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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) twaqqaf permezz tar-Regolament 
(KE) 294/2008 bl-għan li jsaħħaħ il-kapaċità ta’ innovazzjoni tal-Ewropa. Hu jirrappreżenta l-
ewwel tentattiv tal-UE biex tintegra l-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-innovazzjoni, fl-hekk 
imsejjaħ "trijangolu tal-għarfien". Din l-integrazzjoni sseħħ primarjament permezz tal-
Komunitajiet ta’ Konoxxenza u Innovazzjoni (KKI), li jlaqqgħu flimkien organizzazzjonijiet 
fuq bażi ta' medda twila ta' żmien biex isolvu l-isfidi soċjetali. L-EIT beda jopera fl-2010 u s-
sede tiegħu tinsab f'Budapest.

Hemm rieda politika ġenerali favur il-promozzjoni ulterjuri tal-eżistenza tal-EIT, u 
għaldaqstant ir-rapporteur jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposta għal Aġenda Strateġika ta’ 
Innovazzjoni (ASI).

Il-mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni bejn l-inizjattivi tal-UE
Qabel kollox jeħtieġ li jiġi enfasizzat, madankollu, li għandu jiġi implementat mekkaniżmu 
ta’ koordinazzjoni bejn l-EIT u l-attivitajiet l-oħra taħt l-inizjattiva Orizzont 2020. L-EIT 
għandu jippromwovi l-interazzjoni trażversali tal-KKI bejn il-pilastri fl-inizjattiva 
Orizzont 2020 u ma’ inizjattivi oħrajn, filwaqt li jqis kif dovut ir-riskju ta’ trikkib.

L-estensjoni tal-prijoritajiet tal-ASI
Ir-rapporteur jilqa’ l-oqsma tematiċi tal-Aġenda Strateġika ta’ Innovazzjoni iżda jissuġġerixxi 
li l-lista ta’ prijoritajiet li hemm fiha tista' tiġi estiża saħansitra lil hinn minn katina ta’ 
provvista sostenibbli mir-riżorsi sal-konsumaturi, innovazzjoni għal għajxien f’kundizzjoni 
ta’ saħħa tajba u xjuħija attiva, esplorazzjoni, estrazzjoni, proċessar, riċiklaġġ u sostituzzjoni 
sostenibbli ta’ materja prima, soċjetajiet sikuri intelliġenti u mobilità urbana. Fl-
identifikazzjoni ta’ oqsma ta’ prijorità ġodda, l-EIT għandu jinvolvi ruħu fi djalogu regolari 
mal-istituzzjonijiet tal-UE.

Iż-żieda tal-parteċipazzjoni fl-Istati Membri kollha u t-trawwim ta’ sinerġiji tal-
istrutturi tal-EIT, b’mod partikolari għall-benefiċċju tal-SMEs
L-EIT huwa istitut privileġġat b’kunċett ġdid ta’ organizzazzjoni tar-riċerka, l-edukazzjoni 
għolja u n-negozju li għandu jsaħħaħ il-parteċipazzjoni tas-settur privat, b'mod partikolari l-
SMEs, fit-trijangolu tal-għarfien. Dan se jippromwovi t-tisrif aħjar tar-riżultati tar-riċerka fi 
prodotti u servizzi innovattivi u ġodda. Il-KKI għandhom jappoġġaw ir-reġjuni fl-attivitajiet 
ta’ proċess ta’ "speċjalizzazzjoni intelliġenti" u "skala ta' eċċellenza" li se jagħtu l-opportunità 
li jiġu involuti atturi mir-reġjuni kollha tal-Ewropa.

Il-ġestjoni tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali
Finalment, ir-rapporteur jixtieq jara l-EIT jiżviluppa prattiki u politiki innovattivi u ġodda tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali li jistgħu jirrispondu għall-ħtiġijiet u l-interessi tal-partijiet 
interessati involuti fl-Ewropa, b’mod partikolari l-SMEs.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-SIA għandha tiddefinixxi l-oqsma 
prijoritarji fit-tul għall-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija (l-“EIT”) u 
tinkludi valutazzjoni tal-impatt ekonomiku 
tiegħu u tal-kapaċità li jiġġenera l-aħjar 
valur miżjud għall-innovazzjoni. L-SIA 
għandha tikkunsidra r-riżultati tal-
monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-EIT. 

L-ASI għandha tiddefinixxi l-oqsma 
prijoritarji fit-tul għall-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija (l-“EIT”) 
filwaqt li tippromwovi l-eċċellenza u l-
parteċipazzjoni wiesgħa fl-UE kollha, u 
tinkludi valutazzjoni tal-impatt ekonomiku 
tiegħu u tal-kapaċità li jiġġenera l-aħjar 
valur miżjud għall-innovazzjoni. L-SIA 
għandha tikkunsidra r-riżultati tal-
monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-EIT. 

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Anness – intestatura 1.1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'dinja li qed titbiddel b’rata mgħaġġla, il-
passaġġ tal-Ewropa lejn il-futur jistrieħ fuq 
tkabbir li jkun intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiv. Biex jintlaħaq dan l-għan u biex 
tinżamm il-kompetittività fl-ekonomija 
globali tal-għarfien, it-'trijangolu tal-
għarfien' tar-riċerka, l-edukazzjoni u l-
innovazzjoni, u l-interazzjoni bejn dawn it-
tliet naħat ġew rikonoxxuti bħala l-forzi 
motriċi primarji. L-Unjoni Ewropea 
aġixxiet skont dan u identifikat dawn l-
oqsma bħala prijoritajiet tal-politika fl-
istrateġija tagħha Ewropa 2020. Dawn il-
prijoritajiet jiġu implimentati 
partikolarment permezz tal-inizjattivi 

F'dinja li qed titbiddel b’rata mgħaġġla, il-
passaġġ tal-Ewropa lejn il-futur jistrieħ fuq 
tkabbir li jkun intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiv. Biex jintlaħaq dan l-għan u biex 
tinżamm il-kompetittività fl-ekonomija 
globali tal-għarfien, it-'trijangolu tal-
għarfien' tar-riċerka, l-edukazzjoni u l-
innovazzjoni, u l-interazzjoni bejn dawn it-
tliet naħat ġew rikonoxxuti bħala l-forzi 
motriċi primarji. L-Unjoni Ewropea 
aġixxiet skont dan u identifikat dawn l-
oqsma bħala prijoritajiet tal-politika fl-
istrateġija tagħha Ewropa 2020. Dawn il-
prijoritajiet jiġu implimentati 
partikolarment permezz tal-inizjattivi 
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ewlenin 'Unjoni tal-Innovazzjoni' u 
'Żgħażagħ fl-Azzjoni, li jiffurmaw il-qafas 
politiku ġenerali għall-azzjonijiet tal-UE 
f’dawn l-oqsma. Dawn huma 
kkumplemetati mill-inizjattivi ewlenin 
dwar 'Politika Industrijali Integrata għall-
Era tal-Globalizzazzjoni' u dwar 'Ewropa 
b’Użu Effiċjenti tar-Riżorsi'. L-Istitut 
Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija 
se jikkontribwixxi bis-sħiħ biex jinkisbu l-
għanijiet ta’ dawn l-inizjattivi ewlenin.

ewlenin 'Unjoni tal-Innovazzjoni' u 
'Żgħażagħ fl-Azzjoni, li jiffurmaw il-qafas 
politiku ġenerali għall-azzjonijiet tal-UE 
f’dawn l-oqsma. Dawn huma 
kkumplementati mill-inizjattivi ewlenin 
dwar 'Politika Industrijali Integrata għall-
Era tal-Globalizzazzjoni', dwar 'Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa', dwar 'Ewropa 
b’Użu Effiċjenti tar-Riżorsi' u dwar 
'Aġenda għall-ħiliet ġodda u l-impjiegi'. 
L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija se jikkontribwixxi bis-sħiħ 
biex jinkisbu l-għanijiet ta’ dawn l-
inizjattivi ewlenin.

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Anness – intestatura 1.1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT twaqqaf preċiżament għal dan il-
għan – biex jikkontribwixxi għat-tkabbir 
ekonomiku sostenibbli u l-kompetittività 
billi jsaħħaħ il-kapaċità tal-innovazzjoni 
tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Bl-
integrazzjoni sħiħa tat-trijangolu tal-
għarfien tal-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u 
l-innovazzjoni, l-Istitut se jikkontribwixxi 
ferm biex jiġġieled l-isfidi soċjali 
b’Orizzont 2020 u jwassal għal bidla 
sistemika fil-mod kif l-atturi Ewropej tal-
innovazzjoni jikkollaboraw.

L-EIT twaqqaf preċiżament għal dan l-
għan – biex jikkontribwixxi għat-tkabbir 
ekonomiku sostenibbli u l-kompetittività 
billi jsaħħaħ il-kapaċità intraprenditorjali 
u tal-innovazzjoni tal-Unjoni u tal-Istati 
Membri tagħha u jagħti spinta lill-
potenzjal tagħha li tittrasforma l-eżitu tar-
riċerka u l-innovazzjoni fi prodotti u 
servizzi ta' valur għoli. Bl-integrazzjoni 
sħiħa tat-trijangolu tal-għarfien tal-
edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-Istitut se jikkontribwixxi 
ferm biex jiġġieled l-isfidi soċjali 
b’Orizzont 2020 u jwassal għal bidla 
sistemika fil-mod kif l-atturi Ewropej tal-
innovazzjoni jikkollaboraw f’mudelli ta’ 
innovazzjoni miftuħa u inklużivi. 
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Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Anness – intestatura 1.1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex jinkiseb dan il-għan, l-EIT se 
jgħaqqad l-orjentament strateġiku fil-livell 
tal-EIT ma’ approċċ ‘minn isfel għal fuq’ 
permezz tal-Komunitajiet tal-Għarfien u l-
Innovazzjoni (KICs) tiegħu. Il-KICs huma 
sħubiji integrati ferm li jlaqqgħu flimkien 
l-universitajiet eċċellenti, iċ-ċentri tar-
riċerka, il-kumpaniji żgħar u kbar u atturi 
oħra tal-innovazzjoni għal perjodu fit-tul 
madwar sfidi soċjali speċifiċi. Kull KIC
hija organizzata madwar numru żgħir ta’ 
ċentri ta’ kolokazzjoni interkonnessi fejn l-
imsieħba jaħdmu mill-qrib flimkien ta’ 
kuljum u bi livell mingħajr preċedent ta’ 
objettivi strateġiċi komuni. Iċ-ċentri tal-
kolokazzjoni jibnu fuq ċentri tal-eċċellenza 
eżistenti, u jiżviluppawhom iktar 
f’ekosistemi lokali tal-innovazzjoni u 
jorbtuhom flimkien f’netwerk iktar wiesa’ 
ta’ punti tal-innovazzjoni madwar l-
Ewropa. Fil-qafas tal-EIT, il-KICs
individwali ngħataw livell kbir ta’ 
awtonomija fid-definizzjoni tal-
organizzazzjoni interna, il-kompożizzjoni, 
l-aġenda u l-metodi ta’ ħidma tagħhom, u 
tħallew jagħżlu l-aħjar approċċ biex 
jintlaħqu l-għanijiet tagħhom. Fil-livell 
strateġiku, l-EIT jorganizza l-proċess tal-
għażla tal-KICs, jikkoordinahom b’qafas 
flessibbli u jaqsam l-aħjar mudelli ta’ 
tmexxija u finanzjament tagħhom.

Biex jinkiseb dan il-għan, l-EIT se 
jgħaqqad l-orjentament strateġiku fil-livell 
tal-EIT ma’ approċċ ‘minn isfel għal fuq’ 
permezz tal-Komunitajiet tal-Għarfien u l-
Innovazzjoni (KKI) tiegħu. Il-KKI huma 
sħubiji integrati ferm fl-Ewropa kollha li 
jlaqqgħu flimkien l-universitajiet 
eċċellenti, iċ-ċentri tar-riċerka, il-
kumpaniji żgħar u kbar u atturi oħra tal-
innovazzjoni għal perjodu fit-tul madwar 
sfidi soċjali speċifiċi. Kull KKI hija 
organizzata madwar numru żgħir ta’ ċentri 
ta’ kolokazzjoni interkonnessi fejn l-
imsieħba jaħdmu mill-qrib flimkien ta’ 
kuljum u bi livell mingħajr preċedent ta’ 
objettivi strateġiċi komuni. Iċ-ċentri tal-
kolokazzjoni jibnu fuq ċentri tal-eċċellenza 
eżistenti, u jiżviluppawhom iktar 
f’ekosistemi lokali tal-innovazzjoni u 
jorbtuhom flimkien f’netwerk iktar wiesa’ 
ta’ punti tal-innovazzjoni madwar l-
Ewropa. Fil-qafas tal-EIT, il-KKI
individwali ngħataw livell kbir ta’ 
awtonomija fid-definizzjoni tal-
organizzazzjoni interna, il-kompożizzjoni, 
l-aġenda u l-metodi ta’ ħidma tagħhom, u 
tħallew jagħżlu l-aħjar approċċ biex 
jintlaħqu l-għanijiet tagħhom. L-EIT 
għandu jaġixxi bħala mudell ta’ eżempju 
tajjeb fl-Ewropa kollha għal governanza 
effikaċi u mhux rigoruża żżejjed. Fil-livell 
strateġiku, l-EIT jorganizza l-proċess tal-
għażla tal-KKI, skont l-oqsma tematiċi 
approvati mill-Parlament Ewropew u 
mill-Kunsill, u jikkoordinahom b’qafas 
flessibbli u jaqsam l-aħjar mudelli ta’ 
tmexxija u finanzjament tagħhom.



AD\909043MT.doc 7/18 PE491.106v02-00

MT

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Anness – intestatura 1.1 – subparagrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-twaqqif tal-KICs bħala entitajiet legali 
mmexxija minn Kap Eżekuttiv (CEO) 
huwa differenza ċara mill-approċċ 
tradizzjonali ta’ ħafna benefiċjarji. Barra 
minn hekk, il-KICs kollha jsegwu loġika 
tan-negozju għall-ippjanar strateġiku tal-
attivitajiet tagħhom, u l-KICs kollha 
implimentaw il-kunċett tal-kolokazzjoni: li 
jlaqqgħu flimkien timijiet differenti f’post 
fiżiku wieħed, li jaġixxu bħala 'clearing 
house' għal ħafna attivitajiet tal-KIC, u li 
jgħaqqdu l-kompetenzi u l-kapaċitajiet 
żviluppati f’oqsma differenti ta’ 
speċjalizzazzjoni fuq livell pan-Ewropew. 

It-twaqqif tal-KKI bħala entitajiet legali 
mmexxija minn Kap Eżekuttiv (CEO) 
huwa differenza ċara mill-approċċ 
tradizzjonali ta’ ħafna benefiċjarji. Barra 
minn hekk, il-KKI kollha jsegwu loġika 
tan-negozju għall-ippjanar strateġiku tal-
attivitajiet tagħhom, u l-KKI kollha 
implimentaw il-kunċett tal-kolokazzjoni: li 
jlaqqgħu flimkien timijiet differenti f’post 
fiżiku wieħed, li jaġixxu bħala 'clearing 
house' għal ħafna attivitajiet tal-KKI, u li 
jgħaqqdu l-kompetenzi u l-kapaċitajiet 
żviluppati f’oqsma differenti ta’ 
speċjalizzazzjoni fuq livell pan-Ewropew.
Il-KKI għandhom ikunu jistgħu 
jimmobilizzaw l-investimenti u l-impenji 
fit-tul mis-settur tan-negozju.

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Anness – intestatura 1.3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT ser jikkontribwixxi bis-sħiħ għall-
għanijiet stabbiliti f’Orizzont 2020, 
partikolarment billi jindirizza l-isfidi tas-
soċjetà b’mod kumplimentari għal 
inizjattivi oħra f’dawn l-oqsma. 
F’Orizzont 2020, l-EIT se jkun parti mill-
għan "l-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà" iżda 
se jsegwi l-approċċ tal-interazzjoni mhux 
interrotta mifruxa fuq l-għanijiet, se 
jikkontribwixxi wkoll għal oqfsa ta’ 
tmexxija u "kompetittività industrijali" billi 
jistimula r-riċerka mmexxija mir-riżultati u 
jkattar il-ħolqien ta’ SMEs innovattivi bi 
tkabbir għoli. Fl-aħħar nett, se 
jikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ "bażi tax-

L-EIT ser jikkontribwixxi bis-sħiħ għall-
għanijiet stabbiliti f’Orizzont 2020, 
partikolarment billi jindirizza l-isfidi tas-
soċjetà b’mod kumplimentari għal 
inizjattivi oħra f’dawn l-oqsma. 
F’Orizzont 2020, l-EIT se jkun parti mill-
għan "l-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà" iżda 
se jsegwi l-approċċ tal-interazzjoni mhux 
interrotta mifruxa fuq l-għanijiet, se 
jikkontribwixxi wkoll għal oqfsa ta’ 
tmexxija u "kompetittività industrijali" billi 
jistimula r-riċerka mmexxija mir-riżultati u 
jkattar il-ħolqien ta’ mudelli ta’ 
innovazzjoni miftuħa u inklużivi fost
SMEs innovattivi bi tkabbir għoli. Fl-aħħar 
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xjenza eċċellenti" billi jkattar il-mobilità 
transkonfinali – tad-dixxiplini, is-setturi u 
l-pajjiżi – u billi jintegra l-intraprenditorija 
u kultura li tieħu r-riskji f’lawrji tal-
edukazzjoni għolja innovattivi. L-EIT 
għalhekk se tikkontribwwixxi ferm għall-
promozzjoni tal-kundizzjonijiet ta’ qafas li 
huma meħtieġa biex jitwettaq il-potenzjal 
innovattiv tar-riċerka tal-UE u biex 
jippromwovu t-tlestija taż-Żona Ewropea 
tar-Riċerka (ERA). 

nett, se jikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ 
"bażi tax-xjenza eċċellenti" billi jkattar il-
mobilità transkonfinali – tad-dixxiplini, is-
setturi u l-pajjiżi – u billi jintegra l-
intraprenditorija u kultura li tieħu r-riskji 
f’lawrji tal-edukazzjoni għolja innovattivi. 
L-EIT għalhekk se tikkontribwwixxi ferm 
għall-promozzjoni tal-kundizzjonijiet ta’ 
qafas li huma meħtieġa biex jitwettaq il-
potenzjal innovattiv tar-riċerka tal-UE u 
biex jippromwovu t-tlestija taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka (ERA). Mekkaniżmu 
ta’ koordinazzjoni bejn l-EIT u attivitajiet 
oħra fil-qafas ta’ Orizzont 2020 għandu 
jiġi propost mill-Kummissjoni Ewropea 
b’konsultazzjoni mal-EIT, u għandu jiġi 
implimentat mill-EIT.

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Anness – intestatura 1.3 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn dan, hemm opportunitajiet 
sabiex tissaħħaħ l-interazzjoni b’mod 
reċiproku mal-Politika ta’ Koeżjoni tal-
Unjoni billi jiġu indirizzati r-rabtiet bejn l-
aspetti lokali u globali tal-innovazzjoni. 
Ċentri ta’ kolokazzjoni jipprovdu 
kollaborazzjoni transkonfinali kemm 
ġewwa u barra n-netwerks tal-KIC u 
jinstabu f’pożizzjoni tajba biex 
japprofittaw u jibbenefikaw minn diversi 
skemi ta’ finanzjament mir-reġjuni 
rispettivi tagħhom. Iċ-ċentri tal-
kolokazzjoni għandhom rwol ewlieni fit-
tisħiħ tal-konnettività lokali-globali tal-
KIC kollu kemm hu, inkluż permezz ta’ 
kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet 
reġjonali, partikolarment dawk involuti fid-
disinn u t-twassil tal-Istrateġiji tal-
Innovazzjoni Reġjonali għall-
Ispeċjalizzazzjoni Intelliġenti (RIS3). 
Barra minn hekk, ir-rabtiet bejn il-KICs u 
l-organizzazzjonijiet lokali ta’ 

Barra minn dan, hemm opportunitajiet 
sabiex tissaħħaħ l-interazzjoni b’mod 
reċiproku mal-Politika ta’ Koeżjoni tal-
Unjoni billi jiġu indirizzati r-rabtiet bejn l-
aspetti lokali u globali tal-innovazzjoni. 
Wieħed mir-rwoli ewlenin tal-KKI tal-EIT 
huwa li jappoġġaw lir-reġjuni fl-
attivitajiet ta’ proċess ta’ 
“speċjalizzazzjoni intelliġenti” u “skala 
ta' eċċellenza” li se jagħtu l-opportunità li 
atturi mir-reġjuni kollha tal-Ewropa 
jipparteċipaw u jibbenefikaw mill-EIT. 
Ċentri ta’ kolokazzjoni jipprovdu 
kollaborazzjoni transkonfinali kemm 
ġewwa u barra n-netwerks tal-KKI u 
jinstabu f’pożizzjoni tajba biex 
japprofittaw u jibbenefikaw minn diversi 
skemi ta’ finanzjament mir-reġjuni 
rispettivi tagħhom. Iċ-ċentri tal-
kolokazzjoni għandhom rwol ewlieni fit-
tisħiħ tal-konnettività lokali-globali tal-
KKI kollu kemm hu, inkluż permezz ta’
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raggruppament jistgħu jissaħħu biex 
jiżdied l-involviment tal-SMEs fl-
attivitajiet tal-KICs. Filwaqt li l-
opportunitajiet għas-sinerġiji jvarjaw skont 
l-erja tematika ta’ KIC, numru ta’ 
inizjattivi u programmi fil-livell tal-UE 
jidhru partikolarment tajbin biex joffru 
benefiċċji mill-kooperazzjoni u l-
koordinazzjoni. Billi l-istess kunċett tal-
EIT/KICs jiddependi fuq li jżid il-valur 
għall-eċċellenza Ewropea eżistenti, il-KICs
– tal-preżent u tal-futur – permezz tad-
definizzjoni tagħhom ifittxu li jesploraw 
dawn is-sinerġiji għal livell massimu. Il-
KICs ser iżidu l-valur ma’ inizjattivi li 
jistgħu jeżistu fl-oqsma rilevanti, inkluż 
Inizjattivi għall-Ipprogrammar Konġunt 
(JPIs), Sħubiji Ewropej tal-Innovazzjoni 
(EIPs) u Sħubiji Pubbliċi Privati (PPPs). 

kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet 
reġjonali, partikolarment dawk involuti fid-
disinn u t-twassil tal-Istrateġiji tal-
Innovazzjoni Reġjonali għall-
Ispeċjalizzazzjoni Intelliġenti (RIS3). 
Barra minn hekk, ir-rabtiet bejn il-KKI u l-
organizzazzjonijiet lokali ta’ 
raggruppament jistgħu jissaħħu biex 
jiżdied l-involviment tal-SMEs fl-
attivitajiet tal-KKI. Il-kunċetti emerġenti 
ta’ Komunitajiet Reġjonali ta’ 
Innovazzjoni u Implimentazzjoni (RICs) 
mill-KKI jipprovdu mudell li jista’ 
jikkontribwixxi b’mod effikaċi għall-
konnettività u r-rabtiet mal-politika ta’ 
koeżjoni u l-istrumenti ta’ finanzjament 
tagħha. Filwaqt li l-opportunitajiet għas-
sinerġiji jvarjaw skont l-erja tematika ta’ 
KKI, numru ta’ inizjattivi u programmi fil-
livell tal-UE jidhru partikolarment tajbin 
biex joffru benefiċċji mill-kooperazzjoni u 
l-koordinazzjoni. Billi l-istess kunċett tal-
EIT/KKI jiddependi fuq li jżid il-valur 
għall-eċċellenza Ewropea eżistenti, il-KKI
– tal-preżent u tal-futur – permezz tad-
definizzjoni tagħhom ifittxu li jesploraw 
dawn is-sinerġiji għal livell massimu. Il-
KKI ser iżidu l-valur ma’ inizjattivi li 
jistgħu jeżistu fl-oqsma rilevanti, inkluż 
Inizjattivi għall-Ipprogrammar Konġunt 
(JPIs), Sħubiji Ewropej tal-Innovazzjoni 
(EIPs) u Sħubiji Pubbliċi Privati (PPPs).

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Anness – intestatura 1.3 – subparagrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-prattika, opportunitajiet għal sinerġiji 
ser jimmaterjalizzaw b’modi differenti, 
minn KIC għal KIC u minn sfida għal 
sfida. Illum, qed jiġu żviluppati rabtiet fil-
livell tal-KIC ma’ inizjattivi oħra, li 
jvarjaw skont il-punti speċifiċi ta' kull KIC

Fil-prattika, opportunitajiet għal sinerġiji 
ser jimmaterjalizzaw b’modi differenti, 
minn KKI għal KKI u minn sfida għal 
sfida. Illum, qed jiġu żviluppati rabtiet fil-
livell tal-KKI ma’ inizjattivi oħra, li 
jvarjaw skont il-punti speċifiċi ta' kull KKI
u l-qasam tematiku tagħha. Barra minn 
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u l-qasam tematiku tagħha. hekk, l-EIT għandu jrawwem is-sinerġiji 
u l-interazzjoni trażversali tal-KKI bejn il-
pilastri fl-inizjattiva Orizzont 2020 u ma’ 
inizjattivi oħrajn, filwaqt li jqis kif dovut 
ir-riskju ta’ trikkib.

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Anness – intestatura 2.1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-approċċ tal-‘investitur EIT’ 
jirrappreżenta l-punt fokali biex jiġu 
identifikati l-aqwa opportunitajiet strateġiċi 
u biex jintagħżel portafoll ta’ sħubiji ta' 
livell dinji – il-KKI – sabiex irendu fuq 
dawn. Bħala parti minn dan l-approċċ, l-
EIT jagħti l-għotjiet annwali lill-KKI 
abbażi tar-rendiment tagħhom fil-passat 
u l-attivitajiet li jipproponu fil-pjan ta’ 
ħidma tagħhom fi proċedura ċara u 
trasparenti. L-evalwazzjoni tal-pjanijiet 
ta’ ħidma jiġu appoġġati mill-esperti 
indipendenti esterni. F’din il-perspettiva, 
l-EIT mhux biss għandu jwaqqaf 
direzzjonijiet u viżjonijiet wiesgħa, imma 
jinħtieġ li jipprovdi lill-KKI b’livell xieraq 
ta’ appoġġ u jissorvelja u jirrapporta r-
rendiment tagħhom bla ma jkun dettaljat 
iżżejjed u mingħajr ma jikkawża ebda piż 
amministrattiv addizzjonali. Fl-istess ħin, 
il-KKI huma mogħtija ammont sostanzjali 
ta’ spazju biex huma jiddefinixxu l-
istrateġiji interni u l-organizzazzjoni 
tagħhom kif ukoll biex iwettqu l-attivitajiet 
tagħhom u jimmobilizzaw it-talent u r-
riżorsi meħtieġa. 
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Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Anness – intestatura 2.1 – subparagrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Element importanti f'dan ir-rigward huwa 
wkoll l-iżvilupp, flimkien mal-KICs, ta’ 
‘identità korporattiva’ reali tal-EIT fuq 
grupp ta’ valuri kondiviżi. Filwaqt li l-
KICs kollha u l-imsieħba individwali 
tagħhom għandhom identitajiet u valuri 
korporattivi tagħhom stess, huma kollha 
jikkondividu l-valuri li jgħaqqdu flimkien 
il-komunità EIT/KICs. Dawn huma: 
eċċellenza fit-trijangolu tal-għarfien; 
persuni tas-sengħa u intraprenditorjali; 
kollaborazzjoni fit-tul bejn il-fruntieri, id-
dixxiplini u s-setturi; u l-punt fokali fuq l-
impatt tas-soċjetà u ekonomiku. Identità 
bħal din ser ittejjeb ukoll il-viżibilità u r-
reputazzjoni esterna tal-EIT u l-KICs.

Element importanti f'dan ir-rigward huwa 
wkoll l-iżvilupp, flimkien mal-KKI, ta’ 
‘identità korporattiva’ reali tal-EIT fuq 
grupp ta’ valuri kondiviżi. Filwaqt li l-KKI
kollha u l-imsieħba individwali tagħhom 
għandhom identitajiet u valuri korporattivi 
tagħhom stess, huma kollha jikkondividu l-
valuri li jgħaqqdu flimkien il-komunità 
EIT/KKI. Dawn huma: eċċellenza fit-
trijangolu tal-għarfien; opportunitajiet 
għall-involviment tal-Istati Membri 
kollha; persuni tas-sengħa u 
intraprenditorjali; kollaborazzjoni fit-tul 
bejn il-fruntieri, id-dixxiplini u s-setturi; u 
l-punt fokali fuq l-impatt tas-soċjetà u 
ekonomiku. Identità bħal din ser ittejjeb 
ukoll il-viżibilità u r-reputazzjoni esterna 
tal-EIT u l-KKI.

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Anness – subintestatura 2.1.1 – subparagrafu 5 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iħeġġeġ lill-KICs biex jiżviluppaw varjetà 
ikbar ta’ attivitajiet edukattivi u tat-taħriġ.

Iħeġġeġ lill-KKI biex jiżviluppaw varjetà 
ikbar u jipprovdu parir dwar attivitajiet 
edukattivi u tat-taħriġ fl-UE kollha.

Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Anness – subintestatura 2.1.2 – subparagrafu 5 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-oqsma tematiċi li ġejjin ġew identifikati 
bħala dawk fejn it-twaqqif ta’ KIC għandu 

L-oqsma tematiċi indikattivi li ġejjin ġew 
identifikati bħala dawk fejn it-twaqqif ta’ 
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l-akbar potenzjal li jżid il-valur ma’ 
attivitajiet eżistenti u jwassal għal spinta 
reali għall-innovazzjoni:

KKI għandu l-akbar potenzjal li jżid il-
valur ma’ attivitajiet eżistenti u jwassal 
għal spinta reali għall-innovazzjoni:

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Intestatura 2.2 – Subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-perjodu inizjali, l-EIT iffoka 
primarjament l-isforzi tiegħu biex iwaqqaf 
il-KICs. Filwaqt li mira ċara għall-EIT hija 
t-tisħiħ taċ-ċentri eżistenti tal-eċċellenza,
l-EIT ser ikollu jiżgura li jagħti wkoll 
benefiċċji għal oqsma tal-Unjoni li 
mhumiex qed jipparteċipaw direttament fil-
KICs. Għaldaqstant, huwa kritiku għall-
missjoni tal-EIT li dan jippromwovi b’mod 
attiv it-tixrid tal-prattiki tajba għall-
integrazzjoni tat-trijangolu tal-għarfien 
sabiex tiġi żviluppata kultura komuni ta’ 
qsim tal-innovazzjoni u l-għarfien. 

Fil-perjodu inizjali, l-EIT iffoka 
primarjament l-isforzi tiegħu biex iwaqqaf 
il-KKI. Trid tkun mira ċara għall-EIT li 
jissaħħu ċ-ċentri eżistenti tal-eċċellenza 
billi titħeġġeġ parteċipazzjoni bbilanċjata 
tal-Istati Membri. L-EIT ser ikollu jiżgura 
li jagħti wkoll benefiċċji għal żoni tal-
Unjoni li mhumiex qed jipparteċipaw 
direttament fil-KKI. Għaldaqstant, huwa 
kritiku għall-missjoni tal-EIT li dan 
jippromwovi b’mod attiv it-tixrid tal-
prattiki tajba għall-integrazzjoni tat-
trijangolu tal-għarfien sabiex tiġi 
żviluppata kultura komuni ta’ qsim tal-
innovazzjoni u l-għarfien.

Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Anness – intestatura 2.2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT se jkollu rwol fl-appoġġ tal-iżvilupp 
tal-politika u l-prattiki innovattivi tad-DPI 
li jistgħu jwieġbu l-ħtiġijiet u l-interessi 
tal-partijiet interessati involuti fl-Ewropa, 
b’mod partikolari l-SMEs. Dan se 
jippromwovi tisrif aħjar tar-riżultati tar-
riċerka fi prodotti u servizzi innovattivi u 
ġodda. 
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Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Anness – intestatura 2.2 – subparagrafu 9 – inċiż 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ikollu rwol mexxej fl-iżvilupp ta' prattiki 
u politiki innovattivi tad-DPI li jistgħu 
jirrispondu għall-ħtiġijiet u l-interessi tal-
partijiet interessati involuti fl-Ewropa, 
b’mod partikolari l-SMEs.

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Anness – intestatura 2.2 – subparagrafu 9 – inċiż 4b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jiżgura parteċipazzjoni b’saħħitha tas-
settur privat, speċjalment l-SMEs, fit-
trijangolu tal-għarfien.

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Anness – intestatura 2.3 – subparagrafu 5 – test introduttorju 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni saħħet l-isforzi tagħha fl-
appoġġ tal-EIT lejn it-twaqqif ta’ sistema 
ta' monitoraġġ b’saħħitha u solida orjentata 
lejn ir-riżultati. Din is-sistema ta’ 
monitoraġġ se tiżgura responsabbiltà sħiħa 
tal-EIT u tal-KICS, il-kwalità tar-riżultati, 
il-kontribuzzjoni tal-prijoritajiet 
Orizzont 2020, u fl-istess ħin tippermetti 
għal biżżejjed flessibbiltà fid-dinamika tan-
negozju tal-KICs. Se tippermetti lill-EIT 
jiżviluppa kapaċità solida għall-ġbir u l-
analiżi tal-input mill-KICs, biex ikkejjel ir-
rendiment tal-EIT fil-konfront tal-għanijiet 
tiegħu stess u biex ikejjel il-prassi tal-EIT u 
l-KICs fil-konfornt tal-aħjar prassi fil-livell 

Il-Kummissjoni saħħet l-isforzi tagħha fl-
appoġġ tal-EIT lejn it-twaqqif ta’ sistema 
ta' monitoraġġ b’saħħitha u solida orjentata 
lejn ir-riżultati. Din is-sistema ta’ 
monitoraġġ se tiżgura responsabbiltà sħiħa 
tal-EIT u tal-KKI, il-kwalità tar-riżultati, il-
kontribuzzjoni tal-prijoritajiet 
Orizzont 2020, u fl-istess ħin tippermetti 
għal biżżejjed flessibbiltà fid-dinamika tan-
negozju u l-ftuħ għal ideat u sħab ġodda 
tal-KKI. Se tippermetti lill-EIT jiżviluppa 
kapaċità solida għall-ġbir u l-analiżi tal-
input mill-KKI, biex ikkejjel ir-rendiment 
tal-EIT fil-konfront tal-għanijiet tiegħu 
stess u biex ikejjel il-prassi tal-EIT u l-KKI
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Ewropew u dak globali. Is-sistema se tkun 
imfassla b'mod flessibbli u jekk meħtieġ se 
tiġi aġġustata biex tqis il-portafoll dejjem 
jevolvi u jikber ta’ attivitajiet tal-EIT u l-
KICs. Wara r-rakkomandazzjoni tal-
evalwazzjoni esterna indipendenti u d-
dispożizzjonijiet ġenerali ta’ monitoraġġ 
skont Orizzont 2020, il-Kummissjoni 
pproponiet, flimkien mal-EIT u l-KICs, it-
twaqqif ta’ sistema ta’ monitoraġġ tar-
rendiment orjentata lejn ir-riżultati għall-
EIT, li tindirizza erba’ livelli ta’ attività: 

fil-konfornt tal-aħjar prassi fil-livell 
Ewropew u dak globali. Is-sistema se tkun 
imfassla b'mod flessibbli u jekk meħtieġ se 
tiġi aġġustata biex tqis il-portafoll dejjem 
jevolvi u jikber ta’ attivitajiet tal-EIT u l-
KKI. Wara r-rakkomandazzjoni tal-
evalwazzjoni esterna indipendenti u d-
dispożizzjonijiet ġenerali ta’ monitoraġġ 
skont Orizzont 2020, il-Kummissjoni 
pproponiet, flimkien mal-EIT u l-KKI, it-
twaqqif ta’ sistema ta’ monitoraġġ tar-
rendiment orjentata lejn ir-riżultati għall-
EIT, li tindirizza erba’ livelli ta’ attività: 

Emenda 18

Proposta għal deċiżjoni
Anness – intestatura 3.2 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Interazzjonijiet bejn l-EIT u l-KICs mhux 
biss jipprovdu l-qafas għall-KICs sabiex 
joperaw b’suċċess, imma huma wkoll fil-
qalba tal-proċess ta’ tagħlim reċiproku li 
jippermetti lill-EIT li jwettaq ir-rwol tiegħu 
bħala post fejn jiġu ttestjati mudelli ta’ 
innovazzjoni ġodda. Sabiex il-KICs ikunu 
pprovduti b’kundizzjonijiet ta’ qafas 
xierqa, għandha tingħata gwida ċara u 
koerenti mill-EIT f’kull stadju tal-proċess, 
fl-istess ħin mingħajr ma dan ikun 
preskrittiv wisq. L-interazzjonijiet bejn il-
kwartieri ġenerali tal-EIT u l-KICs
għandhom ikunu sistematiċi u bbażati fuq 
il-fiduċja sabiex tintlaħaq l-effiċjenza 
massima. Kemm ir-relazzjonijiet 
kuntrattwali bejn l-EIT u l-KICs kif ukoll l-
arranġamenti organizzattivi tal-kwartieri 
ġenerali tal-EIT għandhom 
jikkontribwixxu għal dan. 

Interazzjonijiet bejn l-EIT u l-KKI mhux 
biss jipprovdu l-qafas għall-KKI sabiex 
joperaw b’suċċess, imma huma wkoll fil-
qalba tal-proċess ta’ tagħlim reċiproku li 
jippermetti lill-EIT li jwettaq ir-rwol tiegħu 
bħala post fejn jiġu ttestjati mudelli ta’ 
innovazzjoni ġodda. Sabiex il-KKI ikunu 
pprovduti b’kundizzjonijiet ta’ qafas 
xierqa, għandha tingħata gwida ċara u 
koerenti mill-EIT f’kull stadju tal-proċess, 
fl-istess ħin mingħajr ma dan ikun 
preskrittiv wisq. Din il-gwida tista’ b’mod 
partikolari tkopri l-ġestjoni tal-KKI u l-
kooperazzjoni mas-sħab tagħhom. L-
interazzjonijiet bejn il-kwartieri ġenerali 
tal-EIT u l-KKI għandhom ikunu 
sistematiċi u regolari kif ukoll ċari, 
miftuħa, trasparenti u bbażati fuq il-
fiduċja sabiex tintlaħaq l-effiċjenza 
massima. Kemm ir-relazzjonijiet 
kuntrattwali bejn l-EIT u l-KKI kif ukoll l-
arranġamenti organizzattivi tal-kwartieri 
ġenerali tal-EIT għandhom 
jikkontribwixxu għal dan. 
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Emenda 19

Proposta għal deċiżjoni
Anness – intestatura 3.2 – subparagrafu 3 – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jipprovdi gwida għall-ġestjoni tal-KKI u 
l-kooperazzjoni ma’ sħabhom. 

Emenda 20

Proposta għal deċiżjoni
Anness – intestatura 3.3 – subparagrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn dan, il-konsultazzjoni attiva 
ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE, 
partikolarment mas-servizzi relevanti tal-
Kummissjoni, minn kmieni fil-proċess ser 
tgħin biex jiġu massimizzati s-sinerġiji u 
tagħlim reċiproku ma’ inizjattivi oħra tal-
UE. 

Barra minn dan, il-konsultazzjoni attiva 
ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE minn 
kmieni fil-proċess se tgħin biex jiġu 
massimizzati s-sinerġiji u tagħlim 
reċiproku ma’ inizjattivi oħra tal-UE. L-
EIT se jinvolvi ruħu fi djalogu regolari 
mal-Parlament Ewropew u mas-servizzi 
relevanti tal-Kummissjoni.

Emenda 21

Proposta għal deċiżjoni
Anness – parti 1 – punt 1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-raġunijiet biex jitpoġġew ir-riċerka, l-
edukazzjoni u l-innovazzjoni fiċ-ċentru 
huma ċari. F’kuntest ta’ kompetizzjoni 
globali li qed tiżdied, u quddiem sfida 
demografika lokali, it-tkabbir ekonomiku u 
l-impjiegi futuri tal-Ewropa sejrin jiġu 
dejjem iżjed minn skoperti ta’ innovazzjoni 
fi prodotti, servizzi u mudelli tan-negozju, 
kif ukoll mill-kapaċità tagħha biex tkattar, 
tħajjar u żżomm persuni b'talent. Waqt li 
jeżistu stejjer individali ta’ suċċess madwar 
l-Ewropa, l-Istati Membri tal-UE 
normalment ma jmorrux daqshekk tajjeb 
meta mqabbla mal-mexxejja globali tal-

Ir-raġunijiet biex jitpoġġew ir-riċerka, l-
edukazzjoni u l-innovazzjoni fiċ-ċentru 
huma ċari. F’kuntest ta’ kompetizzjoni 
globali li qed tiżdied, u quddiem sfida 
demografika lokali, it-tkabbir ekonomiku u 
l-impjiegi futuri tal-Ewropa sejrin jiġu 
dejjem iżjed minn skoperti ta’ innovazzjoni 
fi prodotti, servizzi u mudelli tan-negozju, 
kif ukoll mill-kapaċità tagħha biex tkattar, 
tħajjar u żżomm persuni b'talent, u l-
kapaċità taċ-ċittadini li jużaw, jadottaw u 
japplikaw dawn l-innovazzjonijiet. Waqt li 
jeżistu stejjer individali ta’ suċċess madwar 
l-Ewropa, l-Istati Membri tal-UE 
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innovazzjoni. Barra minn hekk, l-UE qed 
tiffaċċja kompetizzjoni ikbar għat-talent 
minn ċentri ġodda ta’ eċċellenza fl-
ekonomiji emerġenti.

normalment ma jmorrux daqshekk tajjeb 
meta mqabbla mal-mexxejja globali tal-
innovazzjoni. Barra minn hekk, l-UE qed 
tiffaċċja kompetizzjoni ikbar għat-talent 
minn ċentri ġodda ta’ eċċellenza fl-
ekonomiji emerġenti.

Emenda 22

Proposta għal deċiżjoni
Anness – parti 1 – punt 1.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għalhekk, tinħtieġ bidla ġenwina fis-
sistemi u fil-paradigma tal-innovazzjoni 
tagħna. Madankollu, ta’ spiss, l-eċċellenza 
fl-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, filwaqt li teżisti b’mod ċar 
madwar l-UE, għadha frammentata. L-
Ewropa teħtieġ li tegħleb dan in-nuqqas ta’ 
kooperazzjoni strateġika bejn il-fruntieri –
pajjiżi, setturi u dixxiplini. Barra minn dan, 
l-Ewropa jeħtieġ li tilqa' kultura ta' 
intraprenditorija vera, li hija essenzjali biex
jinkiseb il-valur ta’ riċerka u innovazzjoni, 
biex jitwaqqfu attivitajiet ġodda u l-użu 
fis-suq attwali ta’ innovazzjonijiet f’setturi 
ta’ tkabbir kbir potenzjali. L-Ewropa 
jeħtieġ li tiżviluppa r-rwol tal-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja bħala 
magni tal-innovazzjoni, peress li persuni 
b’talent għandhom jirċievu l-kapaċitajiet 
tajbin, l-għarfien u l-attitudnijiet sabiex 
imexxu l-innovazzjoni ’l quddiem.

Għalhekk, tinħtieġ bidla ġenwina fis-
sistemi u fil-paradigma tal-innovazzjoni 
tagħna. Madankollu, ta’ spiss, l-eċċellenza 
fl-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, filwaqt li teżisti b’mod ċar 
madwar l-UE, għadha frammentata. L-
Ewropa teħtieġ li tegħleb dan in-nuqqas ta’ 
kooperazzjoni strateġika bejn il-fruntieri –
pajjiżi, setturi u dixxiplini. Barra minn dan, 
l-Ewropa għandha kultura ta' 
intraprenditorija b’saħħitha, miftuħa u
vera, b’diversità kunsiderevoli ta’ 
intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, li hija 
essenzjali biex il-valur ta’ riċerka u 
innovazzjoni jiġi żviluppat u biex jgħin 
sabiex jiġu akkwistati, biex jiġu stabbiliti
attivitajiet ġodda u biex jinkiseb l-użu fis-
suq attwali ta’ innovazzjonijiet f’setturi ta’ 
tkabbir kbir potenzjali. L-Ewropa jeħtieġ li 
tiżviluppa r-rwol tal-istituzzjonijiet tal-
edukazzjoni għolja bħala magni tal-
innovazzjoni, peress li persuni b’talent 
għandhom jirċievu l-kapaċitajiet tajbin, l-
għarfien u l-attitudnijiet sabiex imexxu l-
innovazzjoni ’l quddiem.

Emenda 23

Proposta għal deċiżjoni
Anness – parti 1 – punt 1.1 – paragrafu 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-twaqqif tal-KICs bħala entitajiet legali 
mmexxija minn Kap Eżekuttiv (CEO) 
huwa differenza ċara mill-approċċ 
tradizzjonali ta’ ħafna benefiċjarji. Barra 
minn hekk, il-KICs kollha jsegwu loġika 
tan-negozju għall-ippjanar strateġiku tal-
attivitajiet tagħhom, u l-KICs kollha 
implimentaw il-kunċett tal-kolokazzjoni: li 
jlaqqgħu flimkien timijiet differenti f’post 
fiżiku wieħed, li jaġixxu bħala 'clearing 
house' għal ħafna attivitajiet tal-KIC, u li 
jgħaqqdu l-kompetenzi u l-kapaċitajiet 
żviluppati f’oqsma differenti ta’ 
speċjalizzazzjoni fuq livell pan-Ewropew.

It-twaqqif tal-KKI bħala entitajiet legali 
mmexxija minn Kap Eżekuttiv (CEO) 
huwa differenza ċara mill-approċċ 
tradizzjonali ta’ ħafna benefiċjarji. Barra 
minn hekk, il-KKI kollha jsegwu loġika 
tan-negozju għall-ippjanar strateġiku tal-
attivitajiet tagħhom, u l-KKI kollha 
implimentaw il-kunċett tal-kolokazzjoni: li 
jlaqqgħu flimkien timijiet differenti f’post 
fiżiku wieħed, li jaġixxu bħala 'clearing 
house' għal ħafna attivitajiet tal-KKI, u li 
jgħaqqdu l-kompetenzi u l-kapaċitajiet 
żviluppati f’oqsma differenti ta’ 
speċjalizzazzjoni fuq livell pan-Ewropew.
Il-KKI għandhom ikunu jistgħu 
jimmobilizzaw l-investimenti u l-impenji 
fit-tul mis-settur privat, is-settur pubbliku 
u s-settur terz.

Emenda 24

Proposta għal deċiżjoni
Anness – parti 2 – punt 2.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-futur, l-EIT għandu jaħdem biex l-
esperjenza tal-KIC tkun tista’ tinftiehem u 
tiġi ripetuta u mibnija f’kultura li tista’ 
taġixxi bħala mudell fl-Ewropa u lil hinn 
minnha. Bl-identifikazzjoni, l-analiżi u l-
kondiviżjoni ta’ prattiki tajbin, kif ukoll 
mudelli ġodda ta’ tmexxija u ffinanzjar 
mill-KICs, l-EIT qed ifittex li jiżgura li l-
għarfien iġġenerat fl-EIT u l-KICs tiegħu 
jiġi mqassam u kkapitalizzat għall-
benefiċċju ta’ persuni u istituzzjonijiet, 
inkluż dawk li ma jipparteċipawx 
direttament fil-KICs.

Fil-futur, l-EIT għandu jaħdem biex l-
esperjenza tal-KKI tkun tista’ tinftiehem u 
tiġi ripetuta u mibnija f’kultura li tista’ 
taġixxi bħala mudell fl-Ewropa u lil hinn 
minnha. Bl-identifikazzjoni, l-analiżi u l-
kondiviżjoni ta’ prattiki tajbin, kif ukoll 
mudelli ġodda ta’ tmexxija u ffinanzjar 
mill-KKI, l-EIT qed ifittex li jiżgura li l-
għarfien iġġenerat fl-EIT u l-KKI tiegħu 
jiġi mqassam u kkapitalizzat għall-
benefiċċju tal-pubbliku ġenerali, l-
entitajiet privati u l-istituzzjonijiet, inkluż 
dawk li ma jipparteċipawx direttament fil-
KKI.
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