxija mix-xjenza, fuq skala 
kbira, multidixxiplinari u msejsa fuq 
objettiv viżjonarju li jgħaqqad. Dawn 
jindirizzaw l-isfidi l-kbar tax-xjenza u 
teknoloġija li jesiġu kooperazzjoni fost 
firxa ta’ dixxiplini, komunitajiet u 
programmi. Il-progress xjentifiku għandu 
jipprovdi bażi soda u wiesgħa għall-
innovazzjoni teknoloġika futura u sfruttar 
ekonomiku, kif ukoll benefiċċji ġodda 
għas-soċjetà. Attivitajiet b’impatt soċjali 
għoli għandhom jiġu kkunsidrati. In-
natura u d-daqs ġenerali jimplikaw li 
jistgħu biss jiġu realizzati permezz ta’ sforz 
unit u sostnut (fl-ordni ta’ terminu ta’ 10 
snin).

Or. en

Emenda 48
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bord Konsultattiv tal-FET għandu 
jipprovdi l-kontribuzzjoni tal-partijiet 
interessati dwar l-istrateġija xjentifika 
globali, inkluża d-definizzjoni tal-
programm ta’ ħidma.

Bord Konsultattiv tal-FEST, magħmul 
minn xjentisti u inġiniera tal-ogħla 
reputazzjoni u kompetenza xierqa, li 
jiżgura diversità ta’ oqsma ta’ riċerka u li 
jaġixxi fil-kapaċità personali tiegħu,
għandu jipprovdi l-kontribuzzjoni u pariri 
lill-Kummissjoni dwar l-istrateġija 
xjentifika globali għall-attivitajiet tal-
FEST, l-istabbiliment tal-programm ta’ 
ħidma u l-kriterji għas-sejħiet għall-
proposti, kif ukoll id-definizzjoni ta’ 
suġġetti speċifiċi għall-FEST Proattiv u 
għall-Inizjattivi ewlenin tal-FEST.
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B’mod partikolari, il-Bord Konsultattiv 
FEST għandu jiġi kkonsultat dwar:
- l-istrateġija xjentifika globali għall-
attivitajiet FEST, fid-dawl ta’ 
opportunitajiet xjentifiċi u ta’ 
applikazzjoni u
ħtiġijiet fil-livell Ewropew;
- l-istabbiliment tal-programm ta’ ħidma u 
l-modifikazzjonijiet meħtieġa, inklużi 
sejħiet għall-proposti u kriterji;
- id-definizzjoni ta’ suġġetti speċifiċi 
għall-attivitajiet minn fuq għal isfel FEST 
(Proattiv u Inizjattivi ewlenin), li jinkludu 
b’mod partikolari 
dawk li ġejjin mill-attivitajiet minn isfel 
għal fuq FEST  (Open) kif ukoll mill-
għotjiet tal-KER li jiġu mogħtija f’oqsma 
relevanti.

Or. en

Emenda 49
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-evalwazzjoni tal-proġetti FEST kollha 
ser issegwi esklussivament kriterji stretti 
ta’ eċċellenza xjentifika u teknoloġika.

Or. en

Emenda 50
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-maġġoranza tar-riżorsi FEST ser ikunu 
allokati għal riċerka kollaborattiva li 
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tiftaħ fruntieri ġodda minn isfel għal fuq 
fl-oqsma kollha.

Or. en

Emenda 51
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjoni se tiġi implimentata permezz tal-
appoġġ għall-programmi ta' taħriġ ta' 
riċerka magħżula b'kompetizzjoni madwar 
l-UE implimentati minn sħubijiet ta' 
universitajiet, istituzzjonijiet ta' riċerka, 
negozji, SMEs u atturi soċjoekonomiċi 
oħra minn pajjiżi differenti madwar l-
Ewropea u lil hinn minnha. Istituzzjonijiet 
individwali li huma kapaċi jipprovdu l-
istess ambjent ta’ tisħiħ għandhom jiġu 
appoġġati. Il-flessibilità fl-
implimentazzjoni tal-objettivi se tkun 
żgurata sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
differenti. Normalment is-sħubijiet ta’ 
suċċess se jieħdu l-għamla ta’ netwerks ta’ 
taħriġ ta’ riċerka jew dottorati industrijali, 
filwaqt li l-istituzzjonijiet individwali se 
jkunu normalment involuti fil-programmi 
dottorali innovattivi. F’dan il-qafas, l-
appoġġ huwa previst għall-aħjar riċerkaturi 
fl-istadju bikri minn kwalunkwe pajjiż 
sabiex jingħaqdu f’dawn il-programmi 
eċċellenti.

L-azzjoni se tiġi implimentata permezz tal-
appoġġ għall-programmi ta' taħriġ ta' 
riċerka magħżula b'kompetizzjoni madwar 
l-UE implimentati minn sħubijiet ta' 
universitajiet, istituzzjonijiet ta' riċerka, 
negozji, SMEs u atturi soċjoekonomiċi 
oħra minn pajjiżi differenti madwar l-
Ewropa u lil hinn minnha. Istituzzjonijiet 
individwali li huma kapaċi jipprovdu l-
istess ambjent ta’ tisħiħ għandhom jiġu
appoġġati. Il-flessibilità sħiħa fl-
implimentazzjoni tal-objettivi f’termini ta’ 
tul taż-żmien, l-istituzzjoni ospitanti, in-
numru ta’ apprendisti fin-netwerk 
ospitanti maqbul b’mod ġenerali u l-
volum finanzjarju għal proġett se tkun 
żgurata sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
differenti. Normalment is-sħubijiet ta’ 
suċċess se jieħdu l-għamla ta’ netwerks ta’ 
taħriġ ta’ riċerka jew dottorati industrijali, 
konġunti u multipli filwaqt li l-
istituzzjonijiet individwali se jkunu 
normalment involuti fil-programmi 
dottorali innovattivi. F’dan il-qafas, l-
appoġġ huwa previst għall-aħjar riċerkaturi 
fl-istadju bikri minn kwalunkwe pajjiż 
sabiex jingħaqdu f’dawn il-programmi 
eċċellenti.

Or. en
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Emenda 52
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament għandu jsir lill-aħjar 
riċerkaturi u dawk l-iktar promettenti, 
irrispettivament min-nazzjonalità tagħhom, 
li jixtiequ jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom 
permezz ta’ esperjenza ta' mobbiltà 
transnazzjonali jew internazzjonali. Dawn 
jistgħu jkunu appoġġati matul l-istadji 
differenti tal-karriera tagħhom, inklużi 
dawk l-iktar subalterni eżatt wara l-grad 
dottorali tagħhom jew esperjenza 
ekwivalenti.  Dawn ir-riċerkaturi 
għandhom jirċievu fondi bil-kondizzjoni li 
huma jiċċaqilqu minn pajjiż għall-ieħor 
sabiex iwessgħu jew japprofondixxu l-
kompetenzi tagħhom fl-universitajiet, l-
istituzzjonijiet ta’ riċerka, in-negozji, l-
SMEs jew l-atturi soċjoekonomiċi l-oħra 
tal-għażla tagħhom, li jaħdmu fuq proġetti 
ta’ riċerka li jaqblu mal-ħtieġijiet u 
interessi personali tagħhom. Dawn se 
jkunu wkoll imħeġġa jiċċaqilqu mis-settur 
pubbliku għal dak privat jew viċiversa 
permezz tal-appoġġ ta' stazzjonar 
temporanju. L-opportunitajiet part-time li 
jippermettu pożizzjonijiet kombinati kemm 
fis-setturi pubbliċi u dawk privati se jkunu 
wkoll appoġġati sabiex jiżdied it-
trasferiment ta' għarfien bejn is-setturi u 
jiġi mħeġġeġ ukoll il-ħolqien ta' bidu ta’ 
negozji. Tali opportunitajiet ta’ riċerka 
mfassla apposta se jgħinu lil riċerkaturi 
promettenti jsiru kompletament 
indipendenti u jiffaċilitaw iċ-ċaqliq bejn is-
setturi pubbliċi u privati.

Il-finanzjament għandu jsir lill-aħjar 
riċerkaturi u dawk l-iktar promettenti, 
irrispettivament min-nazzjonalità tagħhom, 
li jixtiequ jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom 
permezz ta’ esperjenza ta' mobbiltà 
transnazzjonali jew internazzjonali. Dawn 
jistgħu jkunu appoġġati matul l-istadji 
differenti tal-karriera tagħhom, inklużi 
dawk l-iktar subalterni eżatt wara l-grad 
dottorali tagħhom jew esperjenza 
ekwivalenti u sussegwentement 
jirritornaw fl-Ewropa, jekk ikunu jixtiequ 
li jagħmlu dan. Dawn ir-riċerkaturi 
għandhom jirċievu fondi bil-kondizzjoni li 
huma jiċċaqilqu minn pajjiż għall-ieħor 
sabiex iwessgħu jew japprofondixxu l-
kompetenzi tagħhom fl-universitajiet, l-
istituzzjonijiet ta’ riċerka, in-negozji, l-
SMEs jew l-atturi soċjoekonomiċi l-oħra 
tal-għażla tagħhom, li jaħdmu fuq proġetti 
ta’ riċerka li jaqblu mal-ħtiġijiet u interessi 
personali tagħhom. Dawn se jkunu wkoll 
imħeġġa jiċċaqilqu mis-settur pubbliku 
għal dak privat jew viċiversa permezz tal-
appoġġ ta' stazzjonar temporanju. L-
opportunitajiet part-time li jippermettu 
pożizzjonijiet kombinati kemm fis-setturi 
pubbliċi u dawk privati se jkunu wkoll 
appoġġjati sabiex jiżdied it-trasferiment ta' 
għarfien bejn is-setturi u jiġi mħeġġeġ 
ukoll il-ħolqien ta' bidu ta’ negozji. Tali 
opportunitajiet ta’ riċerka mfassla apposta 
se jgħinu lil riċerkaturi promettenti jsiru 
kompletament indipendenti u jiffaċilitaw 
iċ-ċaqliq bejn is-setturi pubbliċi u privati.
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Emenda 53
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tintlaqa’ l-isfida b’mod effiċjenti se 
jkun essenzjali li jiġi mmonitorjat il-
progress. Il-programm se jappoġġa l-
iżvilupp ta’ indikaturi u l-analiżi tad-dejta 
relatata mal-mobbiltà, il-ħiliet u l-karrieri 
tar-riċerkaturi bl-għan li jikkontribwixxu 
għall-identifikazzjoni ta' distakki fl-
azzjonijiet Marie Curie u t-titjib tal-impatt 
ta’ dawn l-azzjonijiet. Dawn l-attivitajiet se 
jiġu implimentati bit-tiftix tas-sinerġiji u 
koordinazzjoni mill-qrib mal-azzjonijiet ta’ 
appoġġ tal-politika fir-rigward tar-
riċerkaturi, il-ħaddiema tagħhom u dawk li 
jipprovdu l-finanzjament imwettqa taħt is-
‘Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri’. 
L-azzjonijiet speċifiċi se jiġu ffinanzjati 
biex jappoġġaw inizjattivi biex titqajjem 
kuxjenza dwar l-importanza ta’ karriera fir-
riċerka għall-parteċipanti fl-azzjonijiet 
Marie Curie, u biex jinxterdu r-riżultati tar-
riċerka u l-innovazzjoni li joħorġu mill-
għotjiet appoġġati mill-Azzjonijiet Marie 
Curie.

Sabiex tintlaqa’ l-isfida b’mod effiċjenti se 
jkun essenzjali li jiġi mmonitorjat il-
progress. Il-programm se jappoġġa l-
iżvilupp ta’ indikaturi u l-analiżi tad-dejta 
relatata mal-mobbiltà, il-ħiliet u l-karrieri 
tar-riċerkaturi bl-għan li jikkontribwixxu 
għall-identifikazzjoni ta' distakki u ostakoli
fl-azzjonijiet Marie Curie u t-titjib tal-
impatt ta’ dawn l-azzjonijiet. Dawn l-
attivitajiet se jiġu implimentati bit-tiftix 
tas-sinerġiji u koordinazzjoni mill-qrib 
mal-azzjonijiet ta’ appoġġ tal-politika fir-
rigward tar-riċerkaturi, il-ħaddiema 
tagħhom u dawk li jipprovdu l-
finanzjament imwettqa taħt l-objettiv 
speċifiku ‘Djalogu mtejjeb bejn ix-xjenza 
u s-soċjetà’. L-azzjonijiet speċifiċi se jiġu 
ffinanzjati biex jappoġġaw inizjattivi biex 
titqajjem kuxjenza dwar l-importanza ta’ 
karriera fir-riċerka, il-mobilità tan-nisa
għall-parteċipanti fl-azzjonijiet Marie 
Curie, u biex jinxterdu r-riżultati tar-
riċerka u l-innovazzjoni li joħorġu mill-
għotjiet appoġġati mill-Azzjonijiet Marie 
Curie.

Or. en

Emenda 54
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikunu miftuħin għas-sorsi kollha ta’ 
talent, il-miżuri ġenerali biex jingħelbu 
kwalunkwe distorsjonijiet fl-aċċess għall-
għotjiet se ikunu żgurati, pereżempju, billi 
jiġu mħeġġa opportunitajiet ugwali fl-
Azzjonijiet Marie Curie u permezz ta’ 

Sabiex ikunu miftuħin għas-sorsi kollha ta’ 
talent, il-miżuri ġenerali biex jingħelbu 
kwalunkwe distorsjonijiet fl-aċċess għall-
għotjiet se jkunu żgurati, pereżempju, billi 
jiġu mħeġġa opportunitajiet ugwali fl-
Azzjonijiet Marie Curie u permezz ta’ 
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parametri tal-ġens tal-parteċipazzjoni. 
Barra minn hekk, l-azzjonijiet Marie Curie 
se jappoġġaw ir-riċerkaturi biex jiġu 
stabbiliti f’karriera iktar stabbli u jiżguraw 
li jkunu jistgħu jiksbu l-bilanċ xieraq bejn 
ix-xogħol u l-ħajja privata, filwaqt li titqies 
is-sitwazzjoni familjari, u jikkontribwixxi 
sabiex tiġi ffaċilitata t-tkomplija ta’ 
karriera fir-riċerka wara waqfa. Il-prinċipji 
tal-Karta Ewropea tar-Riċerkaturi u l-
Kodiċi ta’ Kondotta għar-Reklutaġġ ta' 
Riċerkaturi li jippromwovu rekultaġġ
miftuħ u kondizzjonijiet ta' xogħol attraenti 
jridu jiġu approvati u applikati mill-
parteċipanti ffinanzjati kollha.

parametri tal-ġens tal-parteċipazzjoni u l-
mobilità tar-riċerkaturi femminili. Barra 
minn hekk, l-azzjonijiet Marie Curie se 
jappoġġjaw ir-riċerkaturi biex jiġu 
stabbiliti f’karriera iktar stabbli u jiżguraw 
li jkunu jistgħu jiksbu l-bilanċ xieraq bejn 
ix-xogħol u l-ħajja privata, filwaqt li titqies 
is-sitwazzjoni familjari, u jikkontribwixxi 
sabiex tiġi ffaċilitata t-tkomplija ta’ 
karriera fir-riċerka wara waqfa. Il-prinċipji 
ġenerali tal-Karta Ewropea tar-Riċerkaturi 
u l-Kodiċi ta’ Kondotta għar-Reklutaġġ ta' 
Riċerkaturi li jippromwovu reklutaġġ
miftuħ u kondizzjonijiet ta' xogħol attraenti 
ser japplikaw.

Or. en

Emenda 55
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 4 – punt 4.1 – punt 4.1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġu żgurati l-
implimentazzjoni, is-sostenibbiltà fit-tul u 
t-tħaddim effiċjenti tal-infrastrutturi ta' 
riċerka identifikati mill-Forum Strateġiku 
Ewropew għall-Infrastrutturi tar-Riċerka 
(ESFRI) u l-infrastrutturi tar-riċerka mill-
aqwa oħrajn, li se jgħinu lill-Ewropa 
twieġeb lill-isfidi l-kbar fix-xjenza, l-
industrija u s-soċjetà. Dan l-objettiv se 
jindirizza speċifikament dawk l-
infrastrutturi li qed jistabbilixxu jew 
stabbilew il-governanza tagħhom, 
pereżempju abbażi ta’ Konsorzju Ewropew 
għal Infrastruttura ta’ Riċerka (ERIC) jew 
kwalunkwe struttura ekwivalenti fuq livell 
Ewropew jew internazzjonali.

L-għan huwa li jiġu żgurati l-
implimentazzjoni, is-sostenibbiltà fit-tul u 
t-tħaddim effiċjenti tal-infrastrutturi ta' 
riċerka, jiġifieri l-infrastrutturi identifikati 
mill-Forum Strateġiku Ewropew għall-
Infrastrutturi tar-Riċerka (ESFRI) u l-
infrastrutturi tar-riċerka mill-aqwa oħrajn, 
li se jgħinu lill-Ewropa twieġeb lill-isfidi l-
kbar fix-xjenza, l-industrija u s-soċjetà. Id-
distribuzzjoni ta’ dawn l-infrastrutturi ser 
titqies. Dan l-objettiv se jindirizza dawk l-
infrastrutturi li qed jistabbilixxu jew 
stabbilew il-governanza tagħhom, 
pereżempju abbażi ta’ Konsorzju Ewropew 
għal Infrastruttura ta’ Riċerka (ERIC) jew 
kwalunkwe struttura ekwivalenti fuq livell 
Ewropew jew internazzjonali.

Or. en
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Emenda 56
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.1.1 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jitrawwem l-aċċess għal infrastrutturi 
tar-riċerka privati adattati għal skopijiet 
ta’ riċerka pubblika.

Or. en

Emenda 57
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 4 – punt 4.3 – paragrafu 4.3.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettivi huma li jitjiebu u jiġu sfruttati 
s-sinerġiji bejn l-inizjattivi nazzjonali u tal-
UE permezz tat-twaqqif ta’ sħubijiet bejn 
dawk li jfasslu l-politika u l-korpi ta' 
finanzjament rilevanti (pereżempju l-
ESFRI, il-Grupp ta’ Riflessjoni dwar l-
Infrastruttura elettronika (e-IRG), l-
organizzazzjonijiet tal-EIROForum, l-
awtoritajiet nazzjonali pubbliċi), kif ukoll 
l-iżvilupp ta’ kumplimentarjetajiet u 
kooperazzjoni bejn l-infrastrutturi tar-
riċerka u attivitajiet iffinanzjati mill-
politiki oħrajn tal-UE, (bħal politiki 
reġjonali, industrijali, tas-saħħa, tal-
impjiegi jew tal-iżvilupp), u li jiżguraw l-
koordinazzjoni bejn is-sorsi differenti ta’ 
finanzjament tal-Unjoni. L-azzjonijiet tal-
Unjoni ukoll se jappoġġaw l-istħarriġ, 
monitoraġġ u valutazzjoni tal-infrastrutturi 
ta’ riċerka fuq livell ta' Unjoni, kif ukoll l-
istudji tal-politika u kompiti ta' 
komunikazzjoni oħra rilevanti.

L-objettivi huma li jitjiebu u jiġu sfruttati 
s-sinerġiji bejn l-inizjattivi nazzjonali u tal-
UE permezz tat-twaqqif ta’ sħubijiet bejn 
dawk li jfasslu l-politika u l-korpi ta' 
finanzjament rilevanti (pereżempju l-
ESFRI, il-Grupp ta’ Riflessjoni dwar l-
Infrastruttura elettronika (e-IRG), l-
organizzazzjonijiet tal-EIROForum, l-
awtoritajiet nazzjonali pubbliċi), kif ukoll 
l-iżvilupp ta’ kumplimentarjetajiet u 
kooperazzjoni bejn l-infrastrutturi tar-
riċerka u attivitajiet iffinanzjati mill-
politiki oħrajn tal-UE, (bħal politiki 
reġjonali, ta’ koeżjoni, industrijali, tas-
saħħa, tal-impjiegi, tas-sigurtà jew tal-
iżvilupp), u li jiżguraw il-koordinazzjoni
bejn is-sorsi differenti ta’ finanzjament tal-
Unjoni. Għandhom jitqiesu l-attivitajiet 
b’impatt soċjali għoli. L-azzjonijiet tal-
Unjoni ukoll se jappoġġjaw l-istħarriġ, 
monitoraġġ u valutazzjoni tal-infrastrutturi 
ta’ riċerka fuq livell ta' Unjoni, kif ukoll l-
istudji tal-politika u kompiti ta' 
komunikazzjoni oħra rilevanti.

Or. en
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Emenda 58
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. It-Tixrid tal-Eċċellenza u ż-Żieda fil-
Parteċipazzjoni
Sabiex jgħinu biex tintemm id-differenza 
fir-riċerka u l-innovazzjoni fl-Ewropa, se 
jkunu żviluppati sinerġiji ta’ 
kumplimentarjetà u mill-qrib bil-Fondi 
Strutturali kemm upstream (bini tal-
kapaċità fl-Istati Membri sabiex issir 
preparazzjoni aħjar għall-parteċipazzjoni 
tagħhom f’Orizzont 2020) u downstream 
(sfruttament u tixrid tar-riżultati dwar ir-
riċerka u l-innovazzjoni li jirriżultaw 
minn Orizzont 2020). Fejn ikun possibbli, 
l-interoperabilità bejn iż-żewġ strumenti 
ser tkun promossa. Il-finanzjament 
kumulattiv jew ikkombinat ser ikun 
imħeġġeġ.
F'dan il-kuntest, il-miżuri se jimmiraw li 
jisfruttaw bis-sħiħ il-potenzjal tal-firxa ta’ 
talent fl-Ewropa u b'hekk jiġi ottimizzat l-
impatt ekonomiku u soċjali tar-riċerka u 
l-innovazzjoni u ser jkunu distinti minn 
xulxin iżda kumplimentari fir-rigward tal-
politiki u l-azzjonijiet tal-Fondi għall-
politika ta’ koeżjoni. Dawn il-miżuri 
jinkludu:
(a) Il-konnessjoni f’kompetizzjoni ta’ 
istituzzjonijiet emerġenti, ċentri ta’ 
eċċellenza u reġjuni innovattivi fi Stati 
Membri inqas żviluppati ma’ 
kontropartijiet internazzjonali ewlenin 
f’partijiet oħra fl-Ewropa. Dan se jinvolvi 
l-għaqda ta’ istituzzjonijiet ta' riċerka 
eċċellenti u reġjuni inqas żviluppati, il-
ġemellaġġ ta’ skambji tal-persunal, pariri 
ta’ esperti u għajnuna u l-iżvilupp ta' 
strateġiji konġunti għall-istabbiliment ta’ 
ċentri ta’ eċċellenza. Dawn jistgħu jkunu 
appoġġjati mill-fondi tal-politika ta’ 
Koeżjoni f’reġjuni inqas żviluppati. Il-bini 
ta’ konnessjonijiet b’raggruppamenti 
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innovattivi u r-rikonoxximent tal-
eċċellenza f’reġjuni inqas żviluppati, 
inkluż permezz ta’ reviżjonijiet ta’ pari u
l-għoti ta’ tikketti ta’ eċċellenza lil dawn l-
istituzzjonijiet li jissodisfaw l-istandards 
internazzjonali, se jkunu ikkunsidrati.
(b) L-istabbiliment ta’ ‘Presidenti taż-
ŻER’ biex ikunu attratti akkademiċi 
eċċellenti lejn l-istituzzjonijiet b’potenzjal 
ċar għal eċċellenza fir-riċerka, sabiex 
jgħinu lil dawn l-istituzzjonijiet biex 
jisfruttaw bis-sħiħ dan il-potenzjal u 
b'hekk joħolqu kundizzjonijiet ugwali 
għar-riċerka u l-innovazzjoni fiż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka. Dan ser jinkludi 
appoġġ istituzzjonali għall-ħolqien ta’ 
ambjent kompetittiv għar-riċerka u l-
kondizzjonijiet qafas meħtieġa biex jiġi 
attirat, jinżamm u jkun żviluppat l-aħjar 
talent tar-riċerka f’dawn l-istituzzjonijiet.
(c) L-għoti ta’ “siġill ta’ eċċellenza” fuq 
ERC evalwat b’mod pożittiv, Marie 
Sklodowska-Curie jew proposti ta’ 
proġetti kollaborattivi li ma kienx 
possibbli li jiksbu finanzjament minħabba 
limitazzjonijiet baġitarji. Fondi nazzjonali 
u reġjonali jistgħu għalhekk jitħeġġu biex 
jikkontribwixxu għall-finanzjament ta’ 
dawk il-proġetti li jissodisfaw il-kriterji ta' 
eċċellenza, iżda ma jistgħux jiġu 
ffinanzjati minħabba nuqqas ta’ fondi 
Ewropej.
(d) L-għoti ta’ “siġill ta’ eċċellenza” lil 
proġetti li jkunu tlestew sabiex ikun 
iffaċilitat il-finanzjament tas-segwitu (eż. 
proġetti fuq skala pilota, ta’ 
dimostrazzjoni jew valorizzazzjoni tar-
riżultati ta’ riċerka) minn sorsi nazzjonali 
jew reġjonali.
(e) L-attribuzzjoni ta’ “Għotjiet ta’ 
Ritorn” taż-ŻER lil riċerkaturi li 
attwalment qed jaħdmu barra mill-
Ewropa u li jixtiequ jaħdmu fl-Ewropa 
jew lil riċerkaturi li diġà jaħdmu fl-
Ewropa li jixtiequ jimxu lejn reġjuni 
inqas żviluppati.
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(f) L-appoġġ għal ftehimiet 
kumplimentari ffirmati fost il-benefiċjarji 
tal-organizzazzjonijiet tal-proġetti ta’ 
riċerka kollaborattiva ma’ entitajiet u 
organizzazzjonijiet oħra stabbiliti 
prinċipalment f'pajjiżi oħra minbarra 
dawk involuti direttament fil-proġett bl-
objettiv speċifiku ta’ ffaċilitar tal-
opportunitajiet ta’ taħriġ (jiġifieri 
pożizzjonijiet ta’ dottorat u ta’ 
postdottorat)
(g) It-tisħiħ ta’ netwerks ta’ suċċess li 
jimmiraw li jistabbilixxu netwerking 
istituzzjonali ta’ kwalità għolja fir-riċerka 
u l-innovazzjoni. Ser tingħata attenzjoni 
patrtikolari lil COST sabiex ikunu 
promossi attivitajiet ta’ identifikazzjoni u 
konnessjoni ta’ “oqsma żgħar ta’ 
eċċellenza” (komunitajiet xjentifiċi ta’ 
kwalità għolja u investigaturi tal-karrieri 
bikrija) madwar l-Ewropa.
(h) L-iżvilupp ta’ mekkaniżmi ta’ taħriġ 
speċifiku dwar kif għandha ssir il-
parteċipazzjoni f’Orizzont 2020, filwaqt li 
jittieħed vantaġġ sħiħ minn netwerks 
eżistenti bħall-Punti ta’ Kuntatt 
Nazzjonali.
(i) It-tqegħid b’mod disponibbli ta’ boroż 
ta' studju ta’ dottorat u postdottorat, kif 
ukoll boroż ta’ studju avvanzati ta’ taħriġ 
għal inġiniera għall-aċċess tal-
infrastrutturi ta’ riċerka internazzjonali 
kollha fl-Ewropa, inklużi dawk ġestiti 
minn organizzazzjonijiet xjentifiċi 
internazzjonali.
(j) L-appoġġ tal-iżvilupp u l-monitoraġġ 
ta’ strateġiji ta’ speċjalizzazzjoni 
intelliġenti. Ser tiġi żviluppata faċilità ta’ 
appoġġ għall-politika u ser ikun iffaċilitat 
it-tagħlim dwar il-politika f’livell 
reġjonali permezz ta’ evalwazzjoni 
internazzjonali minn pari u l-kondiviżjoni 
tal-aħjar prattiki.
(k) L-istabbiliment ta’ suq onlajn fejn ser 
tkun tista’ tiġi rreklamata l-proprjetà 
intelletwali sabiex jinġabru flimkien is-
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sidien u l-utenti tad-drittijiet tal-proprjetà 
intelletwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eċċellenza għandha tiġi sfruttata bis-sħiħ billi jittejbu s-sinerġiji bejn Orizzont 2020 u l-
Fondi Strutturali.

Emenda 59
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontroll u l-iskjerament b’suċċess tat-
teknoloġiji abilitanti mill-industrija 
Ewropea huwa fattur ewlieni fit-tisħiħ tal-
kapaċità produttiva u innovattiva Ewropea 
u fl-iżgurar li l-Ewropa ikollha ekonomija 
avvanzata, sostenibbli u kompetittiva, 
tmexxija globali fis-setturi ta’ 
applikazzjoni ta’ teknoloġija avvanzata u l-
ħila ta’ żvilupp ta’ soluzzjonijiet uniċi 
għall-isfidi tas-soċjetà. Attivitajiet ta' 
innovazzjoni se jiġu kkombinati mar-R&Ż, 
bħala parti integrali tal-finanzjament.

Il-kontroll u l-iskjerament b’suċċess tat-
teknoloġiji abilitanti mill-industrija 
Ewropea huwa fattur ewlieni fit-tisħiħ tal-
kapaċità produttiva u innovattiva Ewropea 
u fl-iżgurar li l-Ewropa jkollha ekonomija 
avvanzata, sostenibbli u kompetittiva, 
tmexxija globali fis-setturi ta’ 
applikazzjoni ta’ teknoloġija avvanzata u l-
ħila ta’ żvilupp ta’ soluzzjonijiet uniċi 
għall-isfidi tas-soċjetà u l-bżonnijiet tal-
utenti. Għandhom ikunu fil-mira s-setturi 
industrijali li għandhom impatt ogħla 
f’valur miżjud, l-impjiegi, l-importanza 
għall-bqija tal-ekonomija u l-potenzjal 
għat-tnaqqis tal-ispiża mhux tal-Ewropa.
Attivitajiet ta' innovazzjoni se jiġu 
kkombinati mar-R&Ż, bħala parti integrali 
tal-finanzjament.

Or. en

Emenda 60
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet ta' innovazzjoni se jinkludu l-
integrazzjoni tat-teknoloġiji individwali;

L-attivitajiet ta’ innovazzjoni ser jitrawmu 
mill-iżjed stadji bikrija tal-mogħdija minn 
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dimostrazzjonijiet tal-kapaċitajiet li 
joħolqu u jipprovdu prodotti u servizzi 
innovattivi; piloti tal-utenti u l-klijenti li 
jagħtu prova tal-fattibbiltà u l-valur miżjud;
u dimostraturi fuq skala kbira biex tiġi 
ffaċilitata l-penetrazzjoni fis-suq tar-
riżultati tar-riċerka.

kunċett għas-suq. Dawn se jinkludu wkoll
l-integrazzjoni tat-teknoloġiji individwali;
dimostrazzjonijiet tal-kapaċitajiet li 
joħolqu u jipprovdu prodotti u servizzi 
innovattivi; piloti tal-utenti u l-klijenti li 
jagħtu prova tal-fattibbiltà u l-valur miżjud;
u dimostraturi fuq skala kbira biex tiġi 
ffaċilitata l-penetrazzjoni fis-suq tar-
riżultati tar-riċerka.

Or. en

Emenda 61
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 1 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet RDI tal-Unjoni dwar il-Livell 
ta’ Preparazzjoni tat-Teknoloġija ser 
ikunu konformi mad-definizzjoni tal-
OECD. Il-Kummissjoni ser tikkunsidra 
din id-definizzjoni sabiex tinkludi 
attivitajiet ta’ riċerka teknoloġika, żvilupp 
u dimostrazzjoni tal-prodott fil-portafoll 
RDI tagħha. 

Or. en

Emenda 62
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 1.1.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa li jiġu mmobilizzati assi 
Ewropej fl-arkitettura tal-ipproċessar u tas-
sistema, teknoloġiji ta' interkonnessjoni u 
lokalizzazzjoni tad-dejta, cloud computing, 
informatika parallela u softwer tas-
simulazzjoni għas-segmenti kollha tas-suq 
tal-informatika.

L-objettiv huwa li jiġu mmobilizzati assi 
Ewropej fl-arkitettura tal-ipproċessar u tas-
sistema, teknoloġiji ta' interkonnessjoni u 
lokalizzazzjoni tad-dejta, cloud computing, 
informatika parallela, softwer tas-
simulazzjoni għas-segmenti kollha tas-suq 
tal-informatika, kwantifikazzjoni tal-
inċertezza, analiżi tar-riskju u 
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deċiżjonijiet dwar l-inġinerija.  

Or. en

Emenda 63
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 1.1.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa li tiġi rinfurzata l-
kompetittività tal-industrija Ewropea fl-
iżvilupp, kontroll u iffurmar tal-Internet 
tal-ġenerazzjoni li jmiss li se jissostitwixxi 
gradwalment l-internet preżenti, netwerks 
fissi u mobbli u infrastrutturi ta' servizz, u 
li tiġi permessa l-interkonnessjoni ta' 
triljuni ta' apparati (IoT) fosti operatur u 
dominji multipli li se jbiddlu l-mod ta’ kif 
nikkomunikaw, naċċessaw u nużaw l-
għarfien. Dan jinkludi R&I fuq in-
netwerks, softwer u servizzi, ċibersigurtà, 
privatezza u affidabbiltà, komunikazzjoni 
mingħajr wajers22 u n-netwerks ottiċi 
kollha, multimidja interattiva immersiva u 
fuq l-impriża konnessa tal-futur.

L-objettiv huwa li tiġi rinfurzata l-
kompetittività tal-industrija Ewropea fl-
iżvilupp, kontroll u iffurmar tal-Internet 
tal-ġenerazzjoni li jmiss li se jissostitwixxi 
gradwalment l-internet preżenti, netwerks 
fissi, tas-satellita u mobbli u infrastrutturi 
ta' servizz, u li tiġi permessa l-
interkonnessjoni ta' triljuni ta' apparati 
(IoT) fost operaturi u dominji multipli li se 
jbiddlu l-mod ta’ kif nikkomunikaw, 
naċċessaw u nużaw l-għarfien. Dan 
jinkludi R&I fuq in-netwerks, softwer u 
servizzi, ċibersigurtà, privatezza u 
affidabbiltà, komunikazzjoni mingħajr 
wajers22 u n-netwerks ottiċi kollha, 
multimidja interattiva immersiva u fuq l-
impriża konnessa tal-futur.

Or. en

Emenda 64
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 1.1.6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.1.6a. Teknoloġiji quantum: Il-
ġenerazzjoni li jmiss ta’ tagħmir ICT 
permezz tal-kombinazzjoni ta’ fiżika 
quantum u xjenza tal-informazzjoni
L-objettiv huwa li tkun żviluppata l-
ġenerazzjoni li jmiss ta’ tagħmir ICT 
permezz tal-kombinament ta’ fiżika 
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quantum u x-xjenza tal-informazzjoni, 
b’hekk ikun assigurat rwol ewlieni għall-
Unjoni f’suq globali futur fejn il-limiti 
quantum ser jiddefinixxu l-prestazzjoni 
tal-applikazzjonijiet industrijali.

Or. en

Emenda 65
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 1 – punt 1.2 – paragrafu 1.2.2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.2.2a. L-iżvilupp ta’ għodda ġdida għad-
disinn,is- simulazzjoni, il-
karatterizzazzjoni u l-manipulazzjonijiet 
ta’ nanomaterjali, komponenti u sistemi
L-istudju, il-ħolqien ta’ immaġni u l-
kontroll ta’ nanomaterjali ġodda u sistemi 
fuq in-nanoskala.

Or. en

Emenda 66
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 1.3.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riċerka u żvilupp sabiex jiġi żgurat skalar 
‘il fuq b’mod effiċjenti u sostenibbli li 
jippermetti il-manifattura industrijali tal-
prodotti futuri, pereżempju fl-industriji tal-
metall jew kimika.

Riċerka u żvilupp sabiex tiġi żgurata żieda 
sinifikanti b’mod effiċjenti, sostenibbli u 
sikur u  li jippermetti il-manifattura 
industrijali tal-prodotti futuri, pereżempju 
fl-industriji tal-metall jew kimika.

Or. en

Emenda 67
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 1.3.3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riċerka u żvilupp għal tekniki u servizzi
ġodda u innovattivi, tagħqid, adeżjoni, 
separazzjoni, assemblaġġ, awtoassemblaġġ 
u żmuntar, dikompożizzjoni u 
dikostruzzjoni.

Riċerka u żvilupp għal tekniki ta’ 
produzzjoni ġodda u innovattivi għal 
materjali, komponenti u sistemi, tagħqid, 
adeżjoni, separazzjoni, assemblaġġ, 
awtoassemblaġġ u żmuntar, 
dikompożizzjoni u dikostruzzjoni.

Or. en

Emenda 68
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 1.3.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iżvilupp ta’ prodotti u applikazzjonijiet 
ġodda u mġiba tal-konsumatur li jnaqqsu 
d-domanda tal-enerġija u jiffaċilitaw l-
produzzjoni b’livell baxx ta’ emissjonijiet 
ta’ karbonju, kif ukoll intensifikazzjoni, 
riċiklaġġ, dekontaminazzjoni tal-proċess u 
materjali b’valur miżjud għoli mill-iskart u 
manifattura mill-ġdid.

L-iżvilupp ta’ materjali, komponenti,
prodotti u applikazzjonijiet ġodda u mġiba 
tal-konsumatur li jnaqqsu d-domanda tal-
enerġija u jiffaċilitaw il-produzzjoni
b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju, 
kif ukoll intensifikazzjoni, riċiklaġġ, 
dekontaminazzjoni tal-proċess u materjali 
b’valur miżjud għoli mill-iskart u 
manifattura mill-ġdid.

Or. en

Emenda 69
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 1.3.5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.3.5a. Materja prima ġdida għall-
industrija kimika
L-iżvilupp ta’ bażi ta’ materja prima 
alternattiva għall-industrija tal-kimiċi, li 
tvarja minn faħam, bijomassa, u materjali 
tal-iskart, għal sostitut ta’ żejt mhux 
maħdum tajjeb għall-ambjent bħala sors 
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tal-karbonju fuq perjodu ta’ żmien medju 
u fit-tul. Teknoloġiji ta’ syngas ġodda 
(teknoloġiji ta’ gassifikazzjoni tat-tielet 
ġenerazzjoni) huma meħtieġa biex tkun 
esplorata firxa wiesgħa ta’ materja prima 
potenzjali.

Or. en

Emenda 70
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 1.3.7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka u l-iżvilupp sabiex jiġu 
investigati alternattivi għall-użu ta' 
materjali u approċċi ta' mudell kummerċjali 
innovattiv.

Ir-riċerka u l-iżvilupp sabiex jiġu 
investigati alternattivi għall-użu ta' 
materjali, inkluża materja prima skarsa, u 
approċċi ta' mudell kummerċjali innovattiv.

Or. en

Emenda 71
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 1 – punt 1.4 – paragrafu 1.4.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa li jiġu mqiegħda s-sisien 
għall-industrija Ewropea sabiex tkun fuq 
quddiem fl-innovazzjoni, anke fuq perjodu 
medju taż-żmien kif ukoll fil-tul. Dan 
jinkludi l-iżvilupp ta’ għodod emerġenti 
bħal pereżempju bijoloġija sintetika, 
bijoinformatika, bijoloġija tas-sistemi u l-
isfruttar tal-konverġenza ma' teknoloġiji 
abilitanti oħra bħan-nanoteknoloġija 
(pereżempju bijonanoteknoloġija) u ICT 
(pereżempju bijoelettronika). Dawn u 
oqsma mill-aktar avvanzati oħra 
jistħoqqhom il-miżuri xierqa f’termini ta’ 
riċerka u żvilupp sabiex jiffaċilitaw it-
trasferiment u l-implimentazzjoni effettiva 
f'applikazzjonijiet ġodda (sistemi ta' 

L-objettiv huwa li jiġu mqiegħda s-sisien 
għall-industrija Ewropea sabiex tkun fuq 
quddiem fl-innovazzjoni, anke fuq perjodu 
medju taż-żmien kif ukoll fil-tul. Dan 
jinkludi l-iżvilupp ta’ għodod emerġenti 
bħal pereżempju bijoloġija sintetika, 
bijoinformatika, bijoloġija tas-sistemi u l-
isfruttament tal-konverġenza ma' 
teknoloġiji abilitanti oħra bħan-
nanoteknoloġija (pereżempju 
bijonanoteknoloġija) u ICT (pereżempju 
bijoelettronika). Dawn u oqsma mill-aktar 
avvanzati oħra jistħoqqilhom il-miżuri 
xierqa f’termini ta’ riċerka u żvilupp sabiex 
jiffaċilitaw it-trasferiment u l-
implimentazzjoni effettiva 
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kunsinna ta' drogi, bijosensuri, bijoċipep, 
eċċ).

f'applikazzjonijiet ġodda (sistemi ta' 
kunsinna ta' drogi, bijosensuri, bijoċipep, 
eċċ), prodotti u teknoloġiji.

Or. en

Emenda 72
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 1 – punt 1.4 – paragrafu 1.4.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa maqsum fi tnejn: fuq naħa, 
li l-industrija Ewropea (pereżempju 
kimika, saħħa, tħaffir, enerġija, polpa u 
karta, tessuti, lamtu, ipproċessar tal-ikel) 
tkun tista' tiżviluppa prodotti u proċessi 
ġodda li jissodisfaw id-domanda 
industrijali u tas-soċjetà; u alternattivi 
bbażati fuq il-bijoteknoloġija li huma 
kompetittivi u msaħħa sabiex 
jissostitwixxu dawk stabbiliti; min-naħa l-
oħra, jiġi sfruttat il-potenzjal tal-
bijoteknoloġija għall-kxif, monitoraġġ, l-
prevenzjoni u t-tneħħija tat-tniġġis. Dan 
jinkludi r-Riċerka u l-Innovazzjoni fuq il-
perkorsi enżimatiċi u metaboliċi, disinn tal-
bijoproċessi, fermentazzjoni avvanzata, l-
ipproċessar upstream u downstream, kisba 
tal-għarfien dwar id-dinamika tal-
komunitajiet mikrobjali. Dan jinkludi 
wkoll l-iżvilupp ta' prototipi għall-
valutazzjoni tal-fattibilità teknoekonomika 
tal-prodotti u proċessi żviluppati.

L-objettiv huwa maqsum fi tnejn: fuq naħa, 
li l-industrija Ewropea (pereżempju 
kimika, saħħa, tħaffir, enerġija, polpa u 
karta, tessuti, lamtu, ipproċessar tal-ikel) 
tkun tista' tiżviluppa prodotti, materjali u 
proċessi sostenibbli ġodda li jissodisfaw 
id-domanda industrijali u tas-soċjetà; u 
alternattivi bbażati fuq il-bijoteknoloġija li 
huma kompetittivi u msaħħa sabiex 
jissostitwixxu dawk stabbiliti; min-naħa l-
oħra, jiġi sfruttat il-potenzjal tal-
bijoteknoloġija għall-kxif, monitoraġġ, il-
prevenzjoni u t-tneħħija tat-tniġġis. Dan 
jinkludi r-Riċerka u l-Innovazzjoni fuq il-
perkorsi enżimatiċi u metaboliċi, disinn tal-
bijoproċessi, fermentazzjoni avvanzata, l-
ipproċessar upstream u downstream, kisba 
tal-għarfien dwar id-dinamika tal-
komunitajiet mikrobjali. Dan jinkludi 
wkoll l-iżvilupp ta' prototipi għall-
valutazzjoni tal-fattibilità teknoekonomika 
tal-prodotti u proċessi żviluppati.

Or. en

Emenda 73
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa li jiġu żviluppati L-objettiv huwa li jiġu żviluppati 
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teknoloġiji tal-pjattaforma (pereżempju 
ġenomika, metaġenomika, proteomatika, 
għodod molekolari) li jwasslu għal 
tmexxija u vantaġġ kompetittiv f'għadd 
wiesa' ta' setturi ekonomiċi. Dan jinkludi 
aspetti, bħas-sostenn tal-iżvilupp ta’ 
bijoriżorsi bi proprjetajiet ottimizzati u 
applikazzjonijiet lil hinn mill-alternattivi 
konvenzjonali; li jippermettu l-
esplorazzjoni, fehim u sfruttar b'mod 
sostenibbli tal-bijodiversità terrestri u 
marina għall-applikazzjonijiet ġodda; u s-
sostenn tal-iżvilpp ta’ soluzzjonijiet ta’ 
kura tas-saħħa bbażati fuq il-
bijoteknoloġija (pereżempju apparat 
dijanjostiku, bijoloġiku u bijomediku).

teknoloġiji tal-pjattaforma (pereżempju 
ġenomika, metaġenomika, proteomatika, 
għodod molekolari u pjattformi bbażati 
fuq ċelloli) li jwasslu għal tmexxija u 
vantaġġ kompetittiv f'għadd wiesa' ta' 
setturi li għandhom impatt ekonomiku. 
Dan l-approċċ jista’ javvanza aktar il-
potenzjal ta’ SMEs ġodda u jnaqqas il-ħin 
sas-suq b’mod sinifikanti. Dan jinkludi 
żvilupp ta’ attivitajiet għal titjib fis-saħħa 
u l-benesseri tal-popolazzjonijiet. Dan 
jinkludi wkoll aspetti, bħas-sostenn tal-
iżvilupp ta’ bijoriżorsi bi proprjetajiet 
ottimizzati u applikazzjonijiet lil hinn mill-
alternattivi konvenzjonali; li jippermettu l-
esplorazzjoni, fehim u sfruttament b'mod 
sostenibbli tal-bijodiversità terrestri u 
marina għall-applikazzjonijiet ġodda; u s-
sostenn tal-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet ta’ 
kura tas-saħħa bbażati fuq il-
bijoteknoloġija (pereżempju apparat 
dijanjostiku, bijoloġiku u bijomediku).

Or. en

Emenda 74
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 1 – punt 1.5 – paragrafu 1.5.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iż-żieda tal-kompetittività tal-industriji ta’ 
pproċessar, bħall-kimika, polpa u karta, 
ħġieġ, jew metalli mhux tal-ħadid u azzar 
billi jittejbu drastikament l-effiċjenzi ta’ 
riżorsi u enerġija u t-tnaqqis tal-impatt 
ambjentali ta’ tali attivitajiet industrijali. L-
attenzjoni se tkun fuq l-iżvilupp, u l-
validazzjoni ta’ teknoloġiji abilitanti għas-
sustanzi innovattivi, materjali u 
soluzzjonijiet teknoloġiċi għall-prodotti 
b’livell baxx ta’ karbonju u proċessi u 
servizzi li huma inqas intensivi fl-enerġija 
matul il-katina ta' valur, kif ukoll l-
adozzjoni ta' teknoloġiji u tekniki ta' 
produzzjoni b’livell baxx immens ta’ 

Iż-żieda tal-kompetittività tal-industriji ta’ 
pproċessar, bħall-kimika, polpa u karta, 
ħġieġ, jew metalli mhux tal-ħadid u azzar 
billi jittejbu drastikament l-effiċjenzi ta’ 
riżorsi u enerġija u t-tnaqqis tal-impatt 
ambjentali ta’ tali attivitajiet industrijali, 
bħal kombustjoni nadifa għal tnaqqis tal-
mikropartikuli u l-emissjonijiet tal-metalli 
tqal. L-attenzjoni se tkun fuq l-iżvilupp, u 
l-validazzjoni ta’ teknoloġiji abilitanti 
għas-sustanzi innovattivi, materjali u 
soluzzjonijiet teknoloġiċi għall-prodotti 
b’livell baxx ta’ karbonju u proċessi u 
servizzi li huma inqas intensivi fl-enerġija 
matul il-katina ta' valur, kif ukoll l-
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emissjonijiet ta’ karbonju sabiex jinkiseb 
tnaqqis fl-intensità tal-emissjoni GHG 
speċifika.

adozzjoni ta' teknoloġiji u tekniki ta' 
produzzjoni b’livell baxx immens ta’ 
emissjonijiet ta’ karbonju sabiex jinkiseb 
tnaqqis fl-intensità tal-emissjoni GHG 
speċifika.

Or. en

Emenda 75
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 1 – punt 1.6 – paragrafu 1.6.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa li jinżamm ir-rwol ta’ 
tmexxija globali fl-ispazju billi tiġi 
salvagwardjata u żviluppata industrija u 
komunità tar-riċerka spazjali kompetittiva 
u billi titrawwem l-innovazzjoni bbażata 
fuq l-ispazju.

L-ispazju jinkludi, meta ssir referenza 
għalih bħala terminu ġeneriku, 
osservazzjoni tas-satellita, navigazzjoni 
tas-satellita u l-industrija tat-
telekomunikazzjonijiet tas-satellita, 
servizzi u applikazzjonijiet tal-
infrastruttura (tal-art u l-ispazju). 
L-objettiv huwa li jinżamm ir-rwol ta’ 
tmexxija globali fl-ispazju billi tiġi 
salvagwardjata u żviluppata industrija u 
komunità tar-riċerka spazjali kompetittiva 
u billi titrawwem l-innovazzjoni bbażata 
fuq l-ispazju.

Or. en

Emenda 76
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.1 – punt 1.6.1.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għadd ta’ sfidi fit-teknoloġiji spazjali 
għandhom aspetti paralleli mal-isfidi 
terrestri, pereżempju fl-oqsma tal-enerġija, 
telekomunikazzjoni, esplorazzjoni tar-
riżorsi naturali, robotika, sigurtà, u saħħa. 
Dawn l-aspetti komuni joffru l-
opportunitajiet għal kożvilupp, b’mod 

Għadd ta’ sfidi fit-teknoloġiji spazjali 
għandhom aspetti paralleli mal-isfidi 
terrestri, pereżempju fl-oqsma tal-enerġija, 
telekomunikazzjoni, esplorazzjoni tar-
riżorsi naturali, robotika, sigurtà, u saħħa. 
Dawn l-aspetti komuni joffru l-
opportunitajiet għal kożvilupp, b’mod 
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partikolari mill-SMEs, ta’ teknoloġiji fost 
il-komunitajiet spazjali u mhux spazjali, li 
potenzjalment jirriżultaw f’iktar 
innovazzjonijiet rivoluzzjonarji b'rata aktar 
mgħaġġla minn dawk miksuba fi żviluppi 
sekondarji fi stadju iktar tard. L-isfruttar
tal-infrastruttura spazjali Ewropea għandha 
tkun stimulata permezz tal-promozzjoni 
tal-iżvilupp ta’ prodotti innovattivi u 
servizzi bbażati fuq it-telerilevament u l-
ġeopożizzjonament. Barra minn hekk, l-
Ewropa għandha tirrinfurza l-iżvilupp 
inċipjenti ta’ settur spazjali 
intraprenditorjali permezz ta’ miżuri 
mmirati sew.

partikolari mill-SMEs, ta’ teknoloġiji fost 
il-komunitajiet spazjali u mhux spazjali, li 
potenzjalment jirriżultaw f’iktar 
innovazzjonijiet rivoluzzjonarji b'rata aktar 
mgħaġġla minn dawk miksuba fi żviluppi 
sekondarji fi stadju iktar tard. L-
isfruttament tal-infrastruttura spazjali 
Ewropea għandha tkun stimulata permezz 
tal-promozzjoni tal-iżvilupp ta’ prodotti 
innovattivi u servizzi bbażati fuq it-
telerilevament u l-ġeopożizzjonament u 
telekomunikazzjonijiet ibbażati fuq l-
ispazju. Barra minn hekk, l-Ewropa 
għandha tirrinfurza l-iżvilupp inċipjenti ta’ 
settur spazjali intraprenditorjali permezz 
ta’ miżuri mmirati sew biex ikun 
imħeġġeġ l-użu integrat ta’ bosta servizzi 
bbażati fuq l-ispazju.

Or. en

Emenda 77
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) kuntest tal-missjoni, pereżempju analiżi 
tal-ambjent spazjali, stazzjonijiet tal-art, il-
protezzjoni ta' sistemi spazjali mill-
kolliżjoni ma' debris u effetti tal-
eruzzjonijiet solari (Sorveljanza tas-
Sitwazzjoni Spazjali, SSA), trawwim ta' 
dejta innovattiva u infrastruttura tal-
arkivjar tal-kampjuni;

(d) kuntest tal-missjoni, pereżempju analiżi 
tal-ambjent spazjali, stazzjonijiet tal-art, il-
protezzjoni ta' sistemi spazjali mill-
kolliżjoni ma' debris u effetti tal-
eruzzjonijiet solari (Sorveljanza tas-
Sitwazzjoni Spazjali, SSA), trawwim ta' 
ġbir u trażmissjoni ta’ dejta innovattiva u 
infrastruttura tal-arkivjar tal-kampjuni;

Or. en

Emenda 78
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 2 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iskemi ta’ finanzjament ta’ kondiviżjoni 
tar-riskju għandu jkollhom fil-mira wkoll 
bżonnijiet mhux solvuti fil-politiki u s-
setturi, notevolment dwar l-isfidi tas-
soċjetà, li huma urġenti iżda b’nuqqas ta’ 
finanzjament kroniku mis-settur privat 
minħabba l-limiti ta' riskju għoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pereżempju, sfidi globali bħal mard relatat mal-faqar jistgħu jsibu soluzzjonijiet jekk 
finanzjament stabbli u sostenibbli jiġi organizzat biex ikunu żviluppati għodda ġodda. Is-
settur privat jista’ jadotta dawn l-isfidi, jekk ir-riskji finanzjarji jiġu mqabbla. Sabiex ikun 
attirat il-finanzjament neċessarju għal R&Ż fis-settur tas-saħħa dinjija, huwa importanti li 
jiġu esplorati aktar mekkaniżmi ta' finanzjament sabiex ikun żgurat l-investiment fis-settur 
privat fit-tul. 

Emenda 79
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Faċilità ta' dejn se tipprovdi self lill-
benefiċjarji uniċi għall-investiment fir-
Riċerka u Innovazzjoni; garanziji lill-
intermedjarji finanzjarji li jagħtu s-self lill-
benefiċjarji; kombinazzjoni ta’ self u 
garanziji; u garanziji u/jew kontrogaranziji 
għall-iskemi nazzjonali jew reġjonali tal-
iffinanzjar tad-dejn. Il-Faċilità ta' dejn se 
twettaq attivitajiet ta’ tisħiħ tal-maturità, u 
se tappoġġa l-Istrument iddedikat għall-
SMEs (ara Parti II, taqsima 3 ta' dan l-
Anness: 'Innovazzjoni fl-SMEs'). 
Kontribuzzjonijiet mill-faċilità ta' dejn 
jistgħu jiġu kkombinati, biż-żieda possibbli 
ta’ għotjiet (inklużi somom f’daqqa), 
b'konribuzzjonijiet mill-istrument 
finanzjarju ta’ ekwità fi skema integrata 
waħda jew iktar. Huwa wkoll possibbli self 
b'imgħax baxx u self konvertibbli.

Il-Faċilità ta' dejn se tipprovdi self lill-
benefiċjarji uniċi għall-investiment fir-
Riċerka u Innovazzjoni; garanziji lill-
intermedjarji finanzjarji li jagħtu s-self lill-
benefiċjarji; kombinamenti ta’ self u 
garanziji; u garanziji u/jew kontrogaranziji 
għall-iskemi nazzjonali jew reġjonali tal-
iffinanzjar tad-dejn. Il-Faċilità ta' dejn se 
twettaq attivitajiet ta’ tisħiħ tal-maturità, u 
se tappoġġja l-Fażi 3 tal-Istrument
iddedikat għall-SMEs (ara Parti II, 
taqsima 3 ta' dan l-Anness: 'Innovazzjoni 
fl-SMEs'). Kontribuzzjonijiet mill-faċilità 
ta' dejn jistgħu jiġu kkombinati, biż-żieda 
possibbli ta’ għotjiet (inklużi somom 
f’daqqa), b'kontribuzzjonijiet mill-
istrument finanzjarju ta’ ekwità fi skema 
integrata waħda jew iktar. Huwa wkoll 
possibbli self b'imgħax baxx u self 
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konvertibbli.

Or. en

Emenda 80
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kondivizjoni tar-riskju u parametri oħra 
jistgħu jvarjaw fi ħdan il-kompartimenti 
tal-politika jew setturi, sakemm il-valuri 
jew stati tagħhom huma konformi mar-
regoli komuni għall-istrumenti tad-dejn. 
Barra minn hekk, il-kompartimenti jistgħu 
jkollhom strateġiji speċifiċi ta’ 
komunikazzjoni fi ħdan il-kampanja 
promozzjonali ġenerali għall-Faċilita ta' 
dejn. Barra minn hekk, l-intermedjarji 
speċjalisti fuq livell nazzjonali jistgħu 
jintużaw jekk l-kompetenza speċfika hija 
meħtieġa sabiex jiġi evalwat is-self 
prospettiv fl-isfera ta’ kompartiment 
partikolari.

Kondivizjoni tar-riskju u parametri oħra 
jistgħu jvarjaw fi ħdan il-kompartimenti 
tal-politika jew setturi, sakemm il-valuri 
jew stati tagħhom huma konformi mar-
regoli komuni għall-istrumenti tad-dejn. 
Barra minn hekk, il-kompartimenti jistgħu 
jkollhom strateġiji speċifiċi ta’ 
komunikazzjoni fi ħdan il-kampanja 
promozzjonali ġenerali għall-Faċilita ta' 
dejn. Barra minn hekk, l-intermedjarji 
speċjalisti fuq livell nazzjonali jistgħu 
jintużaw jekk il-kompetenza speċifika hija 
meħtieġa sabiex jiġi evalwat is-self 
prospettiv fl-isfera ta’ kompartiment 
partikolari.

Il-BEI, li jimmaniġġja l-faċilità tad-dejn 
f’isem il-Kummissjoni, ser ikollu l-mandat 
li jsellef għal proġetti li għandhom riskju 
teknoloġiku għoli, mhux biss biex joffri 
self b'rata anqas mis-suq għal proġetti 
b'riskju teknoloġiku baxx.

Or. en

Emenda 81
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tieqas tal-SMEs taħt il-Faċilità ta' dejn 
għandha timmira għall-SMEs xprunati mir-
R&I u l-impriżi b'kapitali żgħar jew medji 

It-tieqa tal-SMEs taħt il-Faċilità ta' dejn 
għandha timmira għall-SMEs xprunati 
mill-R&I u l-impriżi b'kapitali żgħar jew 
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b'ammont ta' self li jaqbeż l-EUR 150,000, 
u b'hekk tikkumplimenta l-finanzjament 
lill-SMES mill-Faċilità ta' Garanzija tas-
Self taħt il-Programm għall-Kompetittività 
tal-Impriżi u l-SMEs.

medji b'ammont ta' self li jaqbeż l-EUR X, 
u b'hekk tikkumplimenta l-finanzjament 
lill-SMES mill-Faċilità ta' Garanzija tas-
Self taħt il-Programm għall-Kompetittività 
tal-Impriżi u l-SMEs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ammont finali ser ikun konformi ma’ dak miftiehem fil-programm COSME.

Emenda 82
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-SMEs se jkunu appoġġati tul l-Orizzont 
2020. Għal dan il-għan strument iddedikat 
għall-SMEs huwa mmirat għat-tipi kollha 
ta’ SMEs innovattivi li juru ambizzjoni 
b'saħħitha li jiżviluppaw, jikbru u 
jinternazzjonalizzaw ruħhom. Dan għandu 
jkun ipprovdut lit-tipi kollha ta’ 
innovazzjoni, inklużi l-innovazzjonijiet 
mhux teknoloġiċi u ta’ servizz. L-objettiv 
huwa li dan jgħin biex jimtela d-distakk fil-
finanzjament għar-riċerka u innovazzjoni 
ta’ stadju bikri b’riskju għoli, jistimula l-
innovazzjonijiet rivoluzzjonarji u jżid il-
kummerċjalizzazzjoni fis-settur privat tar-
riżultati ta’ riċerka.

L-SMEs se jkunu appoġġjati tul l-Orizzont 
2020. Għal dan il-għan strument iddedikat 
għall-SMEs huwa mmirat għat-tipi kollha 
ta’ SMEs innovattivi li juru ambizzjoni 
b'saħħitha li jiżviluppaw, jikbru u 
jinternazzjonalizzaw ruħhom. Dan għandu 
jkun ipprovdut lit-tipi kollha ta’ 
innovazzjoni, inklużi l-innovazzjonijiet 
mhux teknoloġiċi u ta’ servizz. L-objettiv 
huwa li dan jgħin biex jimtela d-distakk fil-
finanzjament għar-riċerka u innovazzjoni 
ta’ stadju bikri b’riskju għoli, jistimula l-
innovazzjonijiet rivoluzzjonarji u jżid il-
kummerċjalizzazzjoni fis-settur privat tar-
riżultati ta’ riċerka. L-istrument ser 
jipprovdi tikketta ta’ kwalità għal SMEs 
ta’ suċċess fid-dawl tal-parteċipazzjoni 
tagħhom fl-akkwist pubbliku.

Or. en

Emenda 83
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 5– parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrument tal-SME għandu jipprovdi 
appoġġ simplifikat u fi stadji. It-tliet 
fażijiet għandhom ikopru ċ-ċiklu kollu ta’ 
innovazzjoni. It-tranżizzjoni minn fażi 
waħda għal li jmiss se tkun bla xkiel, 
sakemm ikun gie pruvat li l-proġett imissu 
finanzjament ulterjuri waqt il-fażi 
preċedenti. Fl-istess ħin kull fażi għandha 
tkun miftuħa għall-SMEs kollha.

L-istrument tal-SME għandu jipprovdi 
appoġġ simplifikat u fi stadji. It-tliet 
fażijiet għandhom ikopru ċ-ċiklu kollu ta’ 
innovazzjoni. It-tranżizzjoni minn fażi 
waħda għal li jmiss se tkun bla xkiel, 
sakemm ikun ġie pruvat li l-proġett imissu 
finanzjament ulterjuri waqt il-fażi 
preċedenti. L-SMEs jistgħu japplikaw 
direttament għall-Fażi 2, 
indipendentement mill-Fażi 1. Fl-istess 
ħin kull fażi għandha tkun miftuħa għall-
SMEs kollha:

Or. en

Emenda 84
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 5– inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka u żvilupp għandhom ikun 
appoġġati minn attenzjoni partikolari fuq
attivitajiet ta’ dimostrazzjoni (ittestjar, 
prototip, studji ta’ skalar ‘il fuq, disinn, 
proċessi innovattivi ta’ pilotaġġ, prodotti u 
servizzi, verifika tal-prestazzjoni, eċċ). 
replika tas-suq

Ir-riċerka u żvilupp għandhom ikunu 
appoġġjati minn Biljett ta’ Innovazzjoni li 
l-SMEs jistgħu jużaw biex jaħdmu 
individwalment jew ma’ wieħed jew aktar 
mill-atturi tar-riċerka (universitajiet, 
ċentri tar-riċerka jew kumpaniji oħra fi 
Stat Membru ieħor jew Pajjiż Assoċjat). 
Għalkemm ser tingħata attenzjoni 
partikolari lil attivitajiet ta’ dimostrazzjoni 
(ittestjar, prototip, studji ta’ żieda 
sinifikanti, disinn, proċessi innovattivi ta’ 
pilotaġġ, prodotti u servizzi, verifika tal-
prestazzjoni, eċċ). replika tas-suq, 
attivitajiet ta’ R&Ż huma wkoll possibbli.

Or. en

Emenda 85
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2– paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sinerġiji mal-politika ta’ koeżjoni tal-UE 
se jiġu segwiti fil-kuntest tal-istrateġiji 
nazzjonali u reġjonali ta’ innovazzjoni 
għall-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti.

Is-sinerġiji mal-politika ta’ koeżjoni tal-UE 
se jiġu segwiti fil-kuntest tal-istrateġiji 
nazzjonali u reġjonali ta’ innovazzjoni 
għall-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti. Dawn 
is-sinerġiji jistgħu jibnu wkoll fuq l-
esperjenza nazzjonali u reġjonali minn 
isfel għal fuq ta’ Eureka u Eurostars fl-
appoġġ għall-attivitajiet ta’ innovazzjoni u 
riċerka tal-SMEs.

Or. en

Emenda 86
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi b'suċċess għall-prevenzjoni, 
ġestjoni, trattament u kura tal-mard, 
diżabilità u funzjonalità mnaqqsa huma 
sostnuti mill-fehim fundamentali tal-kawżi, 
proċessi u impatti tagħhom, kif ukoll fatturi 
sottostanti għas-saħħa u l-benessri. It-
tqassim effettiv tad-dejta u r-rabta ta’ din 
id-dejta mal-istudji ta’ koorti ta’ skala 
kbira tad-dinja reali huwa wkoll essenzjali, 
kif inhi t-traduzzjoni tar-riżultati tar-riċerka 
fil-klinika, b’mod partikolari mill-imġiba 
tal-provi kliniċi.

L-isforzi b'suċċess għall-prevenzjoni, 
ġestjoni, trattament u kura tal-mard, 
diżabilità u funzjonalità mnaqqsa kif ukoll 
l-istudju tal-istandard tal-għajxien ta’ 
ċittadini anzjani huma sostnuti mill-fehim 
fundamentali tal-kawżi, proċessi u impatti 
tagħhom, kif ukoll fatturi sottostanti għas-
saħħa u l-benessri. It-tqassim effettiv tad-
dejta u r-rabta ta’ din id-dejta mal-istudji 
ta’ koorti ta’ skala kbira tad-dinja reali 
huwa wkoll essenzjali, kif inhi t-
traduzzjoni tar-riżultati tar-riċerka fil-
klinika, b’mod partikolari mill-imġiba tal-
provi kliniċi.

Or. en

Emenda 87
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Piżi dejjem akbar mill-mard u diżabilità fil-
kuntest ta' popolazzjoni li qed tixjieħ 
tpoġġi iktar piż fuq is-setturi tas-saħħa u l-
kura. Jekk għandha tinżamm saħħa u kura 
effettiva għall-etajiet kollha, se jkunu 
meħtieġa sforzi sabiex jittejjeb it-teħid ta' 
deċiżjonijiet fil-forniment ta' prevenzjoni u 
trattament, sabiex tiġi identifikata u 
appoġġata d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-settur tal-kura tas-saħħa, u 
sabiex tiġi appoġġata l-kura integrata u l-
adozzjoni ta' innovazzjonijiet teknoloġiċi, 
organizzattivi u soċjali li jagħtu s-saħħa 
lill-persuni akbar fl-età li jibqgħu attivi u 
indipendenti. Jekk dan isir, ikun se 
jikkontribwixxi għaż-żieda fit-tul ta' żmien 
tal-perjodu tal-benessri fiżiku, soċjali u 
mentali.

Piż dejjem akbar mill-mard u diżabilità fil-
kuntest ta' popolazzjoni li qed tixjieħ 
ipoġġi iktar piż fuq is-setturi tas-saħħa u l-
kura, iżda wkoll f’riċerka u żvilupp ta’ 
innovazzjoni soċjali. Jekk għandha 
tinżamm saħħa u kura effettiva għall-etajiet 
kollha, se jkunu meħtieġa sforzi sabiex 
jittejjeb it-teħid ta' deċiżjonijiet fil-
forniment ta' prevenzjoni u trattament, 
sabiex tiġi identifikata u appoġġjata d-
disseminazzjoni tal-aħjar prattiki fis-settur 
tal-kura tas-saħħa, u sabiex tiġi appoġġjata
l-kura integrata u l-adozzjoni ta' 
innovazzjonijiet teknoloġiċi, organizzattivi 
u soċjali li jagħtu s-saħħa lill-persuni akbar 
fl-età li jibqgħu attivi u indipendenti. Jekk 
dan isir, ikun se jikkontribwixxi għaż-żieda 
fit-tul ta' żmien tal-perjodu tal-benessri 
fiżiku, soċjali u mentali. Għandha 
tingħata attenzjoni speċjali għall-mard 
kroniku, bħall-kanċer, il-mard 
kardjovaskulari, id-dijabete u l-mard 
respiratorju u mentali.

Or. en

Emenda 88
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet kollha se jitwettqu b’tali 
mod li jipprovdu l-appoġġ tul iċ-ċiklu tar-
riċerka u innovazzjoni, li jsaħħu l-
kompetittività tal-industriji bbażati fl-
Ewropa u l-iżvilupp ta’ opportunitajiet 
ġodda tas-suq.

Dawn l-attivitajiet kollha se jitwettqu b’tali 
mod li jipprovdu l-appoġġ tul iċ-ċiklu tar-
riċerka u innovazzjoni, li jsaħħu l-
kompetittività tal-industriji bbażati fl-
Ewropa u l-iżvilupp ta’ opportunitajiet 
ġodda tas-suq. Il-programmi u l-proġetti 
taħt dan is-suġġett għandhom 
jikkoordinaw il-programmi ta’ riċerka 
tagħhom ma’ infrastrutturi ta’ riċerka 
ESFRI u jieħdu vantaġġ minnhom. 
Sabiex titrawwem koordinazzjoni 
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strateġika tar-riċerka dwar is-saħħa u l-
innovazzjoni fl-Orizzont 2020 u ssir 
promozzjoni tar-riċerka medika 
transnazzjonali, jista' jiġi stabbilit il-Bord 
konsultattiv tematiku korrispondenti dwar 
is-Saħħa. Din il-koordinazzjoni tista’ tiġi 
estiża għal programmi u strumenti oħra 
relatati ma’ din l-isfida. Dan l-isforz 
koordinat Ewropew ser iżid il-kapaċitajiet 
xjentifiċi u umani fir-riċerka dwar is-
saħħa.

Or. en

Emenda 89
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fehim aħjar tad-determinanti tas-saħħa 
huwa meħtieġ sabiex tiġi provduta l-
evidenza għall-promozzjoni effettiva tas-
saħħa u prevenzjoni tal-mard, u se 
jippermetti ukoll l-iżvilupp ta’ indikaturi 
komprensivi tas-saħħa u benessri ġewwa l-
Unjoni. Se jiġu studjati fatturi ambjentali, 
komportamentali u genetiċi, fis-sensi l-
iktar wiesgħa tagħhom. L-approċċi se 
jinkludu studju fit-tul tal-koorti u tar-rabta 
tagħhom mad-dejta migbura mir-riċerka “-
omika”, u metodi oħrajn.

Fehim aħjar tad-determinanti tas-saħħa 
huwa meħtieġ sabiex tiġi provduta l-
evidenza għall-promozzjoni effettiva tas-
saħħa u prevenzjoni tal-mard, u se 
jippermetti ukoll l-iżvilupp ta’ indikaturi 
komprensivi tas-saħħa u benessri ġewwa l-
Unjoni u madwar id-dinja. Se jiġu studjati 
fatturi ambjentali, komportamentali u 
ġenetiċi, fis-sensi l-iktar wiesgħa tagħhom. 
L-approċċi se jinkludu studju fit-tul tal-
koorti u tar-rabta tagħhom mad-dejta 
miġbura mir-riċerka “-omika”, u metodi 
oħrajn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-investimenti fis-saħħa dinjija jipproduċu riżultati reali u l-investiment miżjud mhux biss 
jipprovdi benefiċċji għas-saħħa barra mill-UE iżda wkoll benefiċċji għas-saħħa fl-UE wkoll. 
F’dinja globali, l-ebda sfida prinċipali ma tista’ tiġi solvuta biss fuq bażi lokali jew anke bażi 
reġjonali.



PE489.688v01-00 60/123 PR\903346MT.doc

MT

Emenda 90
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – paragrafu 1.5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm bżonn ta' iktar vaċċini preventivi li 
huma effettivi (jew interventi preventivi 
alternattivi) u skemi ta’ vaċċinazzjoni 
bbażati fuq l-evidenza għall-firxa estiża ta’ 
mard. Din tiddependi fuq fehim aħjar tal-
mard u proċessi tal-mard u l-epidemiċi 
konsegwenti tagħhom, u li jsiru l-provi 
kliniċi u studji assoċjati.

Hemm bżonn ta' iktar vaċċini preventivi li 
huma effettivi (jew interventi preventivi 
alternattivi) u skemi ta’ vaċċinazzjoni 
bbażati fuq l-evidenza għall-firxa estiża ta’ 
mard, inkluż mard relatat mal-faqar 
bħall-HIV/AIDS, tuberkolożi, malarja u 
mard traskurat. Din tiddependi fuq fehim 
aħjar tal-mard u proċessi tal-mard u l-
epidemiċi konsegwenti tagħhom, u li jsiru 
l-provi kliniċi u studji assoċjati.

Or. en

Emenda 91
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – paragrafu 1.6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fehim aħjar tas-saħħa, mard u proċessi tal-
mard fi kwalunkwe età huwa meħtieġ 
sabiex jiġu żviluppati dijanjostiċi ġodda u 
iktar effettivi. It-teknoloġiji innovattivi u 
ezistenti se jiġu żviluppati bil-għan li 
jittejbu b’mod sinifikanti r-riżultati tal-
mard permezz ta' dijanjosi iktar bikrija u 
preċiża u billi jippermettu iktar trattament 
adattat għall-pazjent.

Fehim aħjar tas-saħħa, mard u proċessi tal-
mard fi kwalunkwe età huwa meħtieġ 
sabiex jiġu żviluppati dijanjostiċi ġodda u 
iktar effettivi. It-teknoloġiji innovattivi u 
eżistenti se jiġu żviluppati bil-għan li 
jittejbu b’mod sinifikanti r-riżultati tal-
mard permezz ta' dijanjosi iktar bikrija u 
preċiża u billi jippermettu iktar trattament 
adattat għall-pazjent fil-fażi ta’ qabel l-
isptar kif ukoll tal-isptar.

Or. en

Emenda 92
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – paragrafu 1.8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm bżonn li jiġi appoġġat it-titjib tat-
teknoloġiji trasversali ta’ appoġġ għad-
drogi, vaċċini u approċċi terapewtiċi oħra, 
inkluż it-trapjant, terapija tal-ġene u ċelloli; 
sabiex jiżdied is-suċċess fil-proċess ta’ 
żvilupp ta’ drogi u vaċċini (inklużi metodi 
alternattivi li jissostitwixxu l-ittestjar 
klassiku tas-sikurezza u l-effettività, 
pereżempju l-iżvilupp ta’ metodi ġodda); 
biex jiġu żviluppati approċċi ta’ mediċina 
riġenerattiva, inklużi l-approċċi bbażati fuq 
iċ-ċelloli staminali; biex jiġu żviluppati 
apparat u sistemi mediċinali u assistivi; 
biex tinżamm u tiġi msaħħa l-ħila tagħna li 
niġġieldu l-mard komunikabbli, rari, 
maġġuri u kroniku u jsiru interventi mediċi 
li jiddependu fuq id-disponibbilità ta’ drogi 
antimikrobjali effettivi; u biex jiġu 
żviluppati approċċi komprensivi li 
jittrattaw komorbożitajiet fl-etajiet kollha u 
tiġi evitata l-polifarmaċija. Dan it-titjib se 
jiffaċilita l-iżvilupp ta' trattamenti ġodda, 
iktar effiċjenti, effettivi u sostenibbli għall-
mard u għall-ġestjoni tad-diżabilità.

Hemm bżonn li jiġi appoġġjat it-titjib tat-
teknoloġiji trasversali ta’ appoġġ għad-
drogi, vaċċini u approċċi terapewtiċi oħra, 
inkluż it-trapjant, terapija tal-ġene u ċelloli; 
sabiex jiżdied is-suċċess fil-proċess ta’ 
żvilupp ta’ drogi u vaċċini (inklużi metodi 
alternattivi li jissostitwixxu l-ittestjar 
klassiku tas-sikurezza u l-effettività, 
pereżempju l-iżvilupp ta’ metodi ġodda); 
biex jiġu żviluppati approċċi ta’ mediċina 
riġenerattiva, inklużi l-approċċi bbażati fuq 
iċ-ċelloli staminali; biex jiġu żviluppati 
apparat u sistemi mediċinali u assistivi; 
biex tinżamm u tiġi msaħħa l-ħila tagħna li 
niġġieldu l-mard komunikabbli,  relatat 
mal-faqar, injorat, rari, maġġuri u kroniku 
u jsiru interventi mediċi li jiddependu fuq 
id-disponibbiltà ta’ drogi antimikrobjali 
effettivi; u biex jiġu żviluppati approċċi 
komprensivi li jittrattaw komorbożitajiet fl-
etajiet kollha u tiġi evitata l-polifarmaċija. 
Dan it-titjib se jiffaċilita l-iżvilupp ta' 
trattamenti ġodda, iktar effiċjenti, effettivi 
u sostenibbli għall-mard u għall-ġestjoni 
tad-diżabilità, kemm barra u anke ġewwa 
l-isptar.

Or. en

Emenda 93
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – paragrafu 1.16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ ipprovdut se jkopri l-ispettru 
sħiħ tal-attivitajiet mit-trasferiment tal-
għarfien u tat-teknoloġija sa azzjonijiet ta' 
dimostrazzjoni ta' skala kbira, li jwasslu 
għal soluzzjonijiet skalabbli għall-Ewropa 
u lil hinn.

L-appoġġ ipprovdut se jkopri l-ispettru 
sħiħ tal-attivitajiet mit-trasferiment tal-
għarfien u tat-teknoloġija sa azzjonijiet ta' 
dimostrazzjoni ta' skala kbira, li jwasslu 
għal soluzzjonijiet skalabbli għall-Ewropa 
u lil hinn.

Huwa rikonoxxut b’mod wiesgħa li 
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ppjanar koordinat u strateġiku tar-riċerka 
tas-saħħa huwa meħtieġ b’mod urġenti 
sabiex ikunu trattati l-isfidi tas-saħħa 
prinċipali li qed taffaċċja l-Ewropa. Il-
koordinazzjoni tista’ tindirizza l-
frammentazzjoni u ttejjeb l-użu ta’ riżorsi 
teknoloġiċi u infrastrutturali mill-
komunità ta’ riċerka bijomedika kollha. 
Barra minn hekk is-suċċess u l-
innovazzjoni f’riċerka dwar is-saħħa 
jeħtieġu impenn fit-tul għas-sostenn ta’ 
riċerka eċċellenti.
Strateġija mmexxija mix-xjenza tista’ 
tippromwovi Ewropa aktar b'saħħitha u 
aktar produttiva billi twieġeb għall-
impenn ġeneruż tal-komunità bijomedika 
xjentifika Ewropea u għall-opportunitajiet 
u l-isfidi offruti mir-riżultati tar-riċerka 
bijomedika, jiġifieri taħt il-prospetti ta’ 
mediċina personalizzata. Azzjoni 
strateġika u assistenza xjentifika ta’ livell 
għoli jistgħu jiżguraw kontribut espert 
dwar il-politika mill-bidu, innovazzjoni 
bil-quddiem u kompetittività bil-fehim tal-
kumplessità taċ-ċiklu tal-innovazzjoni, 
jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni minn 
aktar riċerkaturi b’mod transkonfinali u 
tfaddil b'bażi xjentifika għal sistemi tas-
saħħa nazzjonali.
Bħala l-ewwel pass, bord xjentifiku 
konsultattiv ta’ livell għoli għar-riċerka 
dwar is-Saħħa se jiġi stabbilit sabiex 
iwieġeb għall-ħtieġa urġenti biex 
titrawwem koordinazzjoni xjentifika 
strateġika tar-riċerka dwar is-saħħa fl-
Orizzont 2020 u li ssir promozzjoni ta’ 
riċerka medika traduttiva. Din il-
koordinazzjoni strateġika ser timmira li 
tikkontribwixxi biex tiddefinixxi 
programmi ta’ riċerka u traduzzjoni 
bijomedika bbażati fuq l-aħjar tmexxija 
xjentifika u dan għandu jiżgura kontribut 
xjentifiku espert dwar il-politika mill-bidu 
u jitlob il-kosteffettività għas-sistemi tas-
saħħa nazzjonali.  Il-koordinazzjoni 
xjentifika strateġika ser timmira wkoll li 
tiġbed oqsma oħra ta’ riċerka xjentifika u 
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teknoloġika lejn l-opportunitajiet 
ipprovduti mir-riċerka bijomedika 
moderna.
Bl-istabbiliment tal-Orizzont 2020 il-
koordinazzjoni strateġika interna fost il-
kwistjonijiet ta’ riċerka tas-saħħa, 
ibbażata fuq konsulenza xjentifika ta’ 
livell għoli, il-bord konsultattiv ser 
jipprovdi wkoll l-impetu u l-istrumenti 
meħtieġa għall-promozzjoni tal-
interazzjoni u s-sinerġiji fuq skala akbar.  
Il-konverġenza volontarja fost l-aġenziji 
ta’ finanzjament nazzjonali, u mal-
Kummissjoni, fuq objettivi speċifiċi, kull 
fejn xieraq, kif ukoll sħubija strateġika 
speċifika, fil-livell tal-Unjoni, bejn l-
industrija, l-aġenziji nazzjonali u l-
Kummissjoni u konverġenza strateġika 
fuq livell ta' programm li tinvolvi korpi 
regolatorji u awtoritajiet tas-saħħa 
nazzjonali se jiġu segwiti.

Or. en

Emenda 94
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – paragrafu 1.16 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.16a. L-iżvilupp ta’ tagħmir mediku 
bbażat fuq is-simulazzjoni
It-tnaqqis fl-ispejjeż għal tqegħid 
f'sekwenzi u teknoloġiji –omika oħrajn kif 
ukoll id-disponibbiltà ta’ informatika ta' 
qawwa kbira jippermettu fil-futur qrib 
għall-ewwel darba l-iżvilupp ta’ mudelli 
ta’ simulazzjoni mekkanistiċi, ibbażati fuq 
il-kompjuter u l-apparat mediku tagħhom 
għall-implimentazzjoni, li se jappoġġjaw 
id-deċiżjonijiet dwar it-trattament minn 
tobba abbażi ta’ evidenza u simulazzjoni 
minn qabel, qabel l-użu kif ukoll 
teknoloġiji ġodda u orħos ta' żvilupp ta’ 
mediċini. Mediċina ta’ preċiżjoni ssir 
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possibbli bl-għan aħħari tal-fejqan ta’ 
mard mhux biss it-trattament u t-tnaqqis 
tar-rata tat-tkabbir tal-infiq fil-kura tas-
saħħa.

Or. en

Emenda 95
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sigurtà tal-ikel, agrikoltura sostenibbli, 
riċerka dwar il-baħar u dik marittima u l-
bijoekonomija

2. Sfidi Ewropej tal-bijoekonomija: sigurtà 
u sikurezza tal-ikel, agrikoltura u forestrija
sostenibbli, riċerka dwar il-baħar u dik 
marittima

Or. en

Emenda 96
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għarfien, għodod, servizzi u 
innovazzjonijiet xierqa huma neċessarji 
sabiex jappoġġaw sistemi ta’ agrikoltura u 
foresterija iktar produttivi, li jużaw ir-
riżorsi b’effiċjenza u reżiljenti li jipprovdu 
biżżejjed ikel, għalf, bijomassa u materja 
prima filwaqt li jipprovdu servizzi tal-
ekosistemi u jappoġġaw l-iżvilupp tal-
għajxien rurali li jrendi. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni se jipprovdu l-alternattivi
għall-integrazzjoni tal-objettivi agronomiċi 
u ambjentali fil-produzzjoni sostenibbli, 
biex b'hekk: tiżdied il-produttività u l-
effiċjenza tar-riżorsi tal-agrikoltura; 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
agrikoli (GHGs); titnaqqas il-lissija tan-
nutrijenti mill-artijiet kultivati f'ambjenti 
terresti u akwatiċi; titnaqqas id-dipendenza 

L-għarfien, għodod, servizzi u 
innovazzjonijiet xierqa huma neċessarji 
sabiex jappoġġjaw sistemi ta’ agrikoltura u 
foresterija iktar produttivi, li jużaw ir-
riżorsi b’effiċjenza u reżiljenti li jipprovdu 
biżżejjed ikel, għalf, bijomassa u materja 
prima filwaqt li jipprovdu servizzi tal-
ekosistemi u jappoġġjaw l-iżvilupp tal-
għajxien rurali li jrendi. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni se jipprovdu fehim aħjar tar-
relazzjoni kumplessa tal-agrikoltura u l-
forestrija biċ-ċiklu idroloġiku, li jwassal 
għal alternattivi aħjar għall-integrazzjoni 
tal-objettivi agronomiċi u ambjentali fil-
produzzjoni sostenibbli, biex b'hekk: 
tiżdied il-produttività u l-effiċjenza tar-
riżorsi tal-agrikoltura; jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra agrikoli 
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mill-importazzjonijiet lejn l-Ewropa tal-
proteina derivata minn pjanta 
internazzjonali; jiżdied il-livell ta’ 
bijodiversità fis-sistemi ta’ produzzjoni 
primarja.

(GHGs); titnaqqas il-lissija tan-nutrijenti 
mill-artijiet kultivati f'ambjenti terresti u 
akwatiċi; titnaqqas id-dipendenza mill-
importazzjonijiet lejn l-Ewropa tal-proteina 
derivata minn pjanta internazzjonali;
jiżdied il-livell ta’ bijodiversità fis-sistemi 
ta’ produzzjoni primarja.

Or. en

Emenda 97
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Attivitajiet li se jsaħħu l-produttività kif 
ukoll il-kapaċità ta’ adattament tal-pjanti, 
annimali u sistemi ta’ produzzjoni biex 
ilaħħqu mal-kundizzjonijiet 
ambjentali/klimatiċi li qed jinbidlu b’rata 
mgħaġġla u mar-riżorsi naturali dejjem 
iktar skarsi. L-innovazzjonijiet riżultanti se 
jgħinu fiċ-ċaqliq lejn ekonomija b'uża baxx 
tal-enerġija, emissjonijiet baxxi u livell 
baxx ta' skart, matul il-katina kollha ta' 
provvisti tal-ikel u l-għalf. Minbarra l-
kontribuzzjoni għas-sigurtà tal-ikel, l-
opportunitajiet ġodda se jinħolqu għall-
provvista tal-bijomassa u prodotti 
sekondarji mill-agrikoltura u foresterija 
għal firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet 
industrijali mhux tal-ikel.

Attivitajiet li se jsaħħu l-produttività kif 
ukoll il-kapaċità ta’ adattament tal-pjanti, 
annimali u sistemi ta’ produzzjoni biex 
ilaħħqu mal-kundizzjonijiet 
ambjentali/klimatiċi li qed jinbidlu b’rata 
mgħaġġla u mar-riżorsi naturali dejjem 
iktar skarsi, speċjalment l-ilma. L-
innovazzjonijiet riżultanti se jgħinu fiċ-
ċaqliq lejn ekonomija b'użu baxx tal-
enerġija, emissjonijiet baxxi u livell baxx 
ta' skart, matul il-katina kollha ta' provvisti 
tal-ikel u l-għalf. Minbarra l-kontribuzzjoni 
għas-sigurtà tal-ikel, l-opportunitajiet 
ġodda se jinħolqu għall-provvista tal-
bijomassa u prodotti sekondarji mill-
agrikoltura u foresterija għal firxa wiesgħa 
ta' applikazzjonijiet industrijali mhux tal-
ikel.

Or. en

Emenda 98
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approċċi multidixxiplinarji se jiġu L-approċċi multidixxiplinarji se jiġu 
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mfittxa sabiex itejbu l-prestazzjoni tal-
pjanti, annimali, mikroorganiżmi, filwaqt li 
jiżguraw l-użu effiċjenti tar-riżorsi (ilma, 
nutrijenti, enerġija) u l-integrità ekoloġika 
taż-żoni rurali. L-enfasi se titqiegħed fuq 
is-sistemi ta’ produzzjoni u prattiki 
agronomiċi integrati u differenti, inkluż l-
użu ta’ teknoloġiji ta’ preċiżjoni u approċċi 
ta’ intensifikazzjoni ekoloġika sabiex 
tibbenefika kemm l-agrikoltura 
konvenzjonali kif ukoll dik organika. It-
titjib ġenetiku tal-pjanti u annimali għall-
karatteristiċi ta’ adattament u produttività 
se jesiġi l-approċċi kollha ta’ tgħammir 
konvenzjonali u modern u użu aħjar ta’ 
riżorsi ġenetiċi. Se tingħata attenzjoni lill-
ġestjoni tal-ħamrija f'azjenda agrikola 
għaż-żieda tal-fertilità tal-ħamrija bħala 
bażi għall-produttività tar-rabà. Is-saħħa 
tal-annimali u pjanti se tkun promossa u l-
miżuri integrati ta’ kontroll tal-
mard/organiżmi li jagħmlu ħsara se jkunu 
żviluppati iktar. L-istrateġiji għall-
eradikazzjoni tal-mard tal-annimali, inkluż 
iż-żoonosi se jkunu indirizzati flimkien 
mar-riċerka dwar ir-reżistenza 
antimikrobjali. L-istudju tal-effetti tal-
prattiki fuq il-benessri tal-annimali se jgħin 
sabiex jiġi indirizzat t-tħassib tas-soċjetà. 
L-oqsma elenkati hawn fuq se jkunu 
sostnuti minn aktar riċerka fundamentali 
biex tindirizza mistoqsijiet bijoloġiċi 
rilevanti kif ukoll bħala appoġġ għall-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika 
tal-Unjoni.

mfittxa sabiex itejbu l-prestazzjoni tal-
pjanti, annimali, mikroorganiżmi, filwaqt li 
jiżguraw l-użu effiċjenti tar-riżorsi (ilma,
nutrijenti, enerġija) u l-integrità ekoloġika 
taż-żoni rurali. L-enfasi se titqiegħed fuq 
is-sistemi ta’ produzzjoni u prattiki 
agronomiċi integrati u differenti, inkluż l-
użu ta’ teknoloġiji ta’ preċiżjoni u approċċi 
ta’ intensifikazzjoni ekoloġika sabiex 
tibbenefika kemm l-agrikoltura 
konvenzjonali kif ukoll dik organika. L-
agrikoltura li hija irrigata jixirqilha 
attenzjoni speċjali peress li normalment 
tkun assoċjata ma’ mobilizzazzjoni aktar 
intensa tal-ilma u mal-kostruzzjoni ta’ 
infrastruttura li għandha impatt 
potenzjali fuq l-ekosistemi. Għandu jiġi 
kkunsidrat l-użu xieraq ta’ drenaġġ 
ittrattat bħala mezz biex tiżdied l-
effiċjenza tal-produzzjoni u biex ilaħħaq 
mat-tibdil fil-klima, filwaqt li jiżgura s-
sostenibbiltà u r-reżistenza kontra l-
iskarsezza tal-ilma għall-irrigazzjoni 
agrikola. Huwa partikolarment importanti 
t-tnaqqis fit-tnixxija ta’ nutrijenti minn 
artijiet ikkultivati fl-ambjenti terrestri u 
akkwatiċi, filwaqt li jkun evitat it-tniġġis 
diffuż permezz tar-ritorn tal-ilma ta’ taħt 
l-art lura lejn korpi ta' ilma tal-wiċċ.  It-
titjib ġenetiku tal-pjanti u annimali għall-
karatteristiċi ta’ adattament u produttività 
se jesiġi l-approċċi kollha ta’ tagħmir
konvenzjonali u modern u użu aħjar ta’ 
riżorsi ġenetiċi. Se tingħata attenzjoni lill-
ġestjoni tal-ħamrija f'azjenda agrikola 
għaż-żieda tal-fertilità tal-ħamrija bħala 
bażi għall-produttività tar-rabà. Is-saħħa 
tal-annimali u pjanti se tkun promossa u l-
miżuri integrati ta’ kontroll tal-
mard/organiżmi li jagħmlu ħsara se jkunu 
żviluppati iktar. L-istrateġiji għall-
eradikazzjoni tal-mard tal-annimali, inkluż 
iż-żoonosi se jkunu indirizzati flimkien 
mar-riċerka dwar ir-reżistenza 
antimikrobjali. L-istudju tal-effetti tal-
prattiki fuq il-benessri tal-annimali se jgħin 
sabiex jiġi indirizzat t-tħassib tas-soċjetà. 
L-oqsma elenkati hawn fuq se jkunu 
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sostnuti minn aktar riċerka fundamentali 
biex tindirizza mistoqsijiet bijoloġiċi 
rilevanti kif ukoll bħala appoġġ għall-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika 
tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 99
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1– punt 2.1.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-agrikoltura u l-foresterija huma sistemi 
uniċi li jqassmu l-prodotti kummerċjali 
iżda wkoll beni pubbliċi tas-soċjetà usa' 
(inkluż il-valur kulturali u rikreazzjonali) u 
servizzi ekoloġiċi importanti bħal 
bijodiversità funzjonali u fil-post, 
pollinazzjoni, regolazzjoni tal-ilma, 
pajsaġġ, tnaqqis tal-erożjoni u s-sekwestru 
tal-karbonju / mitigazzjoni tal-GHG. L-
attivitajiet ta’ riċerka se jappoġġaw il-
forniment ta' dawn il-beni u servizzi 
pubbliċi, permezz ta' soluzzjonijiet ta' 
ġestjoni, għodod li jappoġġaw id-
deċiżjonijiet u l-valutazzjoni tal-valur 
mhux kummerċjali tagħhom. Il-
kwistjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu 
indirizzati jinkludu l-identifikazzjoni tas-
sistemi tal-biedja/foresti u l-mudelli tal-
pajsaġġ li x'aktarx jiksbu dawn l-iskopijiet. 
Ċaqliq fil-ġestjoni attiva tas-sistemi 
agrikoli - inklużi l-użu tat-teknoloġiji u t-
tibdil tal-prattiki - se jżid il-mitigazzjoni l-
mitigazzjoni tal-GHG u l-kapaċità adattivi 
tas-settur agrikolu.

L-agrikoltura u l-foresterija huma sistemi 
uniċi li jqassmu l-prodotti kummerċjali 
iżda wkoll beni pubbliċi tas-soċjetà usa' 
(inkluż il-valur kulturali u rikreazzjonali) u 
servizzi ekoloġiċi importanti bħal 
bijodiversità funzjonali u fil-post, 
pollinazzjoni, ħżin u regolazzjoni tal-ilma, 
pajsaġġ, tnaqqis tal-erożjoni u s-sekwestru 
tal-karbonju / mitigazzjoni tal-GHG. L-
attivitajiet ta’ riċerka se jappoġġaw il-
forniment ta' dawn il-beni u servizzi 
pubbliċi, permezz ta' soluzzjonijiet ta' 
ġestjoni, għodod li jappoġġaw id-
deċiżjonijiet u l-valutazzjoni tal-valur 
mhux kummerċjali tagħhom. Il-
kwistjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu 
indirizzati jinkludu l-identifikazzjoni tas-
sistemi tal-biedja/foresti u l-mudelli tal-
pajsaġġ li x'aktarx jiksbu dawn l-iskopijiet. 
Ċaqliq fil-ġestjoni attiva tas-sistemi 
agrikoli - inklużi l-użu tat-teknoloġiji u t-
tibdil tal-prattiki - se jżid il-mitigazzjoni  
tal-GHG u l-kapaċità adattivi tas-settur 
agrikolu għall-effetti negattivi tat-tibdil fil-
klima. Dan jitlob ukoll għal ġestjoni 
integrata tal-ilma ta’ korpi naturali u 
sorsi alternattivi (eż. drenaġġ ittrattat) 
għall-irrigazzjoni (agrikoltura, pajsaġġ u 
forestrija), restawr/titjib tal-ambjent, tifi 
tan-nar tal-foresti, attivitajiet rikreattivi u 
provvista pubblika
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Or. en

Emenda 100
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1– punt 2.1.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-opportunitajiet ta’ żvilupp għall-
komunitajiet rurali se jkunu mmobilizzati 
permezz tat-tisħiħ tal-kapaċità tagħhom 
għall-produzzjoni primarja u tqassim ta' 
servizzi tal-ekosistemi, kif ukoll permezz 
tal-ftuħ ta’ possibilitajiet għall-produzzjoni 
ta’ prodotti ġodda u diversifikati (ikel, 
għalf, materjali, enerġija), li jissodisfaw id-
domanda dejjem tikber għal sistemi ta' 
katina qasira ta' forniment b'livell baxx ta' 
karbonju Ir-riċerka soċjoekonomika 
flimkien mal-iżvilupp ta’ kunċetti ġodda u 
innovazzjonijiet istituzzjonali huma 
meħtieġa sabiex jiżguraw il-koeżjoni ta’ 
żoni rurali u jipprevjenu l-
marġinalizzazzjoni ekonomika u soċjali, 
irawwmu d-diversifikazzjoni tal-attivitajiet 
ekonomiċi (inkluż is-settur tas-servizzi), 
jiżguraw ir-relazzjonijiet xierqa bejn iż-
żoni rurali u urbani, kif ukoll jiffaċilitaw l-
iskambju tal-għarfien, id-dimostrazzjoni, l-
innovazzjoni u disseminazzjoni u trawwim 
tal-ġestjoni parteċipattiva ta' riżorsi 
Minbarra dan, hemm bżonn li wieħed 
iħares lejn il-modi li bihom il-beni pubbliċi 
fiż-żoni rurali jistgħu jkunu kkonvertiti 
f'benefiċċji soċjoekonomiċi 
lokali/reġjonali. Il-ħtiġijiet tal-innovazzjoni 
ddefiniti fuq livelli reġjonali u lokali se 
jkunu kkumplimentati b’azzjonijiet 
trasversali ta' riċerka fuq livelli 
interreġjonali u Ewropej Billi jiġu 
pprovduti l-għodod analitiċi, indikaturi, 
mudelli u attivitajiet li jħarsu 'l quddiem 
meħtieġa, il-proġetti ta' riċerka se 
jappoġġaw dawk li jfasslu l-politika u 
atturi oħra fl-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-istrateġiji, 

L-opportunitajiet ta’ żvilupp għall-
komunitajiet rurali se jkunu mmobilizzati 
permezz tat-tisħiħ tal-kapaċità tagħhom 
għall-produzzjoni primarja u tqassim ta' 
servizzi tal-ekosistemi, kif ukoll permezz 
tal-ftuħ ta’ possibilitajiet għall-produzzjoni 
ta’ prodotti ġodda u diversifikati (ikel, 
għalf, materjali, enerġija), li jissodisfaw id-
domanda dejjem tikber għal sistemi ta' 
katina qasira ta' forniment b'livell baxx ta' 
karbonju. Ir-riċerka soċjoekonomika 
flimkien mal-iżvilupp ta’ kunċetti ġodda u 
innovazzjonijiet istituzzjonali huma 
meħtieġa sabiex jiżguraw il-koeżjoni ta’ 
żoni rurali u jipprevjenu l-
marġinalizzazzjoni ekonomika u soċjali, 
irawmu d-diversifikazzjoni tal-attivitajiet 
ekonomiċi (inkluż is-settur tas-servizzi), 
jiżguraw ir-relazzjonijiet xierqa bejn iż-
żoni rurali u urbani, kif ukoll jiffaċilitaw l-
iskambju tal-għarfien, id-dimostrazzjoni, l-
innovazzjoni u disseminazzjoni u trawwim 
tal-ġestjoni parteċipattiva ta' riżorsi. 
Minbarra dan, hemm bżonn li wieħed 
iħares lejn il-modi li bihom il-beni pubbliċi 
fiż-żoni rurali jistgħu jkunu kkonvertiti 
f'benefiċċji soċjoekonomiċi 
lokali/reġjonali. Il-ħtiġijiet tal-innovazzjoni 
ddefiniti fuq livelli reġjonali u lokali se 
jkunu kkumplimentati b’azzjonijiet 
trasversali ta' riċerka fuq livelli 
interreġjonali u Ewropej Billi jiġu 
pprovduti l-għodod analitiċi, indikaturi, 
mudelli u attivitajiet li jħarsu 'l quddiem 
meħtieġa, il-proġetti ta' riċerka se 
jappoġġaw dawk li jfasslu l-politika u 
atturi oħra fl-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-istrateġiji, 
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politiki u leġiżlazzjoni rilevanti, mhux biss 
għaż-żoni rurali iżda għall-bijoekonomija 
kollha. L-għodod u dejta huma wkoll 
meħtieġa sabiex jippermettu valutazzjoni 
kif suppost ta’ kompromessi potenzjali 
bejn it-tipi diversi ta’ użu ta’ riżorsi (art, 
ilma u oħrajn) u prodotti bijoekonomiċi. Se 
tkun indirizzata l-valutazzjoni 
soċjoekonomika u komparattiva tas-sistemi 
ta’ biedja/foresti u l-prestazzzjoni ta’ 
sostenibbilità.

politiki u leġiżlazzjoni rilevanti, mhux biss 
għaż-żoni rurali iżda għall-bijoekonomija 
kollha. L-għodod u dejta, inklużi dawk li 
ġew żviluppati u miġbura fil-proċess tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva 
2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-23 t’Ottubru 2000 li 
tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-
ilma,1  huma wkoll meħtieġa sabiex 
jippermettu valutazzjoni kif suppost ta’ 
kompromessi potenzjali bejn it-tipi diversi 
ta’ użu ta’ riżorsi (art, ilma u oħrajn) u 
prodotti bijoekonomiċi. Se tkun valutata 
bl-użu ta’ kriterji soċjali, ekonomiċi u 
ekoloġiċi l-valutazzjoni soċjoekonomika u 
komparattiva tas-sistemi ta’ biedja/foresti u 
l-prestazzjoni ta’ sostenibbilità.

_______________
1 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.

Or. en

Emenda 101
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 2 – Punt 2.2 – Punt 2.2.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-–ħtiġijiet għall-industrija tal-ikel u l-
għalf sabiex ilaħħqu mal-bidla tas-soċjetà, 
dik ambjentali, klimatika u ekonomika 
minn livell lokali għal dak globali se jiġu 
indirizzati fl-istadji kollha tal-katina ta’ 
produzzjoni tal-ikel u l-għalf, inkluż id-
disinn tal-ikel, l-ipproċessar, l-ippakkjar, 
kontroll tal-proċess, tnaqqis tal-iskart, 
valorizzazzjoni tal-prodotti sekondarji u l-
użu jew rimi sikur tal-prodotti sekondarji 
tal-annimali. Se jiġu ġġenerati proċessi 
innovattivi u sostenibbli li jużaw ir-riżorsi 
b’effiċjenza, u l-prodotti diversifikati, 
siguri, affordabbli u ta’ kwalità għolja. Dan 
għandu jsaħħaħ il-potenzjal ta' 
innovazzjoni tal-katina Ewropea ta' 

Il-ħtiġijiet għall-industrija tal-ikel u l-għalf 
sabiex ilaħħqu mal-bidla tas-soċjetà, dik 
ambjentali, klimatika u ekonomika minn 
livell lokali għal dak globali se jiġu 
indirizzati fl-istadji kollha tal-katina ta’ 
produzzjoni tal-ikel u l-għalf, inkluż id-
disinn tal-ikel, l-ipproċessar, l-ippakkjar, 
kontroll tal-proċess, riċiklaġġ tal-ilma, 
tnaqqis tal-iskart, valorizzazzjoni tal-
prodotti sekondarji u l-użu jew rimi sikur 
tal-prodotti sekondarji tal-annimali. Se jiġu 
ġġenerati proċessi innovattivi u sostenibbli 
li jużaw ir-riżorsi b’effiċjenza, u l-prodotti 
diversifikati, siguri, affordabbli u ta’ 
kwalità għolja. Dan għandu jsaħħaħ il-
potenzjal ta' innovazzjoni tal-katina 
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provvista tal-ikel, itejjeb il-kompetittività 
tagħha, joħloq tkabbir ekonomiku u l-
impjiegi u jippermetti lill-industrija 
Ewropea tal-ikel li tadatta għall-bidliet. 
Aspetti oħra li għandhom jiġu indirizzati 
huma t-traċċabiltà, loġistika u servizzi, 
fatturi soċjoekonomiċi, ir-reżiljenza tal-
katina tal-ikel kontra r-riskji ambjentali u 
klimatiċi, u l-limitazzjoni tal-impatti 
negattivi fuq l-attivitajiet tal-katina tal-ikel 
u tad-dieti li jinbidlu u s-sistemi ta' 
produzzjoni fuq l-ambjent.

Ewropea ta' provvista tal-ikel, itejjeb il-
kompetittività tagħha, joħloq tkabbir 
ekonomiku u l-impjiegi u jippermetti lill-
industrija Ewropea tal-ikel li tadatta għall-
bidliet. Aspetti oħra li għandhom jiġu 
indirizzati huma t-traċċabiltà, loġistika u 
servizzi, inklużi l-iskarsezza tal-ilma u d-
degradazzjoni fil-kwalità tal-ilma frisk, 
fatturi soċjoekonomiċi, ir-reżiljenza tal-
katina tal-ikel kontra r-riskji ambjentali u 
klimatiċi, u l-limitazzjoni tal-impatti 
negattivi fuq l-attivitajiet tal-katina tal-ikel 
u tad-dieti li jinbidlu u s-sistemi ta' 
produzzjoni fuq l-ambjent.

Or. en

Emenda 102
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 2 – Punt 2.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Waħda mill-karatteristiċi prinċipali tar-
riżorsi akkwatiċi ħajjin hija li dawn huma 
rinnovabbli u l-isfruttar sostenibbli 
tagħhom jiddependi fuq għarfien fid-dettall 
u grad għoli ta’ kwalità u produttività tal-
ekosistemi akwatiċi. L-objettiv ġenerali 
huwa li jiġu sfruttati r-riżorsi akkwatiċi 
ħajjin b’mod sostenibbli sabiex jiġu 
mmassimizzati l-benefiċċji/dħul mill-
oċeani u ibħra tal-Ewropa. Dan jinkludi l-
ħtieġa li tiġi ottimizzata l-kontribuzzjoni 
sostenibbli tas-sajd u akkwakultura għas-
sigurtà tal-ikel fil-kuntest tal-ekonomija 
globali li titnaqqas id-dipendenza qawwija 
tal-UE fuq l-importazzjonijiet tal-frott tal-
baħar (madwar 60 % tat-total tal-konsum 
ta’ frott tal-baħar Ewropew jiddependi fuq 
l-importazzjoni u l-UE hija l-ikbar 
importatriċi fid-dinja tal-prodotti tas-sajd), 
u li l-bijoteknoloġiji tal-baħar sabiex 
tingħata spinta lit-tkabbir ‘blu’. Skont l-
oqfsa attwali tal-politika, l-attivitajiet ta’ 
riċerka se jsostnu l-approċċ tal-ekosistema 
għal ġestjoni u sfruttar tar-riżorsi naturali, 
u l-‘iżvilupp ekoloġiku' tas-setturi involuti.

Waħda mill-karatteristiċi prinċipali tar-
riżorsi akkwatiċi ħajjin hija li dawn huma 
rinnovabbli u l-isfruttar sostenibbli 
tagħhom jiddependi fuq għarfien fid-dettall 
u grad għoli ta’ kwalità u produttività tal-
ekosistemi akwatiċi. L-objettiv ġenerali 
huwa li jiġu sfruttati r-riżorsi akkwatiċi 
ħajjin b’mod sostenibbli sabiex jiġu 
mmassimizzati l-benefiċċji/dħul mill-
oċeani, ibħra, xmajjar u korpi tal-ilma 
oħra tal-Ewropa. Dan jinkludi l-ħtieġa li 
tiġi ottimizzata l-kontribuzzjoni sostenibbli 
tas-sajd u akkwakultura għas-sigurtà tal-
ikel fil-kuntest tal-ekonomija globali, l-
aktar li titnaqqas id-dipendenza qawwija 
tal-UE fuq l-importazzjonijiet tal-frott tal-
baħar (madwar 60 % tat-total tal-konsum 
ta’ frott tal-baħar Ewropew jiddependi fuq 
l-importazzjoni u l-UE hija l-ikbar 
importatriċi fid-dinja tal-prodotti tas-sajd), 
u li l-bijoteknoloġiji tal-baħar sabiex 
tingħata spinta lit-tkabbir ‘blu’. Għarfien 
trażversali marin u marittimu xjentifiku u 
teknoloġiku se jiġi indirizzat bil-għan li 
jinfetaħ il-potenzjal tal-ibħra u l-ilmijiet 
interni tul il-firxa ta’ industriji marini u 
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marittimi, filwaqt li jitħares l-ambjent u 
jsir adattament għat-tibdil fil-klima. Skont 
l-oqfsa attwali tal-politika, l-attivitajiet ta’ 
riċerka se jsostnu l-approċċ tal-ekosistema 
għal ġestjoni u sfruttar tar-riżorsi naturali, 
u l-‘iżvilupp ekoloġiku' tas-setturi involuti.

Or. en

Emenda 103
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 2 – Punt 2.4 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.4. Industriji b'bażi bijoloġika sostenibbli 
u kompetittivi 

2.4. Industriji b'bażi bijoloġika sostenibbli 
u kompetittivi u li jappoġġaw l-iżvilupp ta’ 
ekonomija bijoloġika Ewropea

Or. en

Emenda 104
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 3 – Punt 3.1 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.1. Tnaqqis tal-konsum tal-Enerġija u l-
marka tal-karbonju permezz ta’ użu 
intelliġenti u sostenibbli 

3.1. Tnaqqis tal-konsum tal-Enerġija u l-
marka tal-karbonju permezz ta’ użu 
intelliġenti u sostenibbli u sigur

Or. en

Emenda 105
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 3 – Punt 3.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sorsi tal-Enerġija u x-xejriet ta' konsum 
tal-industriji, trasport, bini, irħula u bliet 
tal-Ewropa, fil-biċċa l-kbira, mhumiex 

Is-sorsi tal-Enerġija u x-xejriet ta' konsum 
tal-industriji, trasport, bini, irħula u bliet 
tal-Ewropa, fil-biċċa l-kbira, mhumiex 
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sostenibbli u jwasslu għal impatti 
ambjentali u tibdil fil-klima sinifikanti. L-
iżvilupp ta’ bini li ma joħloq kważi l-ebda 
emissjoni, industriji effiċjenti ħafna u 
adozzjoni tal-massa ta’ approċċi effiċjenti 
fl-enerġija mill-kumpaniji, individwi, 
komunitajiet u bliet se jesiġu mhux biss l-
avvanzi teknoloġiċi, iżda wkoll 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi bħal 
pereżempju servizzi konsultattivi u ta' 
ġestjoni tal-finanzjament u d-domanda. 
B’dan il-mod, l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija tista' tipprovdi wieħed mill-iktar 
modi kosteffettivi sabiex titnaqqas il-
domanda għall-enerġija, b’hekk tissaħħaħ 
is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija, bit-
tnaqqis tal-impatti ambjentali u klimatiċi u 
tissaħħaħ il-kompetittività.

sostenibbli u jwasslu għal impatti 
ambjentali u tibdil fil-klima sinifikanti. L-
iżvilupp ta’ bini ġdid u eżistenti li ma 
joħloq kważi l-ebda emissjoni, industriji 
effiċjenti ħafna u adozzjoni tal-massa ta’ 
approċċi effiċjenti fl-enerġija mill-
kumpaniji, individwi, komunitajiet u bliet 
se jesiġu mhux biss l-avvanzi teknoloġiċi, 
iżda wkoll soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi 
bħal pereżempju servizzi ġodda 
konsultattivi u ta' ġestjoni tal-finanzjament 
u d-domanda. B’dan il-mod, l-effiċjenza fl-
użu tal-enerġija tista' tipprovdi wieħed
mill-iktar modi kosteffettivi sabiex 
titnaqqas il-domanda għall-enerġija, 
b’hekk tissaħħaħ is-sigurtà tal-provvista 
tal-enerġija, bit-tnaqqis tal-impatti 
ambjentali u klimatiċi u tissaħħaħ il-
kompetittività.

Or. en

Emenda 106
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 3 – Punt 3.1 – Punt 3.1.1 – Paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u l-
eliminazzjoni tal-ħela tal-enerġija, filwaqt 
li jiġu provduti s-servizz li għandhom 
bżonn is-soċjetà u l-ekonomija , jeħtieġ 
mhux biss li jinġiebu iktar prodotti u 
servizzi għas-suq tal-massa li huma aktar 
effiċjenti, kostkompetittivi, li jħarsu l-
ambjent u iktar intelliġenti iżda wkoll li 
jkun hemm l-integrazzjoni ta’ komponenti 
u apparat b’tali mod li dawn jikkooperaw 
sabiex jottimizzaw l-użu globali tal-
enerġija mill-bini, servizzi u industrija.

It-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u l-
eliminazzjoni tal-ħela tal-enerġija, filwaqt 
li jiġu provduti s-servizz li għandhom 
bżonn is-soċjetà u l-ekonomija , jeħtieġ 
mhux biss li jinġiebu iktar prodotti u 
servizzi għas-suq tal-massa li huma aktar 
effiċjenti, kostkompetittivi, siguri, li jħarsu 
l-ambjent u iktar intelliġenti iżda wkoll li 
jkun hemm l-integrazzjoni ta’ komponenti 
u apparat b’tali mod li dawn jikkooperaw 
sabiex jottimizzaw l-użu globali tal-
enerġija mill-bini, servizzi u industrija.

Or. en
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Emenda 107
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 3 – Punt 3.1 – Punt 3.1.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iż-żoni urbani huma wieħed mill-akbar 
konsumaturi ta’ enerġija fl-Unjoni u 
jemettu parti kbira korrispondenti ta’ 
gassijiet serra, filwaqt li jiġġeneraw 
ammont sostanzjali ta’ sustanzi li jniġġsu l-
arja. Fl-istess ħin, iż-żoni urbani huma 
affettwati mit-tnaqqis fil-kwalità tal-arja u 
t-tibdil fil-klima u għandhom jiżviluppaw 
l-istrateġiji ta' mitgazzjoni u adattament 
tagħhom stess. Is-sejba ta’ soluzzjonijiet 
innovattivi ta’ enerġija (effiċjenza tal-
enerġija, sistemi ta' provvista tal-elettriku u 
tisħin u tkessiħ), integrati mat-trasport, 
skart u trattament tal-ilma, kif ukoll 
soluzzjonijiet tal-ICT għall-ambjent urban 
huma għalhekk kruċjali fit-trasformazzjoni 
lejn soċjetà b'livell baxx ta' karbonju. 
Inizjattivi immirati bħala appoġġ għall-
konvergenza tal-ktajjen ta' valur industrijali 
tal-enerġija, trasport u s-settur tal-ICT għal 
applikazzjonijiet urbani intelliġenti 
għandhom jiġu previsti. Fl-istess ħin, 
ippjanar u mudelli kummerċjali 
teknoloġiċi, organizzattivi ġodda jesiġu li 
jkunu żviluppati u ttestjati fuq skala sħiħa 
skont il-ħtiġijiet u mezzi tal-ibliet u 
komunitajiet. Ir-riċerka hija wkoll 
meħtieġa sabiex jinftiehmu l-kwistjonijiet 
soċjali, ekonomiċi u kulturali li huma 
involuti f’din it-trasformazzjoni.

Iż-żoni urbani huma wieħed mill-akbar 
konsumaturi ta’ enerġija fl-Unjoni u 
jemettu parti kbira korrispondenti ta’ 
gassijiet serra, filwaqt li jiġġeneraw
ammont sostanzjali ta’ sustanzi li jniġġsu l-
arja. Fl-istess ħin, iż-żoni urbani huma 
affettwati mit-tnaqqis fil-kwalità tal-arja u 
t-tibdil fil-klima u għandhom jiżviluppaw 
l-istrateġiji ta' mitgazzjoni u adattament 
tagħhom stess. Is-sejba ta’ soluzzjonijiet 
innovattivi ta’ enerġija (effiċjenza tal-
enerġija, integrazzjoni ta’ sorsi tal-
enerġija rinnovabbli fl-ambjent mibni, 
sistemi ta' provvista tal-elettriku u tisħin u 
tkessiħ), integrati mat-trasport, skart u 
trattament tal-ilma, kif ukoll soluzzjonijiet 
tal-ICT għall-ambjent urban huma 
għalhekk kruċjali fit-trasformazzjoni lejn 
soċjetà b'livell baxx ta' karbonju. Inizjattivi 
immirati bħala appoġġ għall-konvergenza 
tal-ktajjen ta' valur industrijali tal-enerġija, 
trasport u s-settur tal-ICT għal 
applikazzjonijiet urbani intelliġenti 
għandhom jiġu previsti. Fl-istess ħin, 
ippjanar u mudelli kummerċjali 
teknoloġiċi, organizzattivi ġodda jesiġu li 
jkunu żviluppati u ttestjati fuq skala sħiħa 
skont il-ħtiġijiet u mezzi tal-ibliet u 
komunitajiet. Ir-riċerka hija wkoll 
meħtieġa sabiex jinftiehmu l-kwistjonijiet 
soċjali, ekonomiċi u kulturali li huma 
involuti f’din it-trasformazzjoni.

Or. en

Emenda 108
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 3 – Punt 3.2 – Punt 3.2.1



PE489.688v01-00 74/123 PR\903346MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv għall-enerġija li ġejja mir-riħ 
huwa li titnaqqas l-ispiża tal-produzzjoni 
tal-elettriku ta’ riħ fuq l-art u lil hinn mill-
kosta sa madwar 20 % sal-2020 meta 
mqabbla mal-2010, favur dejjem aktar il-
produzzjoni lil hinn mill-kosta, u li tiġi 
permessa l-integrazzjoni xierqa fil-grilja 
tal-elettriku.  L-attenzjoni se tkun fuq l-
iżvilupp, l-ittestjar u d-dimostrazzjoni tas-
sistemi ta’ konverżjoni tal-enerġija li ġejja 
mir-riħ tal-ġenerazzjoni li jmiss ta’ skala 
ikbar, effiċjenzi ogħla fil-konverżjoni u 
disponibbilitajiet ogħla għas-sistemi fuq l-
art u dawk lil hinn mill-kosta (inklużi l-
postijiet remoti u ambjenti b'temp ostili) kif 
ukoll proċessi ġodda ta’ manifattura tas-
serje .

L-objettiv għall-enerġija li ġejja mir-riħ 
huwa li titnaqqas l-ispiża tal-produzzjoni 
tal-elettriku ta’ riħ fuq l-art u lil hinn mill-
kosta sa madwar 20 % sal-2020 meta 
mqabbla mal-2010, favur dejjem aktar il-
produzzjoni lil hinn mill-kosta, u li tiġi 
permessa l-integrazzjoni xierqa fil-grilja 
tal-elettriku.  L-attenzjoni se tkun fuq l-
iżvilupp, l-ittestjar u d-dimostrazzjoni tas-
sistemi ta’ konverżjoni tal-enerġija li ġejja 
mir-riħ tal-ġenerazzjoni li jmiss ta’ skala 
ikbar, effiċjenzi ogħla fil-konverżjoni u 
disponibbilitajiet ogħla għas-sistemi fuq l-
art u dawk lil hinn mill-kosta (inklużi l-
postijiet remoti u ambjenti b'temp ostili) kif 
ukoll proċessi ġodda ta’ manifattura tas-
serje. Il-fattibilità ta’ postijiet remoti u 
ostili għandu jiġi investigat bl-użu ta’ 
għodod xierqa tal-immudellar tal-
atmosfera u l-oċeani.

Or. en

Emenda 109
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 3 – Punt 3.2 – Punt 3.2.2 – Paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-PV, dan se jeħtieġ riċerka fit-tul
dwar il-kunċetti u sistemi ġodda, 
dimostrazzjoni u ttestjar ta' produzzjoni tal-
massa bl-għan li jkun hemm skjerament 
fuq skala kbira.

Għall-PV, dan se jeħtieġ riċerka dwar 
proċessi ta’ manifattura u prodotti bi 
prestazzjoni ogħla, dimostrazzjoni u 
ttestjar ta' produzzjoni tal-massa bl-għan li 
jkun hemm skjerament fuq skala kbira u 
riċerka fit-tul dwar teknoloġiji ġodda.
Soluzzjonijiet innovattivi għall-
integrazzjoni ta’ sistemi għandhom ikunu 
skjerati sal-2020. L-attenzjoni se tkun fuq 
l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni ta’ 
interfaċċja msaħħa tal-grilja (ħażna fil-
grilja u invertituri attivi se jipprovdu 
servizzi għall-operat tas-sistema tal-
elettriku) u fuq interfejs imtejjeb tal-bini 
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(moduli multifunzjonali PV u elementi 
tal-bilanċ tas-sistema (BoS) 
b'funzjonalitajiet speċifiċi għall-
integrazzjoni fil-bini.  

Or. en

Emenda 110
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 3 – Punt 3.2 – Punt 3.2.2 – Paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għas-CSP, l-enfasi se tkun fuq l-iżvilupp 
ta' metodi biex tiżdied l-effiċjenza filwaqt 
li jitnaqqsu l-ispejjeż u l-impatt ambjentali, 
li jippermettu skalar industrijali 'il fuq tat-
teknoloġiji dimostrati bil-bini ta' impjanti 
tal-enerġija bla preċedent.  Se jiġu ttestjati
soluzzjonijiet li jikkombinaw b'mod 
effiċjenti l-produzzjoni tal-elettriku solari 
mad-desalinizzazzjoni tal-ilma.

Għas-CSP, l-enfasi se tkun fuq l-iżvilupp 
ta' metodi biex tiżdied l-effiċjenza u l-
kontrollabilità, permezz ta’ ħażna u 
ibridizzazzjoni, filwaqt li jitnaqqsu l-
ispejjeż u l-impatt ambjentali. Minbarra 
suġġetti ta’ riċerka, l-għan hu li jitkattar 
skalar industrijali 'il fuq tat-teknoloġiji 
dimostrati bil-bini ta' impjanti tal-enerġija 
bla preċedent. Soluzzjonijiet li 
jikkombinaw b'mod effiċjenti l-produzzjoni 
tal-elettriku solari ma' sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli oħra pereżempju l-bijomassa 
f'impjanti ibridi li jippermettu l-
ġenerazzjoni kostanti tal-elettriku jew 
għal skopijiet oħra pereżempju d-
desalinizzazzjoni tal-ilma se jingħataw 
prijorità.

Or. en

Emenda 111
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 3 – Punt 3.2 – Punt 3.2.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2.3. Jiġu żviluppati teknoloġiji 
kompetittivi u ambjentalment sikuri għall-
qbid, trasport u ħżin ta' CO2

imħassar

Il-qbid u ħżin tal-karbonju (CCS) huma 
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alternattiva ewlenija li għandha tkun 
użata b’mod wiesa’ fuq skala kummerċjali 
f’livell globali sabiex jilqgħu l-isfida ta’ 
ġenerazzjoni ta’ enerġija dekarbonizzata 
u industrija b’livell baxx ta’ karbonju sal-
2050. L-objettiv huwa li tiġi mminimizzata 
l-ispiża żejda tas-CCS fis-settur tal-
enerġija għall-impjanti mħaddma bil-
faħam u mħaddma bil-gass meta mqabbla 
ma’ impjanti ekwivalenti mingħajr CCS u 
stallazzjonijiet industrijali li huma
intensivi fl-enerġija.
L-appoġġ se jingħata, b’mod partikolari, 
sabiex juri l-katina kollha tas-CCS għal 
portafoll rappreżentattiv ta’ alternattivi 
teknoloġiċi differenti ta' qbid, trasport u 
ħżin.  Dan se jkun akkumpanjat minn 
riċerka sabiex jiġu żviluppati b’mod 
ulterjuri dawn it-teknoloġiji u sabiex 
jitwasslu teknoloġiji ta' qbid kompetittivi, 
komponenti mtejba, sistemi u proċessi 
integrati, ħżin ġeoloġiku sikur u 
soluzzjonijiet razzjonali għall-użu mill-
ġdid fuq skala kbira ta’ CO2 maqbud 
sabiex jippermetti l-iskjerament 
kummerċjali tat-teknoloġiji tas-CCS 
għall-impjanti ta’ enerġija mħaddma 
b'fjuwils fossili u industriji oħra intensivi 
fil-karbonju li jkomplu fl-operat wara l-
2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Test imressaq f’3.2.4c

Emenda 112
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 3 – Punt 3.2 – Punt 3.2.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-enerġija ġeotermali, idro u tal-baħar kif 
ukoll enerġiji rinnovabbli oħra jistgħu 
jikkontribwixxu għad-dekarbonizzazzjoni 

L-enerġija ġeotermali, idro u tal-baħar kif 
ukoll enerġiji rinnovabbli oħra jistgħu 
jikkontribwixxu għad-dekarbonizzazzjoni 
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tal-provvista Ewropea ta’ enerġija filwaqt 
li jssaħħu l-flessibilità tagħha għal 
produzzjoni u użu varjabbli ta' enerġija. L-
objettiv huwa li jitwasslu sal-maturità 
kummerċjali t-teknoloġiji kosteffettivi u 
sostenibbli, u b'hekk jintlaħaq skjerament 
ta' skala kbira fiq skala industrijali inkluża 
l-integrazzjoni tal-grilja.  Enerġiji tal-oċean 
bħal dawk mill-mareat, kurrenti jew mewg 
joffru veralment enerġija mingħajr 
emissjonijiet u prevedibbli.  Attivitajiet ta' 
riċerka għandhom jinkludu r-riċerka 
innovattiva fuq skala ta' laboratorju 
f'komponenti u materjali affidabbli u ta' 
spiża baxxa f'ambjent b'livell għoli ta' 
korrużjoni u akkumulu ta' organiżmi 
bijoloġiċi mhux mixtieqa kif ukoll 
dimostrazzjonijiet taħt il-kundizzjonijiet 
varjati li jinsabu fl-ilmijiet Ewropej.

tal-provvista Ewropea ta’ enerġija filwaqt 
li jssaħħu l-flessibilità tagħha għal 
produzzjoni u użu varjabbli ta' enerġija. L-
objettiv huwa li jitwasslu sal-maturità 
kummerċjali t-teknoloġiji kosteffettivi u 
sostenibbli, u b'hekk jintlaħaq skjerament 
ta' skala kbira fiq skala industrijali inkluża 
l-integrazzjoni tal-grilja.  Enerġiji tal-oċean 
bħal dawk mill-mareat, kurrenti jew mewg 
joffru verament enerġija mingħajr 
emissjonijiet u prevedibbli.  Attivitajiet ta' 
riċerka għandhom jinkludu r-riċerka 
innovattiva fuq skala ta' laboratorju 
f'komponenti u materjali affidabbli u ta' 
spiża baxxa f'ambjent b'livell għoli ta' 
korrużjoni u akkumulu ta' organiżmi 
bijoloġiċi mhux mixtieqa kif ukoll 
dimostrazzjonijiet taħt il-kundizzjonijiet 
varjati li jinsabu fl-ilmijiet Ewropej.
Minbarra istallazzjonijiet pilota, proġetti 
ta’ dimostrazzjoni għandhom jinkludu 
sistemi ta’ ġestjoni adegwata bbażati fuq 
informazzjoni provduta minn għodod ta’ 
monitoraġġ u ta’ previżjoni, li jimmiraw 
il-protezzjoni tal-assi.

Or. en

Emenda 113
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 3 – Punt 3.2 – Punt 3.2.4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2.4a. Ħżin ta’ enerġija minn sorsi 
rinnovabbli
Bl-implimentazzjoni dejjem tikber ta’ 
enerġiji rinnovabbli d-domanda għall-
ħżin tal-enerġiji rinnovabbli intermittenti 
qed issir dejjem aktar importanti. Żvilupp 
ta’ teknoloġiji ta’ ħżin se jsir obbligatorju, 
għall-ħżin għal żmien qasir qasir (riżerva 
żgħira fil-kontroll terzjarju tal-grilja)kif 
ukoll għal applikazzjonijiet fit-tul minn 
ħżin ta’ siegħat sa ħżin staġjonali. Il-firxa 
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temporali wiesgħa titlob firxa wiesgħa ta’ 
teknoloġiji. L-għan hu li jiġu żviluppati 
rotot differenti bl-użu tal-ħżin elettriku 
(eż. kapaċitaturi super, diversi tipi ta' 
batteriji), u l-ħżin mekkaniku (eż. 
flywheels, arja kkumpressata adjabatika), 
u l-ħżin kimiku (eż. il-ġenerazzjoni ta’ 
idroġenu permezz tal-elettrolisi flessibbli, 
il-konverżjoni f’metan jew idrokarburi 
oħra). Hawnhekk, l-ewwel rotot (ħżin
elettriku u mekkaniku) pjuttost jimmiraw 
il-ħżin għal żmien qasir, minħabba l-
effiċjenza għolja tagħhom ta’ konverżjoni. 
Barra minn hekk l-effiċjenza taċ-ċiklu hi 
aktar baxxa, l-aħħar rotta, imsejħa "forza 
lill-gass”, toffri potenzjal enormi mhux 
biss għall-ħżin fit-tul tal-enerġija. Din 
tippermetti wkoll l-integrazzjoni tal-ħżin 
ta’ enerġija mal-produzzjoni ta’ fjuwils 
alternattivi għat-trasport(bl-ajru), u mal-
produzzjoni ta’ kimiċi. Fl-aħħarnett, it-
teknoloġija “forza lill-gass” tippermetti l-
ogħla potenzjal għall-użu tas-CO2 (CCU), 
bl-użu ta’ idroġenu mill-elettrolisi għall-
metanizzazzjoni tas-CO2. L-idroenerġija 
bbażata fuq il-ħżin tal-ilma u sistemi 
riversibbli wkoll jista’ jkollhom rwol 
importanti fit-tisħiħ ta’ forom oħra ta’ 
enerġija rinnovabbli li ma jistgħux 
jinħażnu biex jissodisfaw l-ogħla 
domanda.

Or. en

Emenda 114
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 3 – Punt 3.2 – Punt 3.2.4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2.4b. Produzzjoni deċentralizzata ta’ 
enerġija
Il-produzzjoni ta’ enerġija distribwita, 
pereżempju il-mikro-ġenerazzjoni ta' 
elettriku, għandha rwol importanti 
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f'reġjuni interni iżolati u fi gżejjer. Se jiġu 
investigati aħjar soluzzjonijiet adegwati 
għall-produzzjoni ta’ enerġija u sistemi 
ta’ ġestjoni ta’ enerġija.
Se jiġu promossi attivitajiet ta' 
kooperazzjoni internazzjonali ma' pajjiżi 
li qed jiżviluppaw fir-rigward tat-tnaqqis 
tal-faqar.

Or. en

Emenda 115
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 3 – Punt 3.2 – Punt 3.2.4c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2.4c. Jiġu żviluppati teknoloġiji 
kompetittivi u ambjentalment sikuri għall-
qbid, trasport u ħżin u użu ta' CO2
Il-qbid u ħżin tal-karbonju (CCS) huma 
alternattiva ewlenija li għandha tkun 
użata b’mod wiesa’ fuq skala kummerċjali 
f’livell globali sabiex jilqgħu l-isfida ta’ 
ġenerazzjoni ta’ enerġija dekarbonizzata 
u industrija b’livell baxx ta’ karbonju sal-
2050. L-objettiv huwa li tiġi mminimizzata 
l-ispiża żejda tas-CCS fis-settur tal-
enerġija għall-impjanti mħaddma bil-
faħam u mħaddma bil-gass meta mqabbla 
ma’ impjanti ekwivalenti mingħajr CCS u 
stallazzjonijiet industrijali li huma 
intensivi fl-enerġija.
Barra minn dan, il-qbid u użu tal-
karbonju (CCU) joffru potenzjal għal 
applikazzjonijiet b’valur miżjud ta’ CO2 
maqbud minn impjanti tal-enerġija u 
stallazzjonijiet industrijali. Id-
dimostrazzjoni u l-iżvilupp ta’ rotot ta’ 
riċiklaġġ għas-CO2 maqbud irendi t-
teknoloġiji tal-qbid tal-karbonju aktar 
sostenibbli u jqajjem l-aċċettazzjoni mill-
pubbliku ta' teknoloġiji CCS u CCU, fil-
futur. Għandhom jiġu esplorati sistemi u 
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teknoloġiji CCU biex jaqilbu s-CO2 fi 
prodotti pereżempju kimiċi, fertilizzanti, 
fjuwils u żjut bijoloġiċi. 
Iridu jiġu esplorati teknoloġiji ġodda ta’ 
ħżin, anke ħżin f’prodotti kimiċi 
(karbonju f’kimiċi), il-produzzjoni ta’ 
fjuwils għall-ħżin ibbażata fuq is-syngas 
kif ukoll l-iżvilupp ta’ teknoloġiji ta’ 
gassifikazzjoni li huma essenzjali għal 
dawn is-sistemi, ta’ spiża baxxa u li 
jittolleraw il-fjuwils. Barra minn hekk, 
jeħtieġ li tiġi żviluppata fil-ħin 
infrastruttura tas-CO2 affidabbli billi l-
biċċa l-kbira ta’ impjanti tal-enerġija mill-
fjuwils fossili u sorsi oħra tas-CO2 ma 
jkunux viċin postijiet tal-ħżin.
L-appoġġ se jingħata, b’mod partikolari, 
sabiex juri l-katina kollha tas-CCS jew is-
CCU għal portafoll rappreżentattiv ta’ 
alternattivi teknoloġiċi differenti ta' qbid, 
użu, trasport u ħżin.  Dan ikun 
akkumpanjat minn riċerka biex tiġi 
prodotta enerġija aktar effiċjenti u 
teknoloġiji ta’ qbid, komponenti mtejba, 
sistemi u proċessi integrati, għal impjanti 
tal-enerġija mill-fjuwils fossili u industriji 
oħra intensivi fil-karbonju li jkomplu fl-
operat wara l-2020. Barra minn hekk se 
titmexxa riċerka dwar ħżin ġeoloġiku 
sigur u soluzzjonijiet razzjonali għall-użu 
tas-CO2 maqbud biex tippermetti l-
iskjermanet kummerċjali ta’ teknoloġiji 
tas-CCS u s-CCU.

Or. en

Emenda 116
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 3 – Punt 3.3 – Punt 3.3.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm firxa ta' alternattivi ġodda 
b’potenzjal fit-tul, bħal pereżempju fjuwils 
tal-metall fi trab, fjuwils minn 

Hemm firxa ta' alternattivi ġodda 
b’potenzjal fit-tul, bħal pereżempju fjuwils 
tal-metall fi trab, fjuwils minn 
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mikroorganiżmi fotosintetiċi (f’ambjenti 
tal-ilma u l-art) u minn imitazzjonijiet 
artifiċjali fotosintetiċi. Dawn il-perkorsi 
ġodda joffru potenzjal għal iktar 
konverżjoni effiċjenti tal-enerġija, iktar 
teknoloġiji kostkompetittivi u sostenibbli, u 
proċessi ta' emissjonijiet kważi newtrali ta' 
"gassijiet serra"li ma jikkompetux għall-
artijiet agrikoli. L-appoġġ se jingħata 
notevolment sabiex minn skala ta’ 
laboratorju dawn it-teknoloġiji ġodda u 
oħrajn potenzjali jitwasslu sa skala ta’ 
dimostrazzjoni bl-għan ta' dimostrazzjoni 
kummerċjali sal-2020.

mikroorganiżmi fotosintetiċi (f’ambjenti 
tal-ilma u l-art) u minn imitazzjonijiet 
artifiċjali fotosintetiċi jew mid-
dekompożizzjoni piroelettrika tal-ilma 
f'temperatura baxxa. Dawn il-perkorsi 
ġodda joffru potenzjal għal iktar 
konverżjoni effiċjenti tal-enerġija, iktar 
teknoloġiji kostkompetittivi u sostenibbli, u 
proċessi ta' emissjonijiet kważi newtrali ta' 
"gassijiet serra"li ma jikkompetux għall-
artijiet agrikoli. L-appoġġ se jingħata 
notevolment sabiex minn skala ta’ 
laboratorju dawn it-teknoloġiji ġodda u 
oħrajn potenzjali jitwasslu sa skala ta’ 
dimostrazzjoni bl-għan ta' dimostrazzjoni 
pre-kummerċjali sal-2020.

Or. en

Emenda 117
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 3 – Punt 3.4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.4a. Impjanti tal-enerġija mill-fjuwils 
fossili flessibbli u effiċjenti – li 
jippermettu enerġija rinnovabbli 
intermittenti
Impjanti tal-enerġija mill-fjuwils fossili 
flessibbli u effiċjenti għadhom essenzjali 
biex jiżguraw l-istabbilità tal-grilja u s-
sigurtà tal-provvista tal-elettriku. 
F’perjodu ta' tranżizzjoni, fil-mixja lejn 
ekonomija b'livell baxx ta' karbonju, qed 
niffaċċjaw l-isfida biex nibbilanċjaw l-
elettriku minn sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli mal-elettriku minn impjanti 
tal-enerġija konvenzjonali flessibbli. L-
impjanti tal-enerġija bħalissa huma 
ddisinjati biex joperaw f’kapaċità bażika, 
filwaqt li, meta jkunu qed jakkumpanjaw 
enerġija rinnovabbli, spiss se joperaw 
b’kapaċità parzjali. F’dan il-mod, ikunu 
inqas effiċjenti b’impatt fuq l-
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emissjonijiet.
Jenħtieġ li ssir riċerka biex jiġu 
ottimizzati l-flessibilità u l-effiċjenza tal-
impjanti tal-enerġija konvenzjonali meta 
jiġu operati b’kapaċità parzjali, u b’hekk
jiġi żgurat li jkun disponibbli sostenn 
flessibbli u effiċjenti biex jakkumpanja u 
jappoġġa t-tkabbir tal-enerġija 
rinnovabbli u gradwalment jippermetti 
integrazzjoni akbar ta’ elettriku minn 
sorsi ta’ enerġija rinnovabbli fil-grilja

Or. en

Emenda 118
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 3 – Punt 3.8 – Subparagrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prijoritajiet għat-teħid ta' deċiżjonijiet u 
l-forniment tas-suq għandhom jinbnew 
fuq is-suċċess tal-inizjattiva Enerġija 
Intelliġenti Ewropa (IEE), imwettqa mill-
Aġenzija Eżekuttiva għall-Kompetittività u 
l-Innovazzjoni (EACI), li mit-twaqqif 
tagħha fl-2003 tat fondi għal aktar minn 
500 proġett Ewropew bl-involviment ta' 
3,500 organizzazzjoni Ewropea. Enerġija 
Intelliġenti Ewropa għandha tkompli 
b'objettivi simili mmexxija fuq l-istess linji 
kif sar s'issa.

Or. en

Emenda 119
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 3 – Punt 3.8  – Paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iffissar tal-prijoritajiet għall-
implimentazzjoni tal-attivitajiet f'din l-

L-iffissar tal-prijoritajiet għall-
implimentazzjoni tal-attivitajiet f'din l-
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isfida hija xpunata mill-bżonn li tissaħħaħ 
id-dimensjoni Ewropea tar-riċerka u l-
innovazzjoni fl-enerġija.  Għan ewlieni se 
jkun l-appoġġ għall-implimentazzjoni tal-
Aġenda ta’ riċerka u innovazzjoni tal-Pjan 
Stategiku Ewropew tat-Teknoloġija tal-
Enerġija (Pjan SET)24 sabiex jintlahqu l-
objettivi tal-politika dwar l-Enerġija u t-
tibdil fil-klima tal-Unjoni. Għaldaqstant il-
pjanijiet direzzjonali u l-pjanijiet ta’ 
implimentazzjoni tal-Pjan SET se 
jipprovdu kontribuzzjoni ta’ valur għall-
formulazzjoni tal-programmi ta’ ħidma.  L-
istruttura ta’ governanza tal-Pjan SET se 
tkun użata bħala bażi ta' prinċipji għall-
iffissar tal-prijoritajiet strateġiċi u l-
koordinazzjoni tar-Riċerka u l-
Innovazzjoni fl-Enerġija madwar l-Unjoni.

isfida hija xpunata mill-bżonn li tissaħħaħ 
id-dimensjoni Ewropea tar-riċerka u l-
innovazzjoni fl-enerġija.  Għan ewlieni se 
jkun l-appoġġ għall-implimentazzjoni tal-
Aġenda ta’ riċerka u innovazzjoni tal-Pjan 
Stategiku Ewropew tat-Teknoloġija tal-
Enerġija (Pjan SET)24 sabiex jintlahqu l-
objettivi tal-politika dwar l-Enerġija u t-
tibdil fil-klima tal-Unjoni. Għaldaqstant il-
pjanijiet direzzjonali u l-pjanijiet ta’ 
implimentazzjoni tal-Pjan SET se 
jipprovdu kontribuzzjoni ta’ valur għall-
formulazzjoni tal-programmi ta’ ħidma.  L-
istruttura ta’ governanza tal-Pjan SET se 
tkun użata bħala bażi ta' prinċipji għall-
iffissar tal-prijoritajiet strateġiċi u l-
koordinazzjoni tar-Riċerka u l-
Innovazzjoni fl-Enerġija madwar l-Unjoni.
Il-kontribuzzjoni tal-industrija fi ħdan il-
governanza tal-Inizjattivi Industrijali 
Ewropej (EII) se tiġi kkunsidrata 
formalment u b'mod trasparenti fir-
rigward tal-prijoritajiet tal-finanzjament 
tal-istrumenti identifikati fil-Pjanijiet ta' 
Implimentazzjoni tal-EIIs.

Or. en

Emenda 120
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 4 – Punt 4.1 – Punt 4.1.1 – Paragrafu 1 – Punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-iżvilupp u l-aċċelerazzjoni tal-
adozzjoni ta' teknoloġiji ta’ propulsjoni 
iktar nodfa huma importanti sabiex 
jitnaqqas jew jiġi eliminat is-CO2 u t-
tniġġis mit-trasport. Soluzzjonijiet ġodda u 
innovattivi huma neċessarji, imsejsa fuq 
magni u batteriji elettriċi, ċelloli tal-fjuwil 
jew propulsjoni ibrida. L-iskoperti 
rivoluzzjonjarji teknoloġiċi se jgħinu wkoll 
fit-titjib tal-prestazzjoni ambjentali tas-
sistemi ta’ propulsjoni tradizzjonali.

(a) L-iżvilupp u l-aċċelerazzjoni tal-
adozzjoni ta' teknoloġiji ta’ propulsjoni 
iktar nodfa huma importanti sabiex 
jitnaqqas jew jiġi eliminat is-CO2 u t-
tniġġis mit-trasport (eż. materja 
partikulata). Soluzzjonijiet ġodda u 
innovattivi huma neċessarji, imsejsa fuq 
magni u batteriji elettriċi, ċelloli tal-fjuwil
jew propulsjoni ibrida. L-iskoperti 
rivoluzzjonjarji teknoloġiċi se jgħinu wkoll 
fit-titjib tal-prestazzjoni ambjentali tas-
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sistemi ta’ propulsjoni tradizzjonali.

Or. en

Emenda 121
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 4 – Punt 4.2 – Punt 4.2.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan jista’ jinkiseb permezz tal-
implimentazzjoni ta' sistema ta’ trasport 
kompletament intermodali ‘minn bieb għal 
bieb'u permezz tal-evitar ta’ użu mhux 
meħtieġ tat-trasport. Dan ifisser 
promozzjoni ta’ iktar integrazzjoni bejn il-
modi ta’ trasport, l-ottimizzazzjoni tal-
ktajjen ta’ trasport u servizzi ta’ trasport 
integrati aħjar. Tali soluzzjonijiet 
innovattivi se jiffaċilitaw l-aċċessibilità, 
inkluż għall-popolazzjoni li qed tixjieħ u l-
utenti vulnerabbli.

Dan jista’ jinkiseb permezz tal-
implimentazzjoni ta' sistema ta’ trasport 
kompletament intermodali ‘minn bieb għal 
bieb' u permezz tal-evitar ta’ użu mhux 
meħtieġ tat-trasport. Dan ifisser 
promozzjoni ta’ iktar integrazzjoni bejn il-
modi ta’ trasport, l-ottimizzazzjoni tal-
ktajjen ta’ trasport u servizzi ta’ trasport 
integrati aħjar, bl-ingranaġġ ta’ sistemi ta' 
navigazzjoni ġodda u aktar effettivi, 
pereżempju EGNOS u Galileo. Tali 
soluzzjonijiet innovattivi se jiffaċilitaw l-
aċċessibilità, inkluż għall-popolazzjoni li 
qed tixjieħ u l-utenti vulnerabbli.

Or. en

Emenda 122
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 4 – Punt 4.2 – Punt 4.2.2 – Paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan jista’ jinkiseb permezz tal-iżvilupp u 
użu wiesa’ ta’ applikazzjonijiet u sistemi 
ta’ ġestjoni intelliġenti tat-trasport . Dan 
jesiġi: ippjanar, ġestjoni tad-domanda, 
sistemi ta’ informazzjoni u ħlas li huma 
interoperabbli madwar l-Ewropa; u l-
integrazzjoni sħiħa tal-flussi 
ta’informazzjoni, sistemi ta' ġestjoni, 
netwerks tal-infrastruttura u servizzi ta' 
mobbiltà f’qafas multimodali komuni ġdid 
imsejjes fuq pjattaformi miftuħa. Dan se 

Dan jista’ jinkiseb permezz tal-iżvilupp u 
użu wiesa’ ta’ applikazzjonijiet u sistemi 
ta’ ġestjoni intelliġenti tat-trasport . Dan 
jesiġi: ippjanar, ġestjoni tad-domanda, 
sistemi ta’ informazzjoni u ħlas li huma 
interoperabbli madwar l-Ewropa; u l-
integrazzjoni sħiħa tal-flussi 
ta’informazzjoni, sistemi ta' ġestjoni, 
netwerks tal-infrastruttura u servizzi ta' 
mobbiltà f’qafas multimodali komuni ġdid 
imsejjes fuq pjattaformi miftuħa. Dan se 
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jiżgura wkoll flessibilità u reazzjonijiet 
rapidi għall-ġrajjiet ta’ kriżi u 
kundizzjonijiet estremi tat-temp billi jiġi 
kkonfigurat mill-ġdid l-ivjaġġar tul il-
modi. Applikazzjonijiet ġodda ta’ 
pożizzjonament, navigazzjoni u tal-ħin, li 
huma possibbli permezz tas-sistemi ta’ 
navigazzjoni bis-satellita Galileo u 
EGNOS, se jkunu strumentali fil-kisba ta’ 
dan l-objettiv.

jiżgura wkoll flessibilità u reazzjonijiet 
rapidi għall-ġrajjiet ta’ kriżi u 
kundizzjonijiet estremi tat-temp billi jiġi 
kkonfigurat mill-ġdid l-ivjaġġar tul il-
modi. Applikazzjonijiet ġodda ta’ 
pożizzjonament, navigazzjoni u tal-ħin, li 
huma possibbli permezz tas-sistemi ta’ 
navigazzjoni bis-satellita Galileo u 
EGNOS, huma elementi ta’ attivazzjoni 
ewlenin fil-kisba ta’ dan l-objettiv.

Or. en

Emenda 123
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 4 – Punt 4.2 – Punt 4.2.2 – Paragrafu 2 – Punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) It-teknoloġiji innovattivi tal-ġestjoni 
tat-traffiku tal-ajru se jikkontribwixxu għal 
avvanz fis-sikurezza u effiċjenza 
b’domanda, dejjem akbar, għall-
puntwalità, sabiex jitnaqqas il-ħin moħli 
f'proċeduri relatati mal-ivvjaġġar fl-
ajruporti u sabiex tinkiseb reżiljenza fis-
sistema tat-trasport bl-ajru. L-
implimentazzjoni u l-iżvilupp ulterjuri tal-
'Ajru Uniku Ewropew’ se jkunu appoġġati 
b'soluzzjonijiet għal awtomazzjoni u 
awtonomija akbar fil-ġestjoni tat-traffiku 
tal-ajru u l-kontroll tal-inġenji tal-ajru, 
integrazzjoni aħjar tal-komponenti tal-ajru 
u l-art, u soluzzjonijiet ġodda għall-
immaniġġar effiċjenti u bla xkiel tal-
passiġieri u l-merkanzija tul is-sistema ta’ 
trasport.

(a) It-teknoloġiji innovattivi tal-ġestjoni 
tat-traffiku tal-ajru se jikkontribwixxu għal 
avvanz fis-sikurezza u effiċjenza 
b’domanda, dejjem akbar, għall-
puntwalità, sabiex jitnaqqas il-ħin moħli 
f'proċeduri relatati mal-ivvjaġġar fl-
ajruporti u sabiex tinkiseb reżiljenza fis-
sistema tat-trasport bl-ajru. Sistemi ta’ 
navigazzjoni innovattivi, bl-ingranaġġ tas-
sistemi globali tan-navigazzjoni bis-
satellita (GNSS) Ewropej, pereżempju 
EGNOS, se jottimizzaw l-approċċi tal-
inżul, iżidu s-sigurezza fit-titjiriet u 
jnaqqsu l-konsum tal-fjuwil, b’użu aħjar 
ta’ ajruporti ewlenin u jippermettu l-
isfruttament sħiħ ta’ oħrajn anqas 
importanti. L-implimentazzjoni u l-
iżvilupp ulterjuri tal-'Ajru Uniku 
Ewropew’ se jkunu appoġġati 
b'soluzzjonijiet għal awtomazzjoni u 
awtonomija akbar fil-ġestjoni tat-traffiku 
tal-ajru u l-kontroll tal-inġenji tal-ajru, 
integrazzjoni aħjar tal-komponenti tal-ajru 
u l-art, u soluzzjonijiet ġodda għall-
immaniġġar effiċjenti u bla xkiel tal-
passiġieri u l-merkanzija tul is-sistema ta’ 
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trasport.

Or. en

Emenda 124
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 4 – Punt 4.2 – Punt 4.2.2 – Paragrafu 2 – Punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-ferroviji u t-trasport bit-triq, l-
ottimizzazzjoni tal-ġestjoni tan-netwerk se 
ttejjeb l-użu effiċjenti tal-infrastruttura u 
tagħmel l-operazzjonijiet transkonfinali 
iktar faċli. Ġestjoni tat-traffiku fit-triq u 
sistemi ta’ informazzjoni kooperattivi u 
komprensivi se jiġu żviluppati, billi jkunu 
msejsa fuq il-komunikazzjoni minn vettura 
għal vettura u minn vettura għall-
infrastruttura.

Għall-ferroviji u t-trasport bit-triq, l-
ottimizzazzjoni tal-ġestjoni tan-netwerk se 
ttejjeb l-użu effiċjenti tal-infrastruttura u 
tagħmel l-operazzjonijiet transkonfinali 
iktar faċli. Ġestjoni tat-traffiku fit-triq u 
sistemi ta’ informazzjoni kooperattivi u 
komprensivi se jiġu żviluppati, billi jkunu 
msejsa fuq il-komunikazzjoni minn vettura 
għal vettura u minn vettura għall-
infrastruttura u fuq sistemi Ewropej tan-
navigazzjoni bis-satellita.

Or. en

Emenda 125
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 5 – Punt 5.1  – Paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għalhekk, l-għan ta’ din l-attività huwa li 
jiġu żviluppati u vvalutati miżuri 
innovattivi, kosteffettivi u sostenibbli ta’ 
adattament u ta' mitigazzajoni, li 
jindirizzaw kemm il-gassijiet serra b’CO2
kif ukoll dawk mingħajr CO2, u 
jenfasizzaw kemm soluzzjonijiet ekoloġiċi
teknoloġiċi u dawk li mhumiex, permezz 
tal-ġenerazzjoni ta’ evidenza għal azzjoni 
infurmata, bikrija u effettiva u n-
netwerking tal-kompetenzi meħtieġa.

Għalhekk, l-għan ta’ din l-attività huwa li 
jiġu żviluppati u vvalutati miżuri 
innovattivi, kosteffettivi u sostenibbli ta’ 
adattament u ta' mitigazzajoni, li 
jindirizzaw kemm il-gassijiet serra b’CO2
kif ukoll dawk mingħajr CO2 u l-materja 
partikulata, u jenfasizzaw kemm 
soluzzjonijiet ekoloġiċi teknoloġiċi u dawk 
li mhumiex, permezz tal-ġenerazzjoni ta’ 
evidenza għal azzjoni infurmata, bikrija u 
effettiva u n-netwerking tal-kompetenzi 
meħtieġa.
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Emenda 126
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 5 – Punt 5.1 – Punt 5.1.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fehim aħjar tal-kawżi u l-evoluzzjoni tat-
tibdil fil-klima u projezzjonijiet klimatiċi 
iktar preċiżi huma kruċjali sabiex is-
soċjeta’ tipproteġi l-ħajjiet, oġġetti u 
infrastrutturi u tiżgura t-teħid effettiv ta’ 
deċiżjonijiet. Huwa essenzjali li titjieb iktar 
il-bażi ta’ għarfien xjentifiku tal-
katalizzaturi klimatiċi, proċessi, 
mekkaniżmi u reazzjonijiet assoċjati mal-
iffunzjonar tal-oċeani, ekosistemi terrestri 
u l-atmosfera. Tbassir tal-klima imtejjeb fi 
skali pertinenti u spazjali se jkun appoġġat 
permezz tal-iżvilupp ta’ xenarji u mudelli 
iktar preċiżi, inklużi l-mudelli akkoppjati 
bis-sħiħ mal-mudelli tas-sistema tad-Dinja.

Fehim aħjar tal-kawżi u l-evoluzzjoni tat-
tibdil fil-klima u projezzjonijiet klimatiċi 
iktar preċiżi huma kruċjali sabiex is-
soċjeta’ tipproteġi l-ħajjiet, attivitajiet 
ekonomiċi, oġġetti u infrastrutturi u tiżgura 
t-teħid effettiv ta’ deċiżjonijiet. Huwa 
essenzjali li titjieb iktar il-bażi ta’ għarfien 
xjentifiku tal-katalizzaturi klimatiċi, 
proċessi, mekkaniżmi u reazzjonijiet 
assoċjati mal-iffunzjonar tal-oċeani, 
ekosistemi terrestri u l-atmosfera kif ukoll 
ir-reġjuni polari. Tbassir tal-klima 
imtejjeb fi skali pertinenti temporali u 
spazjali se jkun appoġġat permezz tal-
iżvilupp ta’ xenarji u mudelli iktar preċiżi, 
inklużi l-mudelli akkoppjati bis-sħiħ mal-
mudelli tas-sistema tad-Dinja.

Or. en

Emenda 127
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 5 – Punt 5.1 – Punt 5.1.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm għarfien mhux komplut dwar l-ħila
tas-soċjetà u l-ekonomija li jadattaw għat-
tibdil fil-klima. Miżuri effettivi, ġusti u 
soċjalment aċċettabbli lejn ambjent u 
soċjetà reżiljenti għall-klima jesiġu analiżi 
integrata tal-impatti, vulnerabbiltajiet, 
esponiment tal-popolazzjoni, riskji, spejjeż 
u opportunitajiet assoċjati mat-tibdil u 
varjabbiltà fil-klima, filwaqt li jitqiesu l-
avvenimenti estremi u perikli ikkaġunati

Hemm għarfien mhux komplut dwar il-ħila
tas-soċjetà u l-ekonomija li jadattaw għat-
tibdil fil-klima. Miżuri effettivi, ġusti u 
soċjalment aċċettabbli lejn ambjent u 
soċjetà reżiljenti għall-klima jesiġu analiżi 
integrata tal-impatti, vulnerabbiltajiet, 
esponiment tal-popolazzjoni, riskji, spejjeż 
u opportunitajiet assoċjati mat-tibdil u 
varjabbiltà fil-klima, filwaqt li jitqiesu l-
avvenimenti estremi u perikli relatati 



PE489.688v01-00 88/123 PR\903346MT.doc

MT

mill-klima u r-rikorrenza tagħhom. Din l-
analiżi se tkun żviluppata ukoll fuq l-
impatti avversi tat-tibdil fil-klima fuq il-
bijodiversità, ekosistemi u servizzi tal-
ekosistema, infrastrutturi u assi ekonomiċi 
u naturali. Se jkun hemm enfasi fuq l-
ekosistemi naturali tal-iktar valur u 
ambjenti mibnija, kif ukoll setturi soċjali, 
kulturali u ekonomiċi ewlenin madwar l-
Ewropa. L-azzjonijiet se jinvestigaw l-
impatti u r-riskji dejjem jibkru għas-saħħa 
tal-bniedem li jirriżultaw mit-tibdil fil-
klima u l-konċentrazzjonijiet miżjuda tal-
gassijiet serra fl-atmosfera. Ir-riċerka se 
tevalwa it-tweġibiet innovattivi, distribwiti 
b’mod ġust u kosteffettivi ta’ adattament 
għat-tibdil fil-klima, inkluż il-protezzjoni u 
l-adattament ta’ riżorsi naturali u 
ekosistemi, u effetti relatati, sabiex 
tinforma u tappoġġa l-iżvilupp tagħhom u 
l-implimentazzjoni fuq il-livelli u skali 
kollha. Dan ukoll se jinkludi l-impatti, 
spejjeż u riskji potenzjali, ta’ alternattivi ta’ 
ġeoinġinerija. L-interkonnessjonijiet ,
kunflitti u sinerġiji kumplessi ta’ 
alternattivi ta' adattament u ta' politiki ta' 
prevenzjoni tar-riskju ma' politiki tal-klima 
u settorjali oħra se jkunu investigati, 
inklużi l-impatti fuq l-impjiegi u l-
istandards ta' għajxein ta' gruppi 
vulnerabbli.

kkaġunati mill-klima u r-rikorrenza 
tagħhom. Din l-analiżi se tkun żviluppata 
ukoll fuq l-impatti avversi tat-tibdil fil-
klima fuq il-bijodiversità, ekosistemi u 
servizzi tal-ekosistema, infrastrutturi u assi 
ekonomiċi u naturali. Pereżempju, it-
tibdiliet fil-klima probabbilment se jżidu l-
okkorrenza ta' fenomeni idroloġiċi 
estremi (għargħar u nixfiet) b'impatti 
kbar fuq riżorsi tal-ilma, ekosistemi u s-
sostenibbiltà ta’ attivitajiet ekonomiċi kif 
nafuhom illum. Huwa ta’ rilevanza 
partikolari l-impatt fuq id-disponibbiltà 
tal-ilma. F’bosta reġjuni tal-Unjoni 
Ewropea l-iskarsezza tiġi intensifikata u 
tirriżulta distribuzzjoni aktar żbilanċjata 
tal-ispazju u ż-żmien, u dan  jitlob forom 
ġodda ta’ ġestjoni. Se jkun hemm enfasi 
fuq l-ekosistemi naturali tal-iktar valur u 
ambjenti mibnija, kif ukoll setturi soċjali, 
kulturali u ekonomiċi ewlenin madwar l-
Ewropa. L-azzjonijiet se jinvestigaw l-
impatti u r-riskji dejjem jibkru għas-saħħa 
tal-bniedem li jirriżultaw mit-tibdil fil-
klima u l-konċentrazzjonijiet miżjuda tal-
gassijiet serra fl-atmosfera. Ir-riċerka se 
tevalwa it-tweġibiet innovattivi, distribwiti 
b’mod ġust u kosteffettivi ta’ adattament 
għat-tibdil fil-klima, inkluż l-
ispeċifiċitajiet ta’ gżejjer u r-reġjuni l-
aktar imbiegħda u l-protezzjoni u l-
adattament ta’ riżorsi naturali u ekosistemi, 
u effetti relatati, sabiex tinforma u 
tappoġġa l-iżvilupp tagħhom u l-
implimentazzjoni fuq il-livelli u skali 
kollha. Dan ukoll se jinkludi l-impatti, 
spejjeż u riskji potenzjali, ta’ alternattivi ta’ 
ġeoinġinerija. L-interkonnessjonijiet , 
kunflitti u sinerġiji kumplessi ta’ 
alternattivi ta' adattament u ta' politiki ta' 
prevenzjoni tar-riskju ma' politiki tal-klima 
u settorjali oħra se jkunu investigati, 
inklużi l-impatti fuq l-impjiegi u l-
istandards ta' għajxein ta' gruppi 
vulnerabbli.

Or. en
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Emenda 128
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 5 – Punt 5.1 – Punt 5.1.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tranżizzjoni tal-Unjoni għal ekonomija
kompetittiva, li tuża r-riżorsi b’effiċjenza u 
reżiljenti għat-tibdil fil-klima sal-2050 
tesiġi id-disinn ta’ strateġiji effettivi, fit-
tul, b’emissjonijiet baxxi u avvanzi 
ewlenin fil-ħila tagħna li ninnovaw. Ir-
riċerka se tivvaluta r-riskji ambjentali u 
soċjoekonomiċi, l-opportunitajiet u l-
impatti tal-alternattivi tal-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima. Ir-riċerka se tappoġġa l-
iżvilupp u l-validazzjoni ta’ mudelli ġodda 
ta’ klima-enerġija-ekonomija, filwaqt li 
tqis l-istrumenti ekonomiċi u esternalitajiet 
rilevanti, bl-għan li jiġu ttestjati l-
alternattivi ta' politika ta' mitigazzjoni u 
perkorsi ta' teknoloġija b’livell baxx ta’ 
karbonju fi skali differenti u għas-setturi 
ekonomiċi u soċjali ewlenin fil-livell tal-
Unjoni u dak globali. L-azzjonijiet se 
jiffaċilitaw l-innovazzjoni teknoloġika, 
istituzzjonali soċjoekonomika billi jitjiebu 
r-rabtiet bejn ir-riċerka u l-appliazzjoni u 
bejn l-intraprendituri, utenti aħħarin, 
riċerkaturi u istituzzjonijiet ta’ għarfien.

It-tranżizzjoni tal-Unjoni għal soċjetà
kompetittiva, li tuża r-riżorsi b’effiċjenza u 
reżiljenti għat-tibdil fil-klima sal-2050 
tesiġi id-disinn ta’ strateġiji effettivi, fit-
tul, b’emissjonijiet baxxi u avvanzi 
ewlenin fil-ħila tagħna li ninnovaw. Ir-
riċerka se tivvaluta r-riskji ambjentali u 
soċjoekonomiċi, l-opportunitajiet u l-
impatti tal-alternattivi tal-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima. Ir-riċerka se tappoġġa l-
iżvilupp u l-validazzjoni ta’ mudelli ġodda 
ta’ klima-enerġija-ekonomija, filwaqt li 
tqis l-istrumenti ekonomiċi u esternalitajiet 
rilevanti, bl-għan li jiġu ttestjati l-
alternattivi ta' politika ta' mitigazzjoni u 
perkorsi ta' teknoloġija b’livell baxx ta’ 
karbonju fi skali differenti u għas-setturi 
ekonomiċi u soċjali ewlenin fil-livell tal-
Unjoni u dak globali. L-azzjonijiet se 
jiffaċilitaw l-innovazzjoni teknoloġika, 
istituzzjonali u soċjoekonomika billi 
jitjiebu r-rabtiet bejn ir-riċerka u l-
applikazzjoni u bejn l-intraprendituri, 
utenti aħħarin, riċerkaturi u istituzzjonijiet 
ta’ għarfien. Ġestjoni effettiva u effiċjenti 
tal-ilma bilfors se jkollha rwol ewlieni 
bħala komponent tal-politiki ta' 
mitigazzjoni. Żoni fl-UE nofshom aridi u 
neqsin mill-ilma se jikbru u jkunu 
affettwati mit-tibdil fil-klima b’mod serju. 
Tnaqqis fid-disponibbiltà tal-ilma, żieda 
fil-frekwenza u l-intensità ta’ avvenimenti 
estremi u prinċipalment distribuzzjoni 
aktar żbilanċjata se jitolbu prattiċi ta’ 
ġestjoni tal-ilma effiċjenti ħafna, ġestjoni 
aħjar tad-domanda u, f’xi każijiet, żieda 
fil-ħżin tal-ilma biex jiżdied ir-rendiment 
sigur tal-ilma. Hija meħtieġa riċrka dwar 
kif jiġu minimizzati l-impatti ambjentali 
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ta’ dawn il-miżuri ta’ mitigazzjoni.

Or. en

Emenda 129
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 5 – Punt 5.2 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.2. Immanniġjar sostenibbli tar-riżorsi 
naturali u l-ekosistemi

5.2. Ħarsien tal-ambjent, immanniġjar 
sostenibbli tar-riżorsi naturali, l-ilma, il-
bijodiversità u l-ekosistemi

Or. en

Emenda 130
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 5 – Punt 5.2  – Paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-soċjetajiet jaffrontaw sfida ewlenija biex 
jistabbilixxu bilanċ sostenibbli bejn il-
ħtiġijiet tal-bniedem u l-ambjent. Ir-riżorsi 
ambjentali, inkluż l-ilma, l-arja, il-
bijomassa, il-ħamrija fertili, il-
bijodiversità, l-ekosistemi u s-servizzi li 
dawn jipprovdu, isostnu l-iffunzjonar tal-
ekonomija Ewropea u globali u l-kwalità 
tal-ħajja. L-opportunitajiet kummerċjali 
globali relatati mar-riżorsi naturali huma 
mistennija li jammontaw għal iktar minn 
EUR 2 triljun sal-2050 . Madankollu, l-
ekosistemi fl-Ewropa u globalment, qed 
jiġu degradati lil hinn mill-kapaċità naturali 
li jiġu riġenerati u r-riżorsi ambjentali qed 
jiġu sfruttati iżżejjed. Pereżempju, 1000 
km² ta' whud mill-iktar ħamrija fertili u 
ekosistemi ta’ valur jintilfu kull sena fl-
Unjoni, filwaqt li jintilef kwart tal-ilma. Il-
kontinwazzjoni ta’ dawn il-mudelli mhijiex 
alternattiva. Ir-riċerka għandha 
tikkontribwixxi sabiex jinqelbu x-xejriet li 

Is-soċjetajiet jaffrontaw sfida ewlenija biex 
jistabbilixxu bilanċ sostenibbli bejn il-
ħtiġijiet tal-bniedem u l-ambjent. Ir-riżorsi 
ambjentali, inkluż l-ilma, l-arja, il-
bijomassa, il-ħamrija fertili, il-forestrija, il-
bijodiversità, l-ekosistemi u s-servizzi li 
dawn jipprovdu, isostnu l-iffunzjonar tal-
ekonomija Ewropea u globali u l-kwalità 
tal-ħajja. L-opportunitajiet kummerċjali 
globali relatati mar-riżorsi naturali huma 
mistennija li jammontaw għal iktar minn 
EUR 2 triljun sal-2050. Madankollu, l-
ekosistemi fl-Ewropa u globalment qed 
jiġu degradati lil hinn mill-kapaċità naturali 
li jiġu riġenerati u r-riżorsi ambjentali qed 
jiġu sfruttati żżejjed u saħansitra meqruda 
(eż. avvenimenti ta’ nirien estremi fil-
foresti). Pereżempju, 1000 km² ta' whud 
mill-iktar ħamrija fertili u ekosistemi ta’ 
valur jintilfu kull sena fl-Unjoni, filwaqt li 
jintilef kwart tal-ilma. Il-kontinwazzjoni ta’ 
dawn il-mudelli mhijiex alternattiva. Ir-
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jagħmlu ħsara lill-ambjent u sabiex jiġi 
żgurat li l-ekosistemi jkomplu jipprovdu 
riżorsi, oġġetti u servizzi li huma essenzjali 
għall-benessri u prosperità ekonomika.

riċerka għandha tikkontribwixxi sabiex 
jinqelbu x-xejriet li jagħmlu ħsara lill-
ambjent u sabiex jiġi żgurat li l-ekosistemi 
jkomplu jipprovdu riżorsi, oġġetti u 
servizzi li huma essenzjali għall-benessri u 
prosperità ekonomika.

Or. en

Emenda 131
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 5 – Punt 5.2  – Paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għaldaqstant, l-għan ta’ din l-attività hija li 
tipprovdi għarfien dwar il-ġestjoni tar-
riżorsi naturali li tilħaq bilanċ bejn ir-
riżorsi limitati u l-ħtiġijiet tas-soċjetà u l-
ekonomija.

Għaldaqstant, l-għan ta’ din l-attività hija li 
tipprovdi għarfien dwar il-ġestjoni u l-
konservazzjoni tar-riżorsi naturali li tilħaq 
bilanċ sostenibbli bejn ir-riżorsi limitati u 
l-ħtiġijiet tas-soċjetà u l-ekonomija.

Biex dan jinkiseb, ir-riċerka u l-
innovazzjoni se jiffukaw fuq dan li ġej:

Or. en

Emenda 132
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 5 – Punt 5.2 – Punt 5.2.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjonijiet tas-soċjetà jirriskjaw li 
permezz tagħhom jiskattaw il-bidliet fl-
ambjent li huma irriversibbli u li jbiddlu l-
karattru tal-ekosistemi. Huwa vitali li dawn 
ir-riskji jiġu antiċipati permezz tal-
valutazzjoni, monitoraġġ u tbassir tal-
impatt tal-attivitajiet tal-bniedem, u l-
bidliet ambjentali fuq il-benessri tal-
bniedem. Ir-riċerka dwar l-ekosistemi tal-
baħar (miż-żoni kostali għall-baħar fond), 
ilma ħelu, terrestri u urbani, inkluż l-
ekosistemi dipendenti fuq l-ilma ta' taħt l-

L-azzjonijiet tas-soċjetà jirriskjaw li 
permezz tagħhom jiskattaw bidliet fl-
ambjent li huma irriversibbli u li jbiddlu l-
karattru tal-ekosistemi. Huwa vitali li dawn 
ir-riskji jiġu antiċipati permezz tal-
valutazzjoni, monitoraġġ u tbassir tal-
impatt tal-attivitajiet tal-bniedem, u l-
bidliet ambjentali fuq il-benessri tal-
bniedem. Jenħtieġ fehim aħjar tad-
determinanti ambjentali tas-saħħa u l-
benessri u l-mekkaniżmi ta’ medjazzjoni 
sabiex tingħata evidenza għal strateġiji 
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art, se ttejjeb l-fehim tagħna tal-
interazzjonijiet kumplessi bejn ir-riżorsi 
naturali u s-sistemi soċjali, ekonomiċi u 
ekoloġiċi, inklużi l-punti kritiċi naturali, u 
r-reżiljenza, jew fraġilità, tas-sistemi umani 
u bijoloġiċi. Dan se jeżamina kif l-
ekosistemi jiffunzjonaw u jirreaġixxu 
għall-impatti antropoġeniċi, kif dawn 
jistgħu jiġu rrestawrati, u kif dan se 
jaffettwa l-ekonomiji u l-benessri tal-
bniedem. Dan se jinvestiga wkoll 
soluzzjonijiet għall-indirizzar tal-isfidi 
għar-riżorsi. Dan ser jikkontribwixxi għall-
politiki u prattiki li jiżguraw li l-attivitajiet 
soċjali u ekonomiċi joperaw fi ħdan il-
limiti tas-sostenibbilità u l-adattabilità tal-
ekosistemi u bijodiversità.

effettivi għall-protezzjoni tas-saħħa u biex 
jiġu infurmati l-programmi u l-politiki tal-
Unjoni.

It-itjib tal-għarfien huwa tħassib 
fundamentali meta aspetti soċjali, 
ekonomiċi u ambjentali qed 
jikkontribwixxu għal bidla totali bħall-
fenomeni tan-nirien fil-foresti Fehim 
aħjar tal-fenomeni fiżiċi u soċjali li 
jwasslu għan-nirien fil-foresti hu  tal-
akbar importanza. Is-simulazzjoni, ġbir 
ta’ dejta u analiżi huma fondamentali 
biex jiddaħħlu f’sistemi bbażati fuq ir-
riċerka għall-appoġġ ta’ deċiżjonijiet, 
bħala mezz primordjali biex jiġu impediti 
n-nirien fil-foresti u tiżdied l-effiċjenza 
fil-ġlieda kontrihom u titnaqqas il-ħsara 
fl-assi umani, ambjentali, soċjali u 
ekonomiċi.
Ir-riċerka dwar l-ekosistemi tal-baħar (miż-
żoni kostali għall-baħar fond), polari, ilma 
ħelu, terrestri u urbani, inkluż l-ekosistemi 
dipendenti fuq l-ilma ta' taħt l-art u d-
diversità bijoloġika tagħhom, se ttejjeb il-
fehim tagħna tal-interazzjonijiet kumplessi 
bejn ir-riżorsi naturali u s-sistemi soċjali, 
ekonomiċi u ekoloġiċi, inklużi l-punti 
kritiċi naturali, u r-reżiljenza, jew fraġilità, 
tas-sistemi umani u bijoloġiċi. Fir-rigward 
tal-ilma, huma maħsuba strateġiji ta’ 
mmaniġġjar li jintegraw korpi naturali u 
sorsi alternattivi (eż ilma skart ittrattat) 
għal użijiet li spiss qegħdin f’kunflitt 
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(agrikoltura, ġestjoni tal-pajsaġġ, 
restawr/tisbiħ ambjentali, ġlieda kontra n-
nirien fil-foresti, attivitajiet rikreazzjonali 
u provvista pubblika). Għandha tingħata 
attenzjoni lill-kwantità u l-kwalità ta' ilma 
ta' korpi naturali, partikolarment dawk 
użati għall-astrazzjoni ta' ilma tax-xorb.
Dan se jeżamina kif l-ekosistemi 
jiffunzjonaw u jirreaġixxu għall-impatti 
antropoġeniċi, kif dawn l-impatti jistgħu 
jiġu minimizzati, kif l-ekosistemi jistgħu 
jiġu rrestawrati, u kif dan se jaffettwa l-
ekonomiji u l-benessri tal-bniedem. Dan se 
jinvestiga wkoll soluzzjonijiet għall-
indirizzar tal-isfidi għar-riżorsi. Dan ser 
jikkontribwixxi għall-politiki u prattiki li 
jiżguraw li l-attivitajiet soċjali u ekonomiċi 
joperaw fi ħdan il-limiti tas-sostenibbilità u 
l-adattabilità tal-ekosistemi u bijodiversità.

Or. en

Emenda 133
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 5 – Punt 5.2 – Punt 5.2.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sistemi soċjali ekonomiċi u ta’ governanza 
għad iridu jindirizzaw l-ezawriment tar-
riżorsi u l-ħsara lill-ekosistemi. Ir-riċerka u 
l-innovazzjoni se jsostnu d-deċiżjonijiet 
tal-politika meħtieġa sabiex jiġu 
mmaniġġjati r-riżorsi naturali u l-
ekosistemi sabiex jevitaw, jew jadattaw 
għal tibdil klimatiku u ambjentali ta' sfrattu 
u sabiex jippromwovu l-bidla istituzzjonali, 
ekonomika, komportamentali u 
teknoloġika li tiżgura s-sostenibbiltà. Se 
titqiegħed enfasi fuq l-ekosistemi u s-
servizzi tal-ekosistema kritiċi rilevanti 
għall-politika, bħall-ilma ħelu, ibħra u 
oċeani, kwalità tal-arja, bijodiversità, użu 
tal-art u l-ħamrija. Ir-reżiljenza tas-
soċjetajiet u l-ekosistemi għall-avvenimenti 
katastrofiċi, inklużi l-perikli naturali, se 

Sistemi soċjali, ekonomiċi u ta’ 
governanza għad iridu jindirizzaw l-
ezawriment tar-riżorsi u l-ħsara lill-
ekosistemi. Ir-riċerka u l-innovazzjoni se 
jsostnu d-deċiżjonijiet tal-politika meħtieġa 
sabiex jiġu mmaniġġjati r-riżorsi naturali u 
l-ekosistemi sabiex jevitaw, jew jadattaw 
għal, tibdil klimatiku u ambjentali ta' 
sfrattu u l-impatti tiegħu u sabiex 
jippromwovu l-bidla istituzzjonali, 
ekonomika, komportamentali u
teknoloġika li tiżgura s-sostenibbiltà. Se 
titqiegħed enfasi fuq l-ekosistemi u s-
servizzi tal-ekosistema kritiċi rilevanti 
għall-politika, bħall-ilma ħelu, ibħra u 
oċeani, reġjuni polari, kwalità tal-arja, 
bijodiversità, użu tal-art, nirien fil-foresti u
l-ħamrija. Ir-reżiljenza tas-soċjetajiet u l-
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jkunu appoġġati permezz tat-titjib tal-
kapaċitajiet għat-tbassir, avviż bikri u 
valutazzjoni tal-vulnerabbiltajiet u l-
impatti, inkluża d-dimensjoni ta’ bosta 
riskji. B'hekk ir-riċerka u l-innovazzjoni se 
jipprovdu appoġġ għall-politiki ambjentali 
u tal-użu effiċjenti tar-riżorsi, u l-
alternattivi għal governanza effettiva 
bbażata fuq l-evidenza fi ħdan il-limiti ta' 
operat sikur. Se jiġu żviluppati modi 
innovattivi sabiex tiżdied il-koerenza tal-
politika, jissolvew il-kompromessi u jiġu 
mmaniġġjati l-interessi kunfliġġenti, u
titjieb il-kuxjenza pubblika dwar ir-riżultati 
tar-riċerka u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini 
fit-teħid tad-deċiżjonijiet.

ekosistemi għall-avvenimenti katastrofiċi, 
inklużi l-perikli naturali li jinkludu n-
nirien fil-foresti, se jkunu appoġġati 
permezz tat-titjib tal-kapaċitajiet għat-
tbassir, avviż bikri u valutazzjoni tal-
vulnerabbiltajiet u l-impatti, inkluża d-
dimensjoni ta’ bosta riskji. B'hekk ir-
riċerka u l-innovazzjoni se jipprovdu 
appoġġ għall-politiki ambjentali u tal-użu 
effiċjenti tar-riżorsi, u l-alternattivi għal 
governanza effettiva bbażata fuq l-
evidenza fi ħdan il-limiti ta' operat sikur. 
Se jiġu żviluppati modi innovattivi sabiex 
tiżdied il-koerenza tal-politika, jissolvew 
il-kompromessi u jiġu mmaniġġjati l-
interessi kunfliġġenti. Se tingħata wkoll 
attenzjoni speċjali biex titjieb il-kuxjenza 
pubblika dwar ir-riżultati tar-riċerka, il-
parteċipazzjoni taċ-ċittadini fit-teħid tad-
deċiżjonijiet u l-aċċettazzjoni mill-
pubbliku ta’ innovazzjonijiet u teknoloġiji 
innovattivi.

Or. en

Emenda 134
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 5 – Punt 5.2 – Punt 5.2.2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.2.2 a. Sfruttament sostenibbli ta’ 
ambjent kostali u marin
It-tibdil fil-klima u l-isfruttament tar-
riżorsi huma t-theddidiet ewlenin għall-
ekosistemi. Il-protezzjoni u l-ġestjoni 
sostenibbli ta’ riżorsi naturali u l-
valutazzjoni tal-bijodiversità u l-
konservazzjoni f’ekosistemi kostali u 
marini (anke baħar miftuħ) permezz ta’ 
għodod ta' osservazzjoni u monitoraġġ 
huma ta' importanza kbira. L-għarfien 
għandu jiffoka fuq l-iżvilupp ta’ kunċetti 
u għodod ġodda għar-reżiljena tal-
ekosistemi għal perikli naturali u fuq l-
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effetti tat-tibdil fil-klima u attivitajiet 
soċjoekonomiċi li jżidu pressjoni 
addizzjonali fuq l-ekosistemi. Dan għandu 
jinkiseb permezz ta’ governanza bbażata 
fuq ix-xjenza bl-ingaġġ tas-soċjetà, għall-
promozzjoni tal-iżvilupp ta’ servizzi 
sostenibbli u effiċjenti fir-riżorsi marini 
inklużivi servizzi mhux abużivi u li 
jinvolvu għarfien affidabbli tal-qasam tal-
ekosistemi marini. Dan l-approċċ irid 
jikkunsidra l-istruttura, il-funzjoni u s-
servizzi tal-ekosistemi marini. Barra minn 
hekk, F tiġi garantita l-mitigazzjoni tat-
theddidiet għall-bijodiversità kostali u 
marina (inkluż it-tidbil u l-
frammentazzjoni tal-ħabitat, speċijiet 
invażivi, l-isfruttament żejjed u t-tniġġis). 
Jiġu promossi u mtejba l-għodod tal-
ippjanar spazjali marini inkluż protezzjoni 
kostali u żoni marini protetti.

Or. en

Emenda 135
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 5 – Punt 5.3 – Punt 5.3.2 – Titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.3.2. Promozzjoni tal-provvista u użu 
sostenibbli tal-materja prima, li jkopru l-
esplorazzjoni estrazzjoni, ipproċessar, 
reċiklaġġ u rkupru

5.3.2. Promozzjoni tal-provvista u użu 
sostenibbli tal-materja prima, inkluż riżorsi 
minerali mill-art u l-baħar, li jkopru l-
esplorazzjoni estrazzjoni, ipproċessar, 
reċiklaġġ u rkupru

Or. en

Emenda 136
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 5 – Punt 5.3 – Punt 5.3.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka u l-innovazzjoni huma meħtieġa Ir-riċerka u l-innovazzjoni huma meħtieġa 
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tul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-materjali, 
sabiex tiġi żgurata provvista u ġestjoni 
affordabbli, affidabbli u sostenibbli tal-
materja prima li hija essenzjali għall-
industriji tal-UE. L-iżvilupp u l-
iskjerament ta' teknoloġiji tal-
esplorazzjoni, estrazzjoni u ipproċessar 
ekonomikament vijabbli, soċjalment 
aċċettabbli u li jħarsu l-ambjent se jagħtu 
spinta lill-użu tar-riżorsi. Dan se jisfrutta 
wkoll il-potenzjal tal-minjieri urbani. 
Teknoloġiji ta’ reċiklaġġ u rkupru tal-
materjal, mudelli kummerċjali u proċessi 
ġodda u ekonomikament vijabbli se 
jikkontribwixxu wkoll għat-tnaqqis tad-
dipendenza tal-Unjoni fuq il-provvista ta' 
materja prima primarja. Dan se jinkludi l-
bżonn ta' użu itwal, reċiklaġġ u rkupru ta’ 
kwalità ogħla, u l-bżonn li titnaqqas
drastikament il-ħela tar-riżorsi. Se jiġi 
applikat approċċ taċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ, 
mill-provvista ta’ materja prima 
disponibbli għat-tmiem tal-ħajja, 
b’rekwiżiti minimi ta’ Enerġija u riżorsi.

tul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-materjali, 
sabiex tiġi żgurata provvista u ġestjoni 
affordabbli, affidabbli u sostenibbli tal-
materja prima li hija essenzjali għall-
industriji tal-UE. L-iżvilupp u l-
iskjerament ta' teknoloġiji tal-
esplorazzjoni, estrazzjoni u ipproċessar 
ekonomikament vijabbli, soċjalment 
aċċettabbli u li jħarsu l-ambjent se jagħtu 
spinta lill-użu effiċjenti tar-riżorsi. Dan se 
jisfrutta wkoll il-potenzjal tal-minjieri 
urbani. Teknoloġiji ta’ reċiklaġġ u rkupru 
tal-materjal, mudelli kummerċjali u 
proċessi ġodda u ekonomikament vijabbli 
se jikkontribwixxu wkoll għat-tnaqqis tad-
dipendenza tal-Unjoni fuq il-provvista ta' 
materja prima primarja. Dan se jinkludi l-
bżonn ta' użu itwal, reċiklaġġ u rkupru ta’ 
kwalità ogħla, u l-bżonn li jitnaqqsu
drastikament kemm il-konsum normali kif 
ukoll il-ħela ta’ dawn ir-riżorsi. Se jiġi 
applikat approċċ taċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ, 
mill-provvista ta’ materja prima 
disponibbli għat-tmiem tal-ħajja, 
b’rekwiżiti minimi ta’ enerġija u riżorsi.

Or. en

Emenda 137
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 5 – Punt 5.3 – Punt 5.3.4 – Paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Eżempju ta’ dan hija d-dipendenza dejjem 
tikber tal-industrija Ewropea tal-kimika 
fuq sorsi esterni ta’ żejt u gass naturali 
bħala materja prima kimika. Għalhekk, l-
industrija Ewropea tal-kimika f’dawn l-
aħħar snin ilha ssir dejjem aktar 
interessata fl-użu tal-faħam indiġenu 
bħala materja prima kimika alternattiva. 
L-użu mhux enerġetiku tal-faħam 
indiġenu jista’ joffri prospetti ta’ żvilupp 
fit-tul għal bosta siti kimiċi Ewropej 
minħabba t-tnaqqis fir-riżervi taż-żejt 
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globali u l-instabbiltajiet politiċi fil-pajjiżi 
produtturi. Fil-ġejjieni, għandhom jiġu 
żviluppati teknoloġiji u impjanti tal-
proċess li jrendu sorsi alternattivi ta’ 
idrokarburi, bħal pereżempju l-faħam 
indiġenu, utli għall-industrija Ewropea 
tal-kimika 

Or. en

Emenda 138
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 5 – Punt 5.4 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.4. Tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika
permezz tal-ekoinnovazzjoni

5.4. Tranżizzjoni lejn soċjetà u ekonomija 
sostenibbli permezz tal-ekoinnovazzjoni

Or. en

Emenda 139
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 5 – Punt 5.4  – Paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għaldaqstant l-għan ta’ din l-attività huwa 
li jitrawwmu l-forom kollha tal-
ekoinnovazzjoni li jippermettu t-
tranżizzjoni għal ekonomija ekoloġika.

Għaldaqstant l-għan ta’ din l-attività huwa 
li jitrawwmu l-forom kollha tal-
ekoinnovazzjoni li jippermettu t-
tranżizzjoni għal ekonomija u soċjetà 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 140
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 5 – Punt 5.4 – Punt 5.4.1 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.4.1. Tisħiħ tat-teknoloġiji, proċessi, 5.4.1. Tisħiħ tat-teknoloġiji, proċessi, 
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servizzi u prodotti ekoinnovattivi, u 
titkabbar l-adozzjoni tagħhom fis-suq. 

servizzi u prodotti ekoinnovattivi. 

Or. en

Emenda 141
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 5 – Punt 5.4 – Punt 5.4.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jkunu appoġġati l-forom kollha ta’ 
innovazzjoni, kemm inkrementali u 
radikali, li jikkombinaw l-innovazzjoni 
teknoloġika, organizzattivi, tas-soċjetà, 
komportamentali, kummerċjali u ta' 
politika, u t-tisħiħ tal-parteċipazzjoni tas-
soċjetà ċivili. Dan se jsostni ekonomija 
iktar ċirkolari, filwaqt li jitnaqqsu l-impatti 
ambjentali u jitqiesu l-effetti ta' reazzjoni 
fuq l-ambjent. Dan se jinkludi mudelli 
kummerċjali, simbjożi industrijali, sistemi 
ta’ servizz tal-prodott, disinn tal-prodott, 
approċċi taċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ u ta’ minn 
nieqa sa nieqa. L-għan se ikun it-titjib tal-
effiċjenza fl-użu ta’ riżorsi billi jitnaqqsu, 
f’termini assoluti, il-fatturi ta' produzzjoni, 
skart u r-rilaxx ta’ sustanzi ta' ħsara tul il-
katina ta’ valur u jitrawwem l-użu mill-
ġdid, reċiklaġġ u s-sostituzzjoni tar-riżorsi. 
Se tingħata attenzjoni lill-iffaċilitar tat-
tranżizzjoni mir-riċerka għas-suq, bl-
involviment tal-industrija u notevolment l-
SMEs, mill-iżvilupp ta’ prototipi għall-
introduzzjoni fis-suq u r-replikazzjoni. In-
netwerking fost l-ekoinnovaturi se jfittex 
ukoll li jtejjeb id-disseminazzjoni tal-
għarfien u jorbot b'mod aħjar il-provvista 
mad-domanda.

Se jkunu appoġġati l-forom kollha ta’ 
innovazzjoni, kemm inkrementali u 
radikali, li jikkombinaw l-innovazzjoni 
teknoloġika, organizzattiva, tas-soċjetà, 
komportamentali, kummerċjali u ta' 
politika, u t-tisħiħ tal-parteċipazzjoni tas-
soċjetà ċivili. Dan se jsostni ekonomija 
iktar ċirkolari, filwaqt li jitnaqqsu l-impatti 
ambjentali u jitqiesu l-effetti ta' reazzjoni 
fuq l-ambjent. Dan se jinkludi mudelli 
kummerċjali, simbjożi industrijali, sistemi 
ta’ servizz tal-prodott, disinn tal-prodott, 
approċċi taċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ u ta’ minn 
nieqa sa nieqa. L-għan se ikun it-titjib tal-
effiċjenza fl-użu ta’ riżorsi billi jitnaqqsu, 
f’termini assoluti, il-fatturi ta' produzzjoni, 
skart u r-rilaxx ta’ sustanzi ta' ħsara tul il-
katina ta’ valur u jitrawwem l-użu mill-
ġdid, reċiklaġġ u s-sostituzzjoni tar-riżorsi. 
Fil-kuntest ekonomiku preżenti, għandha 
tingħata prijorità biex jiġu appoġġati 
kumpaniji privati b'enfasi fuq SMEs fl-
introduzzjoni fis-suq ta' ideat ambjentali 
innovattivi, kif sar b’suċċess bir-
replikazzjoni tas-suq Ekoinnovazzjoni 
preċedenti. Se tingħata attenzjoni lill-
iffaċilitar tat-tranżizzjoni mir-riċerka għas-
suq, bl-involviment tal-industrija u 
notevolment l-SMEs, mill-iżvilupp ta’ 
prototipi għall-wiri pre-kummerċjali. In-
netwerking fost l-ekoinnovaturi se jfittex 
ukoll li jtejjeb id-disseminazzjoni tal-
għarfien u jorbot b'mod aħjar il-provvista 
mad-domanda.
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Emenda 142
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 5 – Punt 5.4 – Punt 5.4.1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Promozzjoni tal-ewwel applikazzjoni u 
replikazzjoni tas-suq ta’ soluzzjonijiet 
ekoinnovattivi kważi kummerċjali
Mhix ħaġa rari li teknoloġiji, proċessi, 
servizzi u prodotti ekoinnovattivi li 
jippromettu ħafna u teknikament 
avvanzati ma jidhrux fis-suq minħabba 
sfidi ta’ qabel il-kummerċjalizzazzjoni u r-
riskju residwu marbut mat-tlaħħiq ‘il fuq. 
Soluzzjonijiet ekoinnovattivi li ntwerew 
teknikament ma jilħqux il-potenzjal 
ambjentali u ekonomiku sħiħ tagħhom 
għax l-introduzzjoni tagħhom fis-suq hi 
meqjusa ta' riskju kbir wisq minn 
investituri privati. Dan hu minnu 
partikolarment għal soluzzjonijiet li 
joriġinaw minn negozji li għadhom jibdew 
u SMEs innovattivi. L-għan hu li jingħata 
appoġġ lil proġetti kkonċernati bl-ewwel 
applikazzjoni u r-replikazzjoni fis-suq ta’ 
tekniki, prodotti, servizzi jew prattiki 
ekoinnovattivi ta’ rilevanza għall-Unjoni, 
li diġà ntwerew teknikament imma li, 
minħabbar riskju residwu, għadhom ma 
ppenetrawx is-suq. L-azzjonijiet 
għandhom jikkontribwixxu biex ineħħu l-
barrieri għall-iżvilupp u l-applikazzjoni 
ġenerali tal-ekoinnovazzjoni, joħolqu jew 
ikabbru swieq għas-soluzzjonijiet 
ikkonċernati u jtejbu l-kompetittività tal-
intrapriżi tal-Unjoni, l-aktar SMEs, fis-
swieq globali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi jibni fuq il-programmm tar-replikazzjoni tas-suq tal-ekoinnovazzjoni (CIP) li kellu 
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suċċess enormi u li tmexxa mill-EACI, l-H2020 għandu jipprevedi l-appoġġ għar-
replikazzjoni tas-suq bħala punt separat ġdid. Li ssir distinzjoni bejn l-R&Ż tal-
ekoinnovazzjoni u r-replikazzjoni tas-suq tal-ekoinnovazzjoni għandha l-benefiċċju li tiġi 
enfasizzata n-natura differenti taż-żewġ proġetti għall-iżgurar tal-kontinwazzjoni tal-
programm tal-ekoinnovazzjoni li sa llum huwa bla dubju l-aktar programm popolari tal-KE 
għall-ekoinnovaturi intraprenditorjali.

Emenda 143
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 5 – Punt 5.4 – Punt 5.4.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-bidliet strutturali u istituzzjonali huma 
meħtieġa biex jippermettu t-tranżizzjoni 
lejn ekonomija ekoloġika. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni se jinidirizzaw l-ostakli 
ewlenin għall-bidla tas-soċjetà u tas-suq u 
se jimmiraw għall-għoti tas-setgħa lill-
konsumaturi, mexxejja kummerċjali u 
dawk li jfasslu l-politika sabiex tiġi 
adottata mġiba innovattiva u sostenibbli. 
Se jkunu żviluppati għodod, metodi u 
mudelli robusti u trasparenti li jivvalutaw u 
jwasslu għall-bidliet ekonomiċi, soċjali u 
istituzzjonali ewlenin meħtieġa sabiex 
tinkiseb bidla fundamentali lejn ekonomija 
ekoloġika. Ir-riċerka se tesplora kif 
għandhom jiġu promossi l-mudelli ta' 
konsum sostenibbli, bl-inklużjoni ta’ 
riċerka soċjoekonomika, xjenza 
komportamentali, involviment tal-utent u 
aċċettazzjoni pubblika tal-innovazzjoni, kif 
ukoll attivitajiet sabiex tittejjeb il-
komunikazzjoni u l-kuxjenza pubblika. Se 
jsir użu sħiħ mill-azzjonijiet ta’ 
dimostrazzjoni.

Il-bidliet strutturali u istituzzjonali huma 
meħtieġa biex jippermettu t-tranżizzjoni 
lejn ekonomija u soċjetà sostenibbli. Ir-
riċerka u l-innovazzjoni se jinidirizzaw l-
ostakli ewlenin għall-bidla tas-soċjetà u 
tas-suq u se jimmiraw għall-għoti tas-
setgħa lill-konsumaturi, mexxejja 
kummerċjali u dawk li jfasslu l-politika 
sabiex tiġi adottata mġiba innovattiva u 
sostenibbli. Se jkunu żviluppati għodod, 
metodi u mudelli robusti u trasparenti li 
jivvalutaw u jwasslu għall-bidliet 
ekonomiċi, soċjali u istituzzjonali ewlenin 
meħtieġa sabiex tinkiseb bidla 
fundamentali lejn ekonomija ekoloġika. Ir-
riċerka se tesplora kif għandhom jiġu 
promossi l-mudelli ta' konsum sostenibbli, 
bl-inklużjoni ta’ riċerka soċjoekonomika, 
xjenza komportamentali, involviment tal-
utent u aċċettazzjoni pubblika tal-
innovazzjoni, kif ukoll attivitajiet sabiex 
tittejjeb il-komunikazzjoni u l-kuxjenza 
pubblika. Se jsir użu sħiħ mill-azzjonijiet 
ta’ dimostrazzjoni.

Or. en

Emenda 144
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 5 – Punt 5.5 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.5a. Wirt kulturali

Jenħtieġu strateġiji ta’ riċerka, 
metodoloġiji u għodod sabiex jiġi permess 
wirt kulturali dinamiku u sostenibbli fl-
Ewropa b’reazzjoni għat-tibdil fil-klima. 
Il-wirt kulturali fid-diversi forom fiżiċi 
tiegħu jipprovdi l-kuntest ħaj għal 
komunitajiet reżiljenti li jirreaġixxu għal 
tibdiliet multivarjati. Ir-riċerka dwar il-
wirt kulturali titlob approċċ 
multidixxiplinarju biex itejjeb il-fehim ta’ 
materjal storiku. L-attivitajiet għandhom 
jiffukaw fuq l-identifikazzjoni ta’ livelli 
ta’ reżiljenza permezz ta’ osservazzjonijiet, 
monitoraġġ u mmudellar kif ukoll 
jipprovdu għal għarfien aħjar dwar kif il-
komunitajiet jaraw u jirreaġixxu għat-
tibdil fil-klima u l-perikli sismiċi u 
vulkaniċi.

Or. en

Emenda 145
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 6 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri 6. L-Ewropa f’dinja li qed tinbidel -
soċjetajiet inklużivi, innovattivi u riflettivi

Or. en

Emenda 146
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 6 – Punt 6.1  – Paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’dan il-kuntest, l-objettiv huwa li tikber l- F’dan il-kuntest, l-objettiv huwa li tikber l-
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inklużjoni soċjali, ekonomika u politika, d-
drittijiet tal-bniedem, l-inklużività diġitali, 
l-ugwaljanza, is-solidarjetà u d-dinamiċi 
interkulturali permezz tal-appoġġ għar-
riċerka interdixxiplinarja, indikaturi, 
avvanzi teknoloġiċi, soluzzjonijiet 
organizzazzjonali u forom ġodda ta' 
kollaborazzjoni u kokreazzjoni. Ir-riċerka u 
attivitajiet oħra għandhom jappoġġaw l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020, kif ukoll politiki barranin oħra 
rilevanti tal-Unjoni. Ir-riċerka umanistika
jista’ jkollha rwol importanti f’dan il-
kuntest. L-ispeċifikazzjoni, il-monitoraġġ u 
l-valutazzjoni tal-objettivi tal-istrateġiji u l-
politiki Ewropej se jesġiu riċerka ffukata 
fuq sistemi ta' informazzjoni statistika ta’ 
kwalità għolja, u l-iżvilupp ta’ sistemi u 
strumenti adattati li jippermettu lil dawk li 
jfasslu l-politika li jivvalutaw l-impatt u l-
effettività ta’ miżuri previsti, 
partikolarment dawk favur l-inklużjoni 
soċjali.

inklużjoni soċjali, ekonomika u politika, 
jiġi miġġieled il-faqar, jitjiebu d-drittijiet 
tal-bniedem, l-inklużività diġitali, l-
ugwaljanza, is-solidarjetà u d-dinamiċi 
interkulturali permezz tal-appoġġ għar-
riċerka interdixxiplinarja, indikaturi, 
avvanzi teknoloġiċi, soluzzjonijiet 
organizzazzjonali u forom ġodda ta' 
kollaborazzjoni u kokreazzjoni. Ir-riċerka u 
attivitajiet oħra għandhom jappoġġaw l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020, kif ukoll politiki barranin oħra 
rilevanti tal-Unjoni. Ir-riċerka fix-xjenzi 
soċjali u umanistika jista’ jkollha rwol 
importanti f’dan il-kuntest. L-
ispeċifikazzjoni, il-monitoraġġ u l-
valutazzjoni tal-objettivi tal-istrateġiji u l-
politiki Ewropej se jesġiu riċerka ffukata 
fuq sistemi ta' informazzjoni statistika ta’ 
kwalità għolja, u l-iżvilupp ta’ sistemi u 
strumenti adattati li jippermettu lil dawk li 
jfasslu l-politika li jivvalutaw l-impatt u l-
effettività ta’ miżuri previsti, 
partikolarment dawk favur l-inklużjoni 
soċjali. Aġenda xjentifika għandha tkun 
kapaċi tanalizza fil-fond l-ispazju soċjali 
tal-bliet Ewropej, bid-dinamiċi tagħha 
stess ta’ awtorizzazzjoni lokali, reġjonali u 
globali, bil-valutazzjoni tal-impatti tal-
għarfien, il-parteċipazzjoni taċ-ċittadin u 
l-inugwaljanza soċjali fuq il-benessri tas-
soċjetajiet.

Or. en

Emenda 147
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 6 – Punt 6.1 – Punt 6.1.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tiftixa kostanti għal tkabbir ekonomiku 
iġġorr għadd ta' spejjeż umani, soċjali, 
ambjentali u ekonomiċi importanti. 
Tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
fl-Ewropa jimplika bidliet sostanzjali fil-

It-tiftixa kostanti għal tkabbir ekonomiku 
iġġorr għadd ta' spejjeż umani, soċjali, 
ambjentali u ekonomiċi importanti. 
Tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
fl-Ewropa jimplika bidliet sostanzjali fil-
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mod kif it-tkabbir u benessri huma 
ddefiniti, imkejla (anke permezz tal-kejl 
tal-progress lil hinn mill-indikatur tal-PDg
użat normalment), iġġenerati u sostnuti 
biż-żmien. Ir-riċerka għandha tanalizza l-
iżvilupp ta’ stili ta’ ħajja sostenibbli u 
imġiba u valuri soċjoekonomiċi u kif dawn 
jirrelataw għall-attitudnijiet, politiki u 
funzjonament ta' istituzzjonijiet, swieq, 
ditti, sistemi ta' governanza u twemmin fl-
Ewropa. Din se tiżviluppa għodod għal 
valutazzjoni aħjar tal-impatti kuntestwali u 
reċiproki ta' tali evoluzzjonijiet u 
alternattivi ta' politika f’oqsma bħall-
impjiegi, tassazzjoni, inklużjoni soċjali, 
edukazzjoni u ħiliet, żvilupp tal-komunità, 
kompetittività u s-Suq Intern. Din se 
tanalizza wkoll kif jevolvu l-ekonomiji 
nazzjonali u liema forom ta’ governanza 
fuq livell Ewropew u internazzjonali 
jistgħu jgħinu sabiex jiġu evitati l-iżbilanċi, 
diffikultajiet monetarji, kompetizzjoni 
fiskali, qgħad u problemi ta’ impjiegi u 
forom oħra ta’ dizordni ekonomiku u 
finanzjarju. Din għandha tqis 
interdipendenzi, dejjem jikbru, bejn l-
ekonomiji, swieq u sistemi finanzjarji tal-
UE u dawk globali.

mod kif it-tkabbir u benessri huma 
ddefiniti, imkejla (anke permezz tal-kejl 
tal-progress lil hinn mill-indikatur tal-PDG
użat normalment), iġġenerati u sostnuti 
biż-żmien. Ir-riċerka għandha tanalizza l-
iżvilupp ta’ stili ta’ ħajja sostenibbli u 
imġiba u valuri soċjoekonomiċi u kif dawn 
jirrelataw għall-attitudnijiet, politiki u 
funzjonament ta' istituzzjonijiet, swieq, 
ditti, sistemi ta' governanza u twemmin fl-
Ewropa. Din se tiżviluppa għodod għal 
valutazzjoni aħjar tal-impatti kuntestwali u 
reċiproki ta' tali evoluzzjonijiet u 
alternattivi ta' politika f’oqsma bħall-
impjiegi, tassazzjoni,  inugwaljanzi, faqar, 
inklużjoni soċjali, edukazzjoni u ħiliet, 
żvilupp tal-komunità, kompetittività u s-
Suq Intern. Din se tanalizza wkoll kif 
jevolvu l-ekonomiji nazzjonali u liema 
forom ta’ governanza fuq livell Ewropew u 
internazzjonali jistgħu jgħinu sabiex jiġu 
evitati l-iżbilanċi makroekonomiċi, 
diffikultajiet monetarji, kompetizzjoni 
fiskali, qgħad u problemi ta’ impjiegi u 
forom oħra ta’ dizordni ekonomiku u 
finanzjarju. Din għandha tqis 
interdipendenzi, dejjem jikbru, bejn l-
ekonomiji, swieq u sistemi finanzjarji tal-
UE u dawk globali. Il-bliet Ewropej 
għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-politiki li 
jimmiraw biex joħolqu tkabbir, impjiegi u 
futur sostenibbli. L-iskrutinju tal-
prestazzjoni tagħhom – kemm 
jiffunzjonaw tajjeb, kemm wieħed jista’ 
jgħix kuntent fihom, kemm jiġbdu l-
investiment u l-ħiliet – għalhekk huwa 
kruċjali għas-suċċess tal-Ewropa. Aġenda 
ta’ riċerka Ewropea infurmata tajjeb dwar  
żvilupp inklussiv urban aktar tkun kapaċi 
timmitiga l-prezz soċjali u dak ekonomiku 
ta’ kuntrasti inter-reġjonali.

Or. en
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Emenda 148
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 6 – Punt 6.1 – Punt 6.1.2 – Paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minħabba l-importanza soċjoekonomika 
dejjem akbar tal-inklużjoni diġitali, 
azzjonijiet ta' riċerka u innovazzjoni fuq 
skala kbira se jippromwovu s-soluzzjonijiet 
tal-ICT inklużivi u l-kisba effettiva tal-
ħiliet diġitali li jwasslu għall-għoti ta’ 
setgħa liċ-ċittadini u forza tax-xogħol 
kompetittiva. L-enfasi se tingħata lill-
avvanzi teknoloġiċi ġodda li jippermettu 
titjib radikali fil-personalizzazzjoni, faċilità 
u aċċessibilità għall-utent permezz ta’ 
fehim aħjar tal-imġiba u valuri tal-utenti, 
taċ-ċittadini u l-konsumaturi, inklużi l-
persuni b’diżabilità. Din se tesiġi approċċ 
ta’ riċerka u innovazzjoni bl-"inklużjoni 
mid-disinn”.

Minħabba l-importanza soċjoekonomika 
dejjem akbar tal-inklużjoni diġitali, 
azzjonijiet ta' riċerka u innovazzjoni fuq 
skala kbira se jippromwovu s-soluzzjonijiet 
tal-ICT inklużivi u l-kisba effettiva tal-
ħiliet diġitali li jwasslu għall-għoti ta’ 
setgħa liċ-ċittadini u forza tax-xogħol 
kompetittiva. L-enfasi se tingħata lill-
avvanzi teknoloġiċi ġodda li jippermettu 
titjib radikali fil-personalizzazzjoni, faċilità 
u aċċessibilità għall-utent permezz ta’ 
fehim aħjar tal-imġiba u valuri taċ-
ċittadini, tal-konsumaturi u l-utenti,
inklużi l-persuni b’diżabilità. Din se tesiġi 
approċċ ta’ riċerka u innovazzjoni bl-
"inklużjoni mid-disinn”. Bosta suġġetti 
ewlenin huma essenzjali biex tinbena 
soċjetà inklużiva: il-fehim ta’ swieq tax-
xogħol u mobilità tal-ħaddiema li qed 
jitbiddlu u kif dawn jaffettwaw l-
inklużjoni soċjali; il-kostruzzjoni ta’ 
territorji reżiljenti u inklużivi fl-Ewropa; 
il-promozzjoni ta' mudelli kollaborattivi 
ta' governanza ta' diversità u koeżjoni; 
inugwaljanzi soċjali, kulturali u bejn is-
sessi u l-konnessjonijiet tagħhom mal-
koeżjoni soċjali; l-impatt tal-kriżi 
ekonomika fuq l-Istat soċjali; 
immigrazzjoni, diskriminazzjoni u gruppi 
ta’ minoritajiet u politiki preżenti għat-
tnaqqis tad-diskriminazzjoni u l-
esklużjoni; il-ġlieda kontra l-faqar u l-
esklużjoni soċjali f’żoni u reġjuni 
żvantaġġati; sistemi u riformi edukattivi u 
l-kapaċità tagħhom li jippromwovu l-
inklużjoni taż-żgħażagħ fl-edukazzjoni u 
fis-soċjetà; tranżizzjonijiet jitbiddlu tul il-
perkors tal-ħajja u l-isfida tagħhom għall-
politiki pubbliċi u s-soċjetajiet; ir-
rikonċiljazzjoni tax-xogħol u l-ħajja 
personali tul il-perkors tal-ħajja; l-
inklużjoni ta’ ċittadini b’diżabilità.
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Emenda 149
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 6 – Punt 6.1 – Punt 6.1.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.1.4. [...] imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Test imressaq f’sezzjoni 4a fil-pilastru “Xjenza Eċċellenti”

Emenda 150
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 6 – Punt 6.2 – Punt 6.2.1 – Paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġu vvalutati u prijoritizzati l-
investimenti u jissaħħu l-Unjoni tal-
Innovazzjoni u ż-Żona Ewropea għar-
Riċerka, se jiġu appoġġati l-analiżi tal-
politiki , sistemi u atturi tar-riċerka u 
innovazzjoni fl-Ewropa u pajjiżi terzi, kif 
ukoll l-iżvilupp ta’ indikaturi, infrastrutturi 
ta’ dejta u informazzjoni. Attivitajiet li 
jħarsu 'l quddiem u inizjattivi pilota, analiżi 
ekonomika, monitoraġġ tal-politika, 
tagħlim reċiproku, għodod ta’ 
koordinazzjoni u attivitajiet u l-iżvilupp ta’ 
metodoloġiji għall-valutazzjoni tal-impatt u 
evalwazzjonijiet se jkunu wkoll, bl-isfruttar 
tar-reazzjonijiet diretto mill-partijiet 
interessati fir-riċerka, impriżi, awtoritajiet 
pubbliċi u ċittadini.

Sabiex jiġu vvalutati u prijoritizzati l-
investimenti u jissaħħu l-Unjoni tal-
Innovazzjoni u ż-Żona Ewropea għar-
Riċerka, se jiġu appoġġati l-analiżi tal-
politiki , sistemi u atturi tar-riċerka u 
innovazzjoni fl-Ewropa u pajjiżi terzi, kif 
ukoll l-iżvilupp ta’ indikaturi, infrastrutturi 
ta’ dejta u informazzjoni. Se tiġi prevista 
wkoll il-koordinazzjoni ma’ politiki 
Ewropej oħra, pereżempju politiki ta’ 
edukazzjoni, innovazzjoni u koeżjoni, kif 
inhu ddikjarat fil-Proċess ta’ Ljubljana. 
Attivitajiet li jħarsu 'l quddiem u inizjattivi 
pilota, analiżi ekonomika, monitoraġġ tal-
politika, tagħlim reċiproku, għodod ta’ 
koordinazzjoni u attivitajiet u l-iżvilupp ta’ 
metodoloġiji għall-valutazzjoni tal-impatt u 
evalwazzjonijiet se jkunu meħtieġa wkoll, 
bl-isfruttar tar-reazzjonijiet diretti mill-
partijiet interessati fir-riċerka, impriżi, 
awtoritajiet pubbliċi u ċittadini.

Or. en
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Emenda 151
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 6 – Punt 6.2 – Punt 6.2.2 – Paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jkun essenzjali li tiġi promossa l-
innovazzjoni sabiex jitrawwmu servizzi 
pubbliċi effiċjenti, miftuħa u li jiffukaw 
fuq iċ-ċittadin (Gvern elettroniku). Dan 
jeħtieġ riċerka multidixxiplinari fuq 
teknoloġiji u innovazzjoni ġodda fuq skala 
kbira relatati b’mod partikolari mal-
privatezza diġitali, interoperabbiltà, 
identifikazzjoni elettronika 
ippersonifikata, dejta miftuħa, interfaċċji 
dinamiċi għall-utent, konfigurazzjoni u 
integrazzjoni innovazzjoni tas-servizz 
pubbliku li jiffoka fuq iċ-ċittadin xrpunati 
mill-utenti, inklużi x-xjenzi soċjali u l-
istudji umanistiċi. Tali azzjonijiet se 
jindirizzaw ukoll id-dinamika tan-netwerk 
soċjali u l-crowd-sourcing u smart-
sourcing għall-koproduzzjoni ta’ 
soluzzjonijiet li jindirizzaw il-problemi 
soċjali, bbażati fuq settijiet ta’ dejta 
miftuħa. Dawn se jgħinu fl-immaniġġjar 
tat-teħid ta' deċiżjonijiet kumplessi, b’mod 
partikolari l-immaniġġjar u l-analiżi ta' 
kwantitajiet enormi ta' dejta għall-
immudellar kollaborattiv tal-politika, 
simulazzjoni tat-teħid tad-deċiżjoni, tekniki 
ta' viżwalizzazzjoni, immudellar tal-
proċess u sistemi parteċipatorji, kif ukoll 
fl-analiżi tar-relazzjonijiet li jinbidlu bejn 
iċ-ċittadini u s-settur pubbliku.

Għandu jkun essenzjali li tiġi promossa l-
innovazzjoni sabiex jitrawwmu servizzi 
pubbliċi effiċjenti, miftuħa u li jiffukaw 
fuq iċ-ċittadin (Gvern elettroniku). Dan 
jeħtieġ riċerka multidixxiplinari fuq 
teknoloġiji u innovazzjoni ġodda fuq skala 
kbira relatati b’mod partikolari mal-
privatezza diġitali, interoperabbiltà, 
identifikazzjoni elettronika ppersonifikata, 
dejta miftuħa, interfaċċji dinamiċi għall-
utent, konfigurazzjoni u integrazzjoni tas-
servizz pubbliku li jiffoka fuq iċ-ċittadin u 
innovazzjoni xrpunati mill-utenti, inklużi 
fix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi. Tali 
azzjonijiet se jindirizzaw ukoll id-dinamika 
tan-netwerk soċjali u l-crowd-sourcing u 
smart-sourcing għall-koproduzzjoni ta’ 
soluzzjonijiet li jindirizzaw il-problemi 
soċjali, ibbażati fuq settijiet ta’ dejta 
miftuħa. Dawn se jgħinu fl-immaniġġjar 
tat-teħid ta' deċiżjonijiet kumplessi, b’mod 
partikolari l-immaniġġjar u l-analiżi ta' 
kwantitajiet enormi ta' dejta għall-
immudellar kollaborattiv tal-politika, 
simulazzjoni tat-teħid tad-deċiżjoni, tekniki 
ta' viżwalizzazzjoni, immudellar tal-
proċess u sistemi parteċipatorji, kif ukoll 
fl-analiżi tar-relazzjonijiet li jinbidlu bejn 
iċ-ċittadini u s-settur pubbliku. Livelli 
akbar ta’ kumplessità, l-implikazzjonijiet 
ta' mistoqsijiet li jsiru mit-teknoloġija, 
komputazzjoni avvanzata, xjenzi tal-ħajja 
u inġinerija ekoloġika, għandhom effett 
fuq oqsma ta' għarfien tradizzjonalment 
relatat ma’ studji umanistiċi, pereżempju 
filosofija, teoloġija, u għandu jiġi 
indirizzat il-ħsieb legali, politiku u 
ekonomiku. Huwa importanti li jiġu 
kkombinati arti, xjenza u 
intraprenditorjat; forom ġodda ta’ 
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espressjoni urbana; għarfien, arti u 
intraprenditorjat relatati mal-
integrazzjoni tal-multikulturaliżmu u 
integrazzjoni ta’ flussi migratorji; 
multilingwaliżmu.

Or. en

Emenda 152
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 6 – Punt 6.2 – Punt 6.2.3 – Titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.2.3. Żgurar tal-involviment tas-soċjetà 
fir-riċerka u l-innovazzjoni.

6.2.3. Djalogu msaħħaħ bejn ix-xjenza u 
s-soċjetà

Or. en

Emenda 153
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 6 – Punt 6.2 – Punt 6.2.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Li jkun possibbli għalll-atturi kollha tas-
soċjetà li jinteraġixxu fiċ-ċiklu tal-
innovazzjoni jżid il-kwalità, rilevanza, 
aċċettabbiltà u s-sostenibbiltà tal-eżiti tal-
innovazzjoni permezz tal-integrazzjoni tal-
interessi u valuri tas-soċjetà. Dan jesiġi l-
iżvilupp ta’ ħiliet, għarfien u kapaċitajiet 
speċifiċi fuq il-livelli individwali u 
organizzattivi, kif ukoll fuq dawk 
nazzjonali u transnazzjonali. Soċjetà 
xjentifikament litterata, responsabbli u 
kreattiva għandha tkun imrawwma 
permezz tal-promozzjoni ta’ metodi xierqa 
ta' edukazzjoni tax-xjenza u riċerka 
dwarhom. L-ugwaljanza bejn is-sessi 
għandha tkun promossa, b’mod 
partikolari permezz tal-appoġġ għall-bidliet 
fl-organizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tar-
riċerka u fil-kontenut u disinn tal-

Sabiex jinbena djalogu effettiv bejn ix-
xjenza u s-soċjetà, jiġi reklutat talent ġdid 
għax-xjenza u titlaqqa’ l-eċċellenza 
xjentifika mal-għarfien soċjali u r-
responsabbiltà dawn l-attivitajiet li ġejjin 
għandhom jiġu appoġġati:
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attivitajiet ta' riċerka. Sabiex titjieb iċ-
ċirkolazzjoni tal-għarfien fi ħdan il-
komunità xjentifika u l-pubbliku ġenerali, 
l-aċċessibiltà u l-użu tar-riżultati tar-
riċerka ffinanzjata pubblikament 
għandha tiġi żviluppata iktar. Qafas Etiku 
għar-riċerka u innovazzjoni, bbażat fuq il-
prinċipji etiċi fundamentali, inklużi dawk 
riflessi fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-Unjoni Ewropea u l-liġijiet tal-Unjoni u 
l-Konvenzjonijiet rilevanti kollha għandu 
jkun promoss b’koordinazzjoni mal-
organizzazzjonijiet internazzjonali 
rilevantri.

- Karrieri attraenti xjentifiċi u teknoloġiċi 
għal studenti żgħażagħ: Promozzjoni ta’ 
karrieri xjentifiċi fl-oqsma tax-xjenza, 
teknoloġija u inġinerija fl-iskejjel; u l-
promozzjoni mill-awtoritajiet nazzjonali u 
reġjonali ta’ mużewijiet tax-xjenza 
interattivi u attraenti; trawwim ta’ 
interazzjoni sostenibbli bejn skejjel u 
istituzzjonijiet ta’ riċerka, u bejn studenti 
u l-familji tagħhom, għalliema u 
riċerkaturi.
- Żewġ dimensjonijiet ta’ ugwaljanza bejn 
is-sessi: żgurar ta’ ugwaljanza f’karrieri 
ta’ riċerka u inklużjoni ta’ 
kunsiderazzjonijiet dwar is-sessi fl-
iżvilupp tar-riċerka: Promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi, b’mod partikolari 
permezz tal-appoġġ għall-bidliet fl-
organizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tar-
riċerka u fil-kontenut u disinn tal-
attivitajiet ta' riċerka.

- Integrazzjoni tas-soċjetà f’kwistjonijiet 
ta’ xjenza u innovazzjoni: Li jkun 
possibbli għalll-atturi kollha tas-soċjetà li 
jinteraġixxu fiċ-ċiklu tal-innovazzjoni 
sabiex jiżdiedu l-kwalità, rilevanza, 
aċċettabbiltà u s-sostenibbiltà tal-eżiti tal-
innovazzjoni permezz tal-integrazzjoni tal-
interessi u valuri tas-soċjetà; il-
promozzjoni tal-interess tas-soċjetà fi 
kwistjonijiet ta’ xjenza u innovazzjoni; 
monitoraġġ tal-perċezzjoni tax-xjenza 
miċ-ċittadini u appoġġ  tal-parteċipazzjoni 
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tagħhom fi kwistjonijiet relatati mal-
iżvilupp tax-xjenza u teknoloġija. Dan 
jesiġi l-iżvilupp ta’ ħiliet, għarfien u 
kapaċitajiet speċifiċi fuq il-livelli 
individwali u organizzattivi, kif ukoll fuq 
dawk nazzjonali u transnazzjonali Dan 
jesiġi l-iżvilupp ta’ ħiliet, għarfien u 
kapaċitajiet speċifiċi fuq il-livelli 
individwali u organizzattivi, kif ukoll fuq 
dawk nazzjonali u transnazzjonali flimkien 
mal-monitoraġġ tal-perċezzjoni tax-xjenza 
miċ-ċittadini u l-appoġġ tal-
parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-politika ta’ 
riċerka u innovazzjoni.
- Ċittadini xjentifikament litterati permezz 
ta’ edukazzjoni tax-xjenza: Soċjetà 
xjentifikament litterata, responsabbli u 
kreattiva għandha tkun imrawwma 
permezz tal-promozzjoni ta’ metodi xierqa 
ta' edukazzjoni tax-xjenza u riċerka 
dwarhom, li jikkontribwixxu għal 
edukazzjoni tax-xjenza u teknoloġija 
formali u informali aħjar, għal attivitajiet 
tax-xjenza bbażati fuq proġetti u għan-
netwerking ta’ xjentisti u  dawk li 
mhumiex xjentisti fil-livell nazzjonali, 
Ewropew u internazzjonali. Dan jinvolvi 
l-promozzjoni u t-trawwim ta’ ċittadini 
xjentifikament litterati permezz ta’ 
edukazzjoni tax-xjenza formali u 
informali effettiva u t-tixrid ta’ attivitajiet 
imsejsa fuq ix-xjenza, jiġifieri f’ċentri tax-
xjenza u midja oħra adattata;
- Aċċess liberu għal riżultati u dejta 
xjentifiċi sabiex titkattar l-eċċellenza 
xjentifika u l-kompetittività ekonomika: 
Promozzjoni ta’ dejtabejż waħda bil-
proġetti kollha ta’ riċerka ffinanzjati mill-
Ewropa u riżultati xjentifiċi. Awtoritajiet 
ta’ finanzjament nazzjonali u reġjonali se 
jiġu mħeġġa jaqsmu l-istess informazzjoni 
dwar proġetti nazzjonali/reġjonali. Se tiġi 
promossa l-inklużjoni ta’ riżultati 
xjentifiċi f’din id-dejtabejż.
- Governanza għall-iżvilupp ta’ riċerka u 
innovazzjoni responsabbli: Tiswir ta’ 
governanza għall-iżvilupp ta’ riċerka u 
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innovazzjoni responsabbli bl-ingaġġ tal-
partijiet interessati kollha (riċerkaturi, 
awtoritajiet pubbliċi, industrija), għat-
trawwim tar-rwol ta’ kompetenza 
xjentifika fi proċessi ta’ teħid ta’ 
deċiżjonijiet, jiġifieri l-parteċipazzjoni ta’ 
xjentisti u organizzazzjonijiet ta’ riċerka 
indipendenti f'kontroversji soċjali u fi 
kwistjonijiet relatati mal-governanza tar-
riskji. Qafas Etiku għar-riċerka u 
innovazzjoni, ibbażat fuq il-prinċipji etiċi 
fundamentali -inklużi dawk minquxa fil-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u l-liġijiet tal-Unjoni u l-
Konvenzjonijiet rilevanti kollha - għandu 
jkun promoss b’koordinazzjoni mal-
organizzazzjonijiet internazzjonali 
rilevanti. Għandha titqies l-opinjoni tal-
Grupp Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u 
t-Teknoloġiji l-Ġodda. 

- Għarfien dwar il-komunikazzjoni tax-
xjenza: Sabiex titjieb iċ-ċirkolazzjoni tal-
għarfien fi ħdan il-komunità xjentifika u 
l-pubbliku ġenerali, l-aċċessibiltà u l-użu 
tar-riżultati tar-riċerka ffinanzjata 
pubblikament għandha tiġi żviluppata 
iktar. Dan għandu jżid l-għarfien dwar il-
komunikazzjoni tax-xjenza sabiex jitjiebu 
l-kwalità u l-effettività ta' interazzjonijiet 
bejn xjentisti, il-midja u l-pubbliku u 
jippromwovi l-parteċipazzjoni usa' ta' 
ċittadini bħala partijiet in‘eressati attivi u, 
fejn ikun possibbli u xieraq, bħala 
parteċipanti fir-riċerka.

Or. en

Emenda 154
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 6 – Punt 6.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.3. [...] imħassar
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Ġustifikazzjoni

Test imressaq fis-sezzjoni 6a. fl-Anness I -Parti III - Sfidi Soċjali

Emenda 155
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Soċjetajiet siguri - Protezzjoni tal-
libertà u s-sigurtà tal-Ewropa u ċ-ċittadini 
tagħha
L-Unjoni Ewropea, iċ-ċittadini tagħha u 
l-imsieħba internazzjonali tagħha 
jaffrontaw firxa ta’ theddidiet għas-
sigurtà pereżempju l-kriminalità, it-
terroriżmu u l-emerġenzi tal-massa 
minħabba diżastri kkawżati mill-bniedem 
jew naturali.  Dawn it-theddidiet jistgħu 
jaqsmu l-fruntieri u jimmiraw tiri fiżiċi 
jew iċ-ċiberspazju. Pereżempju attakki fuq 
siti elettroniċi ta’ awtoritajiet pubbliċi u 
entitajiet privati mhux biss jimminaw il-
fiduċja taċ-ċittadin iżda jistgħu jaffettwaw 
b’mod serju setturi essenzjali bħal 
enerġija, trasport, saħħa, finanzi jew 
telekomunikazzjonijiet.
Sabiex wieħed jantiċipa, jimpedixxi u 
jimmaniġġja dawn it-theddidiet, jenħtieġ 
li jiġu żviluppati u applikati teknoloġiji, 
soluzzjonijiet, għodod ta’ tbassir u 
għarfien innovattivi, tiġi stimolata 
kooperazzjoni bejn fornituri u utenti, 
jinstabu soluzzjonijiet għas-sigurtà ċivili, 
titjieb il-kompetittività tal-industriji 
Ewropej tas-sigurtà u s-servizzi u jiġu 
impediti u miġġielda l-abbuż tal-
privatezza u l-ksur tad-drittijiet tal-
bniedem.
Għalhekk il-koordinazzjoni u t-titjib tal-
qasam tar-riċerka fis-sigurtà jkunu 
element essenzjali u jgħinu biex jitfassal 
pjan għal sforzi ta’ riċerka attwali, inkluż 
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tbassir, u jtejbu kundizzjonijiet u 
proċeduri legali rilevanti għall-
koordinazzjoni, inkluż attivitajiet ta’ 
standardizzazzjoni.
L-attivitajiet isegwu approċċ orjentat lejn 
il-missjonijiet u jintegraw id-
dimensjonijiet soċjali rilevanti. Huma 
għandhom jappoġġaw il-politiki tal-
Unjoni għas-sigurtà interna u esterna; 
politiki ta’ difiża, u d-dispożizzjoni 
rilevanti l-ġdida tat-Trattat ta’ Lisbona, u 
jiżguraw ċibersigurtà, fiduċja u 
privatezza. Dawn l-objettivi speċifiċi li 
ġejjin għandhom jiġu segwiti:
6a.1. Tkabbir tas-sigurtà tal-protezzjoni 
taċ-ċittadini - Ġlieda kontra l-kriminalità 
u t-terroriżmu.
L-ambizzjoni hi kemm li jiġi evitat 
inċident kif ukoll li jiġu mitigati l-
konsegwenzi potenzjali tiegħu. Dan jitlob 
teknoloġiji u kapaċitajiet ġodda (inkluż 
kontra ċiberkriminalità u ċiberterroriżmu) 
għall-appoġġ tas-saħħa, ikel, ilma u 
sigurtà ambjentali li huma essenzjali 
għall-funzjonament tajjeb tas-soċjetà u l-
ekonomija. Teknoloġiji ġodda u 
kapaċitajiet iddedikati għandhom jgħinu 
biex jipproteġu infrastrutturi, sistemi u 
servizzi kritiċi (inkluż komunikazzjonijiet, 
trasport, saħħa, ikel, ilma, enerġija, 
katina loġistika u tal-provvista, u 
ambjent). Dan se jinkludi analiżi u żgurar 
ta’ infrastrutturi u servizzi kritiċi pubbliċi 
u privati kontra kwalunkwe tip ta’ 
theddidiet. Suġġetti addizzjonali immirati 
għat-titjib tal-protezzjoni ta’ ċittadini 
għandhom irawwmu l-iżvilupp ta’ 
soċjetajiet ċivili siguri.
6a. 2. Protezzjoni u titjib tar-reżiljenza ta’ 
infrastrutturi kritiċi
Teknoloġiji ġodda u kapaċitajiet 
iddedikati għandhom jgħinu biex 
jipproteġu infrastrutturi, sistemi u servizzi 
kritiċi (inkluż komunikazzjonijiet, 
trasport, saħħa, ikel, ilma, enerġija, 
katina loġistika u tal-provvista, u 
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ambjent). Dan se jinkludi analiżi u żgurar 
ta’ infrastrutturi u servizzi kritiċi pubbliċi 
u privati kontra kwalunkwe tip ta’ 
theddidiet.
6a.3. Tisħiħ tas-sigurtà permezz ta’ 
ġestjoni ta’ fruntieri u sigurtà marittima
Jenħtieġu wkoll teknoloġiji u kapaċitajiet 
biex isaħħu sistemi, apparat, għodod, 
proċessi u metodi għall-identifikazzjoni 
ta’ malajr biex titjieb is-sigurtà tal-
fruntieri, inkluż kwistjonijiet kemm ta’ 
kontroll kif ukoll ta’ sorveljanza, filwaqt li 
jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ ta’ 
EUROSUR. Dawn għandhom jiġu 
żviluppati u ttestjati b’kunsiderazzjoni tal-
effettività, konformità ma’ prinċipji legali 
u etiċi, proporzjonalità, aċċettabbilità 
soċjali u rispett tad-drittijiet fundamentali 
tagħhom. Riċerka għandha tappoġġa 
wkoll it-titjib tal-ġestjoni Ewropea 
integrata tal-fruntieri, anke permezz ta’ 
kooperazzjoni akbar ma' pajjiżi kandidati, 
kandidati potenzjali u pajjiżi tal-Politika 
Ewropea tal-Viċinat.
Għandha tiġi indirizzata l-firxa sħiħa ta’ 
aspetti ta’ sigurtà marittima. Din tinkludi 
aspetti blu ta’ ġestjoni tal-fruntieri kif 
ukoll protezzjoni u kontroll ta’ trasport bl-
ilma.
6a.4. Provvista u titjib ta’ ċibersigurtà
Ċibersigurtà hija prerekwiżit għan-nies, 
servizzi kummerċjali u pubbliċi sabiex 
jibbenefikaw mill-opportunitajiet li joffri 
l-Internet. Din titlob provvista ta' sigurtà 
għal sistemi, netwerks, tagħmir ta’ aċċess 
u softwer u servizzi, inkluż cloud 
computing, filwaqt li titqies l-
interoperabbiltà ta’ teknoloġiji multipli. 
Riċerka għandha timpedixxi, tiskopri u 
timmaniġġja f’ħin reali ċiberattakki tul 
dominji u ġurisdizzjonijiet multipli, 
tikkontrobatti l-użu ħażin ta’ 
ċiberteknoloġiji, timpedixxi vjolazzjonijiet 
ta' privatezza u tipproteġi infrastrutturi 
ICT kritiċi.
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6a.5. Tkabbir tar-reżiljenza tal-Ewropa 
għal kriżijiet u diżastri
Dan jitlob l-iżvilupp ta’ teknoloġiji u 
kapaċitajiet iddedikati biex jappoġġaw tipi 
differenti ta’ attivitajiet ta’ ġestjoni ta’ 
emerġenzi (pereżempju protezzjoni ċivili, 
tifi tan-nar u ġlieda kontra t-tniġġis tal-
baħar, għajnuna umanitarja, difiża ċivili, 
prevenzjoni ta’ kunflitti, żvilupp ta’ 
infrastrutturi ta’ informazzjoni medika, 
xogħol ta’ salvataġġ u stabbilizzazzjoni 
post-kriżi) kif ukoll infurzar tal-liġi. 
Riċerka għandha tkopri l-katina kollha 
tal-ġestjoni tal-kriżijiet u reżiljenza 
soċjali, u tappoġġa t-twaqqif ta' kapaċità 
Ewropea ta’ rispons għall-emerġenzi.
Attivitajiet fl-oqsma tal-missjonijiet kollha 
għandhom jindirizzaw ukoll l-
integrazzjoni u l-interoperabbiltà ta’ 
sistemi u servizzi inkluż aspetti bħal 
komunikazzjoni, arkitetturi mqassma u 
fatturi umani. Dan ukoll jeħtieġ 
integrazzjoni ta’ kapaċitajiet ċivili u 
miltari f'kompiti minn protezzjoni ċivili sa 
għajnuna umanitarja, ġestjoni tal-
fruntieri jew żamma tal-paċi. Dan għandu 
jinkludi żvilupp teknoloġiku fil-qasam 
sensittiv tat-teknoloġiji b’użu doppju biex 
jiggarantixxu l-interoperabbiltà bejn forzi 
tal-protezzjoni ċivili u dawk militari u fost 
forzi tal-protezzjoni ċivili mad-dinja 
kollha, kif ukoll affidabbiltà, aspetti 
organizzazzjonali, legali u etiċi, 
kwistjonijiet ta’ negozju, protezzjoni tal-
kunfidenzjalità u integrità tal-
informazzjoni u traċċabbiltà tat-
transazzjonijiet u l-ipproċessar kollha.
6a.6. Tkabbir tad-dimensjoni soċjali tas-
sigurtà u żgurar ta’ privatezza u libertà 
fuq l-Internet
Kwalunkwe soluzzjoni u teknoloġija tas-
sigurtà ġdida għandha tkun aċċettabbli 
għas-soċjetà, tkun konformi mal-liġi 
Ewropea u dik internazzjonali, tkun 
effettiva u proporzjonali fl-identifikazzjoni 
u l-indirizzar tat-theddida għas-sigurtà. 



PR\903346MT.doc 115/123 PE489.688v01-00

MT

Għalhekk huwa essenzjali fehim aħjar 
tad-dimensjonijiet soċjoekonomiċi, 
kulturali u antropoloġiċi tas-sigurtà, il-
kawżi tan-nuqqas ta’ sigurezza, ir-rwol 
tal-midja u l-komunikazzjoni u l-
perċezzjonijiet taċ-ċittadin. Għandhom 
jiġu indirizzati kwistjonijiet etiċi u 
protezzjoni ta’ valuri tal-bniedem u 
drittijiet fundamentali.
Salvagwardjar tad-dritt tal-bniedem għall-
privatezza fis-soċjetà diġitali se titlob l-
iżvilupp ta’ oqfsa u teknoloġiji ta’ 
privatezza-skont-id-disinn waqt it-tfassil 
ta’ prodotti u servizzi. Għandhom jiġu 
żviluppati teknoloġiji li jippermettu lill-
utenti jikkontrollaw id-dejta personali 
tagħhom u l-użu tiegħu minn terzi 
persuni; kif ukoll għodod għall-iskoperta 
u mblukkar ta’ kontenut illegali u ksur 
tal-privatezza tad-dejta u biex jitħarsu d-
drittijiet tal-bniedem onlajn filwaqt li jiġi 
impedit li l-aġir individwali jew fi gruppi 
tan-nies jiġi limitat permezz ta’ tiftix 
illegali u profiling.
6a.7. Appoġġ għall-politiki tas-sigurtà 
interna u esterna tal-Unjoni
Peress illi l-linja li tifred is-siġurtà esterna 
u dik interna qed dejjem issir inqas ċara 
il-kunflitti ‘lil hinn mill-Ewropa u l-
konsegwenzi tagħhom jista’ jkollhom 
impatt dirett fuq is-sigurtà tal-Ewropa. 
Barra minn dan, l-interfaċċja bejn 
attivitajiet u politiki ċivili u orjentati lejn 
id-difiża teħtieġ attenzjoni partikolari 
peress illi hemm opportunità kbira biex 
jiġu sfruttati sinerġiji bejn il-protezzjoni 
ċivvili, valutazzjoni tas-sitwazzjoni, 
ġestjoni ta’ kunflitti u prevenzjoni ta’ 
kunflitti, attivitajiet ta’ żamma tal-paċi u 
stabbilizzazzjoni post-kriżi. Għandu jiġi 
inkoraġġit investiment fl-iżvilupp ta’ 
kapaċitajiet għall-ġestjoni ta’ kriżijiet fejn 
ikunu ġew identifikati 
komplementarjetajiet, sabiex malajr 
jimtlew nuqqasijiet fil-kapaċitajiet filwaqt 
li tiġi evitata duplikazzjoni mhux 
meħtieġa, jinħolqu sinerġiji u tiġi 
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appoġġata l-istandardizzazzjoni.
6a.8. Aspetti speċifiċi tal-implimentazzjoni
Filwaqt li r-riċerka tkun orjentata lejn is-
sigurtà ċivili, se tiġi segwita attivament 
koordinazzjoni mal-attivitajiet tal-
Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA) 
sabiex tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-
EDA, l-aktar permezz tal-Qafas ta' 
Kooperazzjoni Ewropea li diġà huwa 
stabbilit, bir-rikonoxximent li hemm 
oqsma ta' teknoloġija b'użu doppju 
rilevanti għal applikazzjonijiet kemm 
ċivili kif ukoll militari. Mekkaniżmi ta' 
koordinazzjoni ma' aġenziji Ewropej 
rilevanti, eż. FRONTEX, EMSA u l-
Europol, għandhom jissaħħu aktar sabiex 
titjieb il-koordinazzjoni tal-programmi u 
politiki tal-Unjoni fil-qasam tas-sigurtà 
kemm interna kif ukoll esterna, u ta’ 
inizjattivi oħra tal-Unjoni. 
B’kunsiderazzjoni tan-natura partikolari 
tas-sigurtà, għandhom jiġu implimentati 
arranġamenti speċifiċi fir-rigward tal-
ipprogrammar u governanza, inkluż 
arranġamenti mal-Kumitat imsemmi fl-
Artikolu 9 ta’ din id-Deċiżjoni. 
Informazzjoni ta’ sigurtà klassifikata jew 
sensittiva għal raġunijiet oħra għandha 
tiġi protetta u rekwiżiti u kriterji 
partikolari għall-kooperazzjoni 
internazzjonali jistgħu jiġu speċifikati 
f’programmi ta’ ħidma. Dan għandu jkun 
rifless ukoll fl-arranġamenti ta’ 
pprogrammar u governanza għal 
Soċjetajiet Siguri (inkluż l-aspetti ta’ 
komitoloġija).

Or. en

Emenda 156
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti IV – Punt 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-JRC se jwettaq riċerka sabiex isaħħaħ il-
bażi ta’ evidenza xjentifika għat-tfassil tal-
politika, sabiex jiġi promoss l–fehim tal-
proċessi naturali sottostanti għall-isfidi tas-
soċjetà, u sabiex jeżamina l-oqsma 
emerġenti tax-xjenza u teknoloġija, anke 
permezz programm ta’ riċerka esploratorja.

Il-JRC se jwettaq riċerka sabiex isaħħaħ il-
bażi ta’ evidenza xjentifika għat-tfassil tal-
politika fil-livell Ewropew, nazzjonali, 
reġjonali u lokali, sabiex jiġi promoss il-
fehim tal-proċessi naturali sottostanti 
għall-isfidi tas-soċjetà, u sabiex jeżamina l-
oqsma emerġenti tax-xjenza u teknoloġija, 
anke permezz programm ta’ riċerka 
esploratorja.

Or. en

Emenda 157
Proposta għal deċiżjoni
Anness II – Parti Introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tabella li ġejja tispeċifika għall-objettivi 
speċifiċi tal-Orizzont 2020 għadd limitat 
ta’ indikaturi ewlenin għall-valutazzjoni 
tar-riżultati u l-impatti.

Minbarra l-indikaturi ta’ prestazzjoni 
għall-valutazzjoni ta’ progress meta 
mqabbla mal-objettivi ġenerali tal-
inizjattiva Orizzont 2020, stabbiliti fl-
Anness I tar-Regolament (UE) Nru 
XX/XX (Orizzont 2020), it-tabella li ġejja 
tispeċifika għall-objettivi speċifiċi tal-
Orizzont 2020 għadd limitat ta’ indikaturi 
ewlenin għall-valutazzjoni tar-riżultati u l-
impatti.

Or. en

Emenda 158
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti II – Punt 3 – Inċiż 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Numru ta’ negozji li għadhom kemm 
jiftħu
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NOTA SPJEGATTIVA

Kuntest

Il-programm Orizzjont 2020 li għandu jitnieda għandu jsaħħaħ il-pożizzjoni ewlenija tal-
Ewropa f’ambjent li fih l-Ewropa waqgħet lura f’bosta oqsma. Il-kisba ta’ dan jinvolvi l-
identifikazzjoni preċiża tal-qawwa li għandha l-Ewropa iżda tinvolvi wkoll ir-rikonoxximent 
u l-korrezzjoni tal-punti debbolit tal-Ewropa.  

Fir-rigward tal-qawwa tagħha, l-Ewropa għandha riċerkaturi, intraprendituri u kumpaniji fost 
l-aqwa fid-dinja; sett valuri u tradizzjonijiet ingastati fil-pedamenti tagħha, kultura dinamika 
ta’ kreattività u diversità u l-akbar suq intern tad-dinja.  Fl-aħħarnett, is-soċjetà ċivili Ewropea 
hi impenjata b’mod attiv fl-ekonomiji emerġenti u li qed jiżviluppaw madwar id-dinja.

Madankollu, fl-istess ħin, l-Ewropa għandha bosta punti debboli: nuqqas ta’ investiment fil-
bażi ta’ għarfien tagħna; kundizzjonijiet qafas mhux sodisfaċenti (li jvarjaw minn aċċess batut 
għall-finanzjament u spejjeż għolja għad-dritt ta’ proprjetà intellettwali sa standardizzazzjoni 
li ssir bil-mod wisq u użu ineffettiv ta’ akkwisti pubbliċi); u finalment,  frammentazzjoni 
eċċessiva flimkien ma’ burokrazija u red tape żejda.

Il-proposta tal-Kummissjoni għall-inizjattiva Orizzont 2020 tuża l-esperjenza ta’ ħidma li diġà 
ġiet żviluppata fil-Parlament f’kontribuzzjonijiet bħal pereżempju r-rapporti Simplifikazzjoni 
tal-Implimentazzjoni tal-Programmi Qafas ta’ Riċerka (“ir-Rapport Carvalho”), ir-Reviżjoni 
f’Nofs it-Terminu tas-Seba’ Programm Qafas tal-Unjoni Ewropea ta’ Riċerka, Żvilupp 
Teknoloġiku u Attivitajiet ta’ Dimostrazzjoni ("ir-Rapport Audy") u l-Green Paper u tkompli 
tibni fuqhom.  Minn Sfidi għal Opportunitajiet lejn Qafas Strateġiku Komuni għall-
Finanzjament ta’ Riċerka u Innovazzjoni tal-UE (“ir-Rapport Matias”). 

Fiha nnifisha, il-proposta tirrappreżenta verament pass ‘il quddiem:
 tistabbilixxi bilanċ xieraq bejn it-tliet pilasti – “Xjenza Eċċellenti”, “Tmexxija Industrijali” u 
“Sfidi Soċjali” – u flimkien mal-kontribut mill-Parlament, effettivament tintegra l-
kontribuzzjoni minn firxa sħiħa ta’ partijiet interessati.  Madankollu, fadal xi xogħol xi jsir.  
Kif jifhimha r-rapporteur, il-kontribuzzjonijiet ewlenin ta' dan ir-rapport janalizzaw erba’ 
elementi ewlenin:
a) eċċellenza bħala katalizzatur ewlieni għall-inizjattiva Orizzont 2020

b) it-twaqqif ta’ sinerġiji bejn Orizzont 2020 u l-fondi strutturali 

c) il-kompetittività tal-industrija Ewropea

d) kwistjonijiet orizzontali bħal pereżempju koordinazzjoni u tmexxija xjentifika tul 
Orizzont 2020 għal kull qasam tematiku 

1. Eċċellenza bħala Katalizzatur Ewlieni għall-inizjattiva Orizzont 2020
L-eċċellenza għandha tkun il-katalizzatur ewlieni għal Orizzont 2020 b’mod ġenerali. Dan 
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iqis li eċċellenza hija definita indpendentement minn kwalunkwe prekundizzjoni ġeografika 
jew xorta oħra.  Ir-rapport jippromwovi minn naħa t-twessigħ ta’ parteċipazzjoni sabiex tiġi 
stimolta l-eċċellenza madwar l-Ewropa, u min-naħa l-oħra t-twessigħ ta’ eċċellenza xjentifika 
minn isfel għal fuq tul it-tliet pilastri ta’ Orizzont 2020.

Fir-rigward tat-twessigħ ta’ parteċipazzjoni, Orizzont 2020 għandu jinkludi l-kunċett ta’ 
“taraġ għall-eċċellenza”, ħaġa li għandha tkompli tinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni ta’ unitajiet 
b’saħħithom ta’ eċċellenza embrijonika pereżempju gruppi żgħar ta’ riċerka u kumpaniji li 
għadhom jibdew innovattivi għall-aħħar.  Il-Kummissjoni diġà ħadet serje ta’ passi sinifikanti 
f’din id-direzzjoni pereżempju l-“iskemi ta’ ġemellaġġ” u l-iskema “siġġijiet ERA”.  
Madankollu, għandhom mmorru lil hinn minn dan u f’dan ir-rapport ġew previsti għadd ta’ 
strumenti addizzjonali: pereżempju, it-twaqqif ta’ sovvenzjonijiet ta’ rifużjoni mill-Kunsill 
Ewropew għar-Riċerka (KER). 
Sovvenzjonijiet ta’ rifużjoni mill-KER jistgħu jingħataw lil riċerkaturi li bħalissa qed jaħdmu 
barra mill-Ewropa u li jixtiequ jaħdmu fl-Ewropa jew lil riċerkaturi li diġà qed jaħdmu fl-
Ewropa u li jixtiequ jirrelokaw f’reġjun anqas żviluppat.
  
Fir-rigward tat-twessigħ ta’ eċċellenza tul Orizzont 2020, ġeneralment eċċellenza fix-xjenza 
titrawwem permezz ta' aġenda ta’ riċerka minn isfel għal fuq immexxija minn xjentisti, waħda 
li tippermetti li jiffjorixxu ideat u teknoloġiji ġodda.  Fil-proposta COM, l-ewwel pilastru 
huwa l-istrumenti ewlieni għall-promozzjoni ta’ eċċellenza f’riċerka minn isfel għal fuq 
f'livell Ewropew.  Barra minn hekk, għall-Kummissjoni, it-Teknoloġiji Emerġenti tal-Futur 
(FET), li wkoll huwa strument minn isfel għal fuq, huwa limitat għall-ewwel pilsatru.  Għall-
kuntrarju, fir-rapport, l-istrument tat-Teknoloġiji Emerġenti Futuri twessa’ biex jinkludi x-
xjenza (bl-akronimu FEST) u tferrex ukoll tul it-tliet pilastri kollha.

2. Twaqqif ta’ sinerġiji bejn Orizzont 2020 u l-fondi strutturali
Huwa meħtieġ b’mod urġenti twaqqif ta’ sinerġiji u kumplementarjetà kemm jista’ jkun bejn 
Orizzont 2020 u l-fondi strutturali. Hemm żewġ programmi differenti għall-aħħar. Minn naħa, 
hemm l-inizjattiva Orizzont 2020, li fiha l-eċċellenza u t-taraġ lejn eċċellenza huma l-
katalizzatur ewlieni. Min-naħa l-oħra hemm il-fondi strutturali, li l-katalizzatur ewlieni 
tagħhom huma l-bini ta' kapaċitajiet u speċjalizzazzjoni intelliġenti.

Huwa essenzjali li dawn il-programmi jkunu kumplementarji u li jinbnew pontijiet fiż-żewġ 
direzzjonijiet, li jgħaqqdu ż-żewġ programmi. Fihom infushom, il-fondi strutturali għandhom 
rwol - kemm 'il fuq kif ukoll 'l isfel - fir-rigward tal-objettivi ta' Orizzont 2020.
‘Il fuq minn Orizzont 2020, il-fondi strutturali jistgħu jintużaw għall-bini ta’ kapaċitajiet u 
tqegħdu fuq il-mejda numru ta' emendi li jkopru dan li ġej:

 Il-fondi strutturali jistgħu jintużaw biex jiffinanzjaw apparat, żvilupp ta’ riżorsi umani, 
il-ħolqien ta’ gruppi fl-oqsma prijoritajri ta’ Orizzont 2020 u bħala sors ta’ 
sovvenzjonijiet żgħar mogħtija għat-tħejjija ta' proposti li għandhom jiġu sottomessi lil 
Orizzont 2020;

 Jistgħu jintużaw fondi nazzjonali u reġjonali biex jikkontribwixxu għall-finanzjament 
tal-KER, Marie Curie jew proġetti kollaborattivi li jissodisfaw il-kriterji ta' eċċellenza 
iżda ma jistgħux jiġu ffinanzjati minħabba nuqqas ta' fondi Ewropej. Orizzont 2020 



PR\903346MT.doc 121/123 PE489.688v01-00

MT

jista’ jagħti “siġill ta’ eċċellenza” lil proġetti evalwati pożittivament li ma rnexxielhomx 
jiksbu fondi mod ieħor minħabba limitazzjonijiet baġitarji.

'L isfel minn Orizzont 2020, il-fondi strutturali jistgħu jintużaw biex jgħinu fit-tħaffif tal-
passaġġ minn kunċett sas-suq.  
Għal darb’oħra ġew identifikati żewġ oqsma:

 Il-fondi strutturali jistgħu jintużaw biex jiffinanzjaw jew jikkofinanzjaw l-insegwiment 
ta’ proġetti ta’ riċerka Orizzont 2020 (eż. skala pilota u proġetti ta’ dimostrazzjoni);

 Il-fondi strutturali jistgħu jintużaw biex jivvalorizzaw riżultati ta’ riċerka b’tali mod li 
jiġi nkoraġġit aċċess faċli għal għarfien jew biex jiġi ffaċilitat l-iskjerament tal-għarfien 
li jirriżulta f'termini tal-użu dirett ekonomiku jew soċjali tiegħu.

Finalment, saru żewġ modifiki f’livell aktar ġenerali:Finanzjament mill-UE għal Riċerka u 
Innovazzjoni hu ta' sinifikat ewlieni u għandu jiġi sfruttat għall-ingranaġġ. Orizzont 
2020 għandu jiġbed finanzjament addizzjonali mill-Fondi Strutturali, il-BEI u mis-settur 
privat, ħaġa li tqis l-adozzjoni ta’ approċċ b’diversi fondi; 

 L-interoperabbiltà bejn l-istrumenti ta’ Orizzont 2020 u l-fondi strutturali għandha 
tissaħħaħ.  Din tqis it-tfassil ta’ regoli u proċeduri kompatibbli; formati ta’ applikazzjoni 
u kriterji ta’ evalwazzjoni koerenti; punti tad-dħul komuni; sinkronizzazzjoni ta’ ffissar 
prijoritajru permezz ta’ speċjalizzazzjoni intellliġenti u bl-użu ta’ definizzjonijiet 
komuni tal-kost u kriterji amministrattivi u finanzjarji oħra.  Dan ikun jinvolvi wkoll 
pjanijiet direzzjonali sinkronizzati u ċikli amministrattivi inkluż, pereżempju, il-ħtieġa li 
jiġi rrispettat il-kalendarju akkademiku, l-aktar għall-universitajiet.

3. Kompetittività tal-industrija Ewropea
Fil-klima ekonomika preżenti, huwa essenzjali li jissaħħaħ il-pedament industrijali Ewropew.  
Parteċipazzjoni industrijali f’Programmi Qafas ta’ Riċerka naqset b'mod sinifikanti f'dawn l-
aħħar ftit snin: kienet ta’ 43% f’FP4, 37% f’FP5, 29% f’FP6 u żdiedet, imma ftit biss, għal 
31% f’FP7.
Barra minn hekk, l-Ewropa qed issibha diffiċli li tiżgura li riżultati ta’ riċerka jinqalbu 
effettivament f'prodotti u servizzi innovattivi li jilħqu s-suq. Il-kapaċità li wieħed jinnova 
iżda anke li jwassal l-innovazzjoni sa soluzzjonijiet tas-suq vijabbli hija parti ċentrali tal-
kompetittività.
Biex tegħleb din id-diffikultà, ġew emendati erba’ oqsma:

 L-ewwel, Orizzont 2020 għandu jitfassal b’tali mod li jagħti inċentiv lill-industrija biex 
tipparteċipa f’proġetti Ewropej.  Madankollu, parteċipazzjoni tal-industrija ma 
għandhiex tiġi ristretta strettament għal kunsiderazzjoni skont il-pilastru Tmexxija 
Industrijali.  L-innovazzjoni tiffjorixxi l-aktar meta tisħaq biex tikseb eċċellenza iżda 
anke meta toffri soluzzjonijiet veri għal sfidi soċjali attwali;

 It-tieni, Orizzont 2020 tfassal biex ikopri ċ-ċiklu ta’ innovazzjoni kollu.  B’mod 
partikolari, innovazzjoni għandha titrawwem mill-istadji l-aktar bikrin tal-passaġġ minn 
kunċett għas-suq.  Fl-istess  ħin, il-proposta tal-Kummissjoni dwar l-istadji aktar 
avvanzati taċ-ċiklu ta’ innovazzjoni tista’ tinkludi forom differenti ta’ innovazzjoni lil 
hinn minn innovazzjoni teknoloġika;

 It-tielet, SMEs huma ċentrali għar-rinfurzar tal-kompetittività tal-industrija Ewropea 
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kollha u l-parteċipazzjoni tagħhom f’proġetti Ewropej għandha titrawwem tul it-tliet 
pilastri. Il-proposta tal-Kummissjoni fir-rigward tal-istrument tal-SMEs hi inizjattiva li 
tintlaqa’ bil-qalb.  Jenħtieġ ukoll li jiġi żviluppat mekkaniżmu li hu kemm aktar 
sempliċi, aktar mgħaġġel u aktar effiċjenti.  F’dan ir-rigward, ġiet proposta sistema ta’ 
vawċers għall-inovazzjoni;

 Ir-raba’, standardizzazzjoni għandha tiddaħħal f’proġetti teknoloġiċi ta’ żvilupp u 
għandha tkun preżenti tul l-istadji differenti ta’ dawn il-proġetti.

4. Kwistjonijiet Orizzontali 
Orizzont 2020 għandu jitfassal b’tali mod li jikkontribwixxi attivament għall-bini taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka (ŻER). Orizzont 2020 għandu jkun aktar minn programm ta' 
finanzjament: dan għandu jkollu effett strutturali ta’ benefiċċju fuq l-organizzazzjoni ta’ 
riċerka fil-livell Ewropew.  F’dan ir-rigward, hemm tmien miżuri speċifiċi li jistgħu 
jikkontribwixxu għall-bini ta’ ŻER imsaħħaħ u aktar effiċjenti.

 Governanza:
  f'Orizzont 2020, kull qasam ta’ riċerka għandu jkun mgħammar b’mekkaniżmi ta’ 

governanza robusta. L-objettiv ta’ dawn il-mekkaniżmi hu li jiimplimentaw Orizzont 
2020 iżda anke li jsaħħu l-komunikazzjoni, l-iskambju ta' dejta u prattika tajba. 

 Dawn l-objettivi huma fundamentali għall-aċċellerazzjoni tal-proċess ta' riċerka u 
innovazzjoni f'diversi oqsma ta' riċerka pereżempju riċerka fis-saħħa;

 Daqs u tip ta’ proġett: riċerka kollaborattiva għandha tkun element ċentrali tul Orizzont 
2020, l-aktar fil-pilastri Tmexxija Industrijali u Sfidi Soċjali. Fi ħdan dawn il-pilastri, 
għandu jinsab bilanċ bejn proġetti żgħar iffukati u proġettri kbar integrattivi:

 Ostakli għad-dħul: unitajiet iżgħar ta’ riċerka isibu diffikultà biex jipparteċipaw fin-
netwerks Ewropej eżistenti. B’mod partikolari, nies 'il barra minn dawn in-netwerks 
jaffrontaw ostakli għall-parteċipazzjoni f'konsorzji kbar u għandhom jittieħdu miżuri ta' 
rmedju għal dan.

 Bilanċ bejn is-sessi: il-promozzjoni tal-parteċipazzjoni ġenerali tan-nisa fil-proġetti 
differenti – inkluż bħala koordinaturi tat-tim – għandha tiġi nkoraġġita. Pereżempju, l-
azzjonijiet ta’ disseminazzjoni ta’ Orizzont 2020 għandhom jimmiraw nisa xjentisti. 
Bilanċ bejn is-sessi għandu jiġi żgurat għall-Programm, Kumitati ta' Esperti u 
Konsultattivi.

 Impjieg ta’ żgħażagħ: il-parteċipazzjoni ta’ xjentisti żgħażagħ f’timijiet ta’ proġetti fil-
kuntest ta’ attivitajiet ta’ riċerka kollaborattiva mill-industrija u organizzazzjonijiet 
xjentifiċi għandha tiġi avvanzata.  Ir-regoli mwaqqa għandhom jiffaċilitaw ir-reklutaġġ 
ta’ persunal fl-universitajiet biex jaħdmu fuq proġetti ta’ Orizzont 2020 bil-għan li 
riċerkaturi żgħażagħ jinżammu f’impjieg bi ħlas.

 Disseminazzjoni u sfruttament; ir-riżultati ta’ proġetti ta’ riċerka u dimostrazzjoni 
għandhom jinxterdu aktar effettivament, filwaqt li xorta jiġu rrispettati kwistjonijiet 
relatati ma' innovazzjoni u protezzjoni ta' sensittivitajiet kummerċjali. 

 Djalogu msaħħaħ bejn ix-xjenza u s-soċjetà: Orizzont 2020 għandu jippromwovi 
djalogu effettiv bejn il-partijiet interessati differenti involuti u jfittex li jistimola 
interessa u entużjażmu għax-xjenza fost il-pubbliku ġenerali.  



PR\903346MT.doc 123/123 PE489.688v01-00

MT

 Kooperazzjoni internazzjonali: sabiex tissaħħaħ il-kollaborazzjoni f’prijoritajiet definiti 
strateġikament ma’ msieħba internazzjonali ewlenin, kooperazzjoni internazzjonali 
għandha tkun preżenti matul Orizzont 2020.


