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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-Istitut Ewropew tat-Teknoloġija u l-Innovazzjoni (EIT) twaqqaf b'Regolament (KE) 
294/2008 bit-tir li tissaħħaħ il-kapaċità għall-innovazzjoni tal-Ewropa. Jirrappreżenta l-ewwel 
tentattiv tal-UE li tintegra l-edukazzjoni ogħla, ir-riċerka u l-innovazzjoni, f'dak li jissejjaħ it-
"triangolu tal-għarfien". Din l-integrazzjoni sseħħ l-aktar permezz tal-Komunitajiet għall-
Għarfien u l-Innovazzjoni (KICs), li jlaqqgħu flimkien organizzazzjonijiet fuq bażi ta' medda 
twila ta' żmien biex isolvu l-isfidi tas-soċjetà. L-EIT beda jopera fl-2010 u għandu s-sede 
tiegħu f'Budapest.

Il-Kummissjoni issa qed jippreżenta l-emendi għar-regolament li jwaqqaf l-EIT. Il-bidliet 
proposti huma msejsin fuq it-tagħlimiet meħudin matul il-perijodu tal-bidu, ir-
rakkomandazzjonijiet tar-rapporti ta’ valutazzjoni esterna, kif ukoll ir-riżultati ta’ 
konsultazzjoni wiesgħin mal-istakeholders fl-EIT. Dan ir-Regolament li jemenda huwa wkoll 
marbut mill-qrib mal-proposta għall-Aġenda ta’ Innovazzjoni Strateġika tal-EIT, li tibni fuq 
il-proposta tal-Bord tal-Gvernaturi tal-EIT.

Il-fokus tal-opinjoni tar-rapporteur huwa fuq l-aspetti li ġejjin:

It-titjib tal-istrutturi ta’ governanza tal-EIT u d-djalogu mal-istituzzjonijiet tal-UE
L-esperjenza tgħallem li l-kompożizzjoni tal-korpi tal-EIT għandha tkun issemplifikata.
B’mod partikolari, il-kompiti tal-Bord tal-Gvernaturi u tad-Direttur għandhom ikunu 
kkjarifikati aktar. Il-Bord tal-Gvernaturi u d-Direttur iridu dejjem jaġixxu fl-interessi tal-EIT 
b’mod indipendenti u imparzjali. Ir-rapporteur jisħaq ukoll dwar l-importanza li jkunu 
involuti b'mod adegwat l-istituzzjonijiet tal-UE meta jitwaqqfu l-Programmi ta' Ħidma tal-
EIT.

It-twessigħ tal-parteċipazzjoni fl-Istati Membri kollha u t-trawwim ta’ sinerġiji tal-
istrutturi tal-EIT għall-benefiċċju tal-SMEs b’mod partikolari
Il-prinċipji tal-apertura, trasparenza u ekwilibriju fl-interessi jeħtieġ li jkunu fil-qalba tal-
prinċipji ta’ governanza u għalhekk it-twessigħ tal-parteċipazzjoni għall-entranti l-ġodda fl-
UE kollha kemm hi li jġibu ideat ġodda magħhom u b'mod partikolari t-tkabbir tal-
parteċipazzjoni tal-impriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) għandhom ikunu parti mill-
istrateġija tal-KICs għat-tkabbir. Ukoll jekk mhux is-swieq kollha għandhom l-istess struttura, 
huwa importanti li l-SMEs jingħataw l-opportunità jipparteċipaw bis-sħiħ fil-KICs kollha. Il-
kumpaniji pubbliċi u l-awtoritajiet lokali, kif ukoll l-organizzazzjoni mhux għal skop ta’ 
lukru, ukoll għandhom ikunu koinvolti fil-KICs, skont ma jkun xieraq.

Il-Ġestjoni tal-Jeddijiet ta’ Proprjetà Intellettwali
Ir-rapporteur hu tal-fehma li r-regoli dwar il-ġestjoni tal-jeddijiet tal-proprjetà intellettwali 
jridu jiżguraw l-ekwilibrija tajjeb bejn id-detenturi tal-jeddijiet u l-utenti. Ir-regoli għandhom 
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jagħtu gwida u mudelli li jippromwovu t-trasferiment tal-għerf u d-disseminazzjoni, kemm 
fil-kuntest tal-KICs u b'mod usa' fl-UE.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jitlob 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 regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ir-regoli dwar il-ġestjoni tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali u d-disseminazzjoni 
tar-riżultati huma ddefiniti fir-Regoli 
għall-Parteċipazzjoni u jridu jiżguraw l-
ekwilibriju tajjeb bejn id-detenturi tal-
jeddijiet u l-utenti. Il-Kummissjoni, 
b’konsultazzjoni mal-EIT, għandha tagħti 
gwida gwida dwar il-jeddijiet innovattivi 
għall-proprjetà intellettwali u mudelli li 
jippromwovu t-trasferiment tal-għerf u d-
disseminazzjoni, kemm fil-kuntest tal-
KICs u b'mod usa' fl-UE.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT għandu jidħol f'taħdit mill-qrib 
mill-SMEs ħalli jiżgura l-parteċipazzjoni 
attiva tagħhom fl-attivitajiet tal-KICs. Il-
kumpaniji pubbliċi u l-awtoritajiet lokali, 
kif ukoll l-organizzazzjoni mhux għal 
skop ta’ lukru, ukoll għandhom ikunu 
koinvolti fil-KICs, skont ma jkun xieraq.

Emenda 3
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Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(7) Il-kamp ta' applikazzjoni tal-
kontribuzzjoni tal-EIT lejn il-Komunitajiet 
għall-Għarfien u l-Innovazzjoni (minn issa 
’l quddiem imsejħa KICs) għandu jkun 
iddefinit u l-oriġini tar-riżorsi finanzjarji 
tal-KICs għandha tkun iċċarata. B’mod 
partikolari, il-finanzjament tal-UE 
għandu jitqies bħala leverage ħalli jkunu 
inkoraġġiti l-KICs ifittxu għejun oħrajn 
ta’ finanzjament privat jew pubbliku, u r-
rieżami tal-użu tal-finanzjament tal-UE 
bħala leverage għandu jitqies fil-futur 
mill-istituzzjonijiet tal-UE.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(8) L-għamla tal-entitajiet tal-EIT għandha 
tkun issimplifikata. It-tħaddim tal-Bord tat-
Tmexxija tal-EIT għandu jkun issimplifikat 
u l-irwoli u l-ħidmiet rispettivi tal-Bord tat-
Tmexxija u tad-Direttur għandhom jiġu 
ċċarati aktar. Il-Bord tal-Gvernaturi u d-
Direttur iridu jaġixxu fl-interessi tal-EIT 
b’mod indipendenti, imparzjali u 
trasparenti.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

għandu jqis l-opinjonijiet tal-Kummissjoni, 
il-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar l-
objettivi speċifiċi tal-EIT, kif iddefiniti fl-
Orizzont 2020, u l-komplementarjetajiet 
mal-istrumenti u l-politiki tal-Unjoni 
Ewropea. Dawn l-istituzzjonijiet oħrajn 
tal-UE għandhom ikunu koinvolti b’mod 
adegwat meta jitwaqqaf dan il-programm.

Emenda 6

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Wara l-paragrafu 10 kif miżjud mill-proposta tal-Kummissjoni 2011/0384(COD).

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 3, subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-missjoni tal-EIT hija li jikkontribwixxi 
għat-tkabbir u l-kompetittività ekonomika 
fl-Ewropa, b’mod sostenibbli, bit-tisħiħ tal-

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

kapaċità tal-innovazzjoni tal-Istati Membri 
u tal-Unjoni. Dan għandu jagħmlu billi 
jippromwovi u jintegra l-edukazzjoni 
ogħla, ir-riċerka u l-innovazzjoni u l-
attivitajiet imprenditorjali tal-ogħla 
standards.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – sottopunt b
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Wara l-paragrafu 10 kif miżjud mill-proposta tal-Kummissjoni 2011/0384(COD).

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – sottopunt d
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Il-maġġoranza tal-organizzazzjonijiet 
imsieħba li jiffurmaw KIC għandhom jiġu 
stabbiliti fl-Istati Membri. Kull KIC tkun 
ikkostitwita minn mill-anqas istituzzjoni 
ta’ edukazzjoni ogħla waħda u entità
privata waħda.
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ĠustifikazzjoniWara l-paragrafu 10 kif miżjud mill-proposta tal-Kummissjoni 
2011/0384(COD).

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 12
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 15 – subparagrafu a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) programm triennali progressiv ta' 
ħidma, ibbażat fuq l-ASI, ladarba tiġi 
adottata, li fih stqarrija tal-prijoritajiet 
ewlenin u l-inizjattivi ppjanati tal-EIT u 
tal-KICs, inkluża stima ta' ħtiġijiet u sorsi 
finanzjarji, billi titqies il-fattibilità 
finanzjarja ta’ kull KIC. Għandu jkun fih 
ukoll indikaturi xierqa għall-monitoraġġ 
tal-attivitajiet tal-KICs u l-EIT. Il-
programm triennali progressiv preliminari 
ta' ħidma għandu jintbagħat mill-EIT lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru kull N-2. 
Fi żmien tliet xhur il-Parlament Ewropew, 
il-Kunsill kif ukoll il-Kummissjoni 
għandha tagħti l-opinjoni tagħha fir-
rigward tal-objettivi speċifiċi tal-EIT kif 
iddefiniti fl-Orizzont 2020 u l-
komplementaritajiet mal-politiki u l-
istrumenti tal-Unjoni. L-EIT għandu jqis 
dawn l-opinjonijiet u f'każ ta' nuqqas ta' 
qbil jiġġustifika l-pożizzjoni tiegħu. Il-
programm ta' ħidma finali għandu jiġi 
trasmess mill-EIT lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni, għall-finijiet ta' 
informazzjoni;
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 1 – punt 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha żżomm kont tal-
bilanċ bejn l-esperjenza fl-edukazzjoni 
ogħla, fir-riċerka, fl-innovazzjoni u fin-
negozju kif ukoll tal-bilanċ bejn is-sessi u 
tal-valutazzjojni tal-ambjenti tal-
edukazzjoni ogħla, riċerka u innovazzjoni 
madwar l-Unjoni.

Il-Kummissjoni għandha żżomm kont tal-
bilanċ bejn l-esperjenza fl-edukazzjoni 
ogħla, fir-riċerka, fl-innovazzjoni u fin-
negozju kif ukoll tal-bilanċ bejn is-sessi u 
tal-parteċipazzjoni kulma jmur usa’  tal-
ambjenti tal-edukazzjoni ogħla, riċerka u 
innovazzjoni madwar l-Unjoni.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-membri tal-Bord tat-Tmexxija 
għandhom jaġixxu fl-interess tal-EIT, 
jissalvagwardaw il-miri u l-missjoni, l-
identità u l-koerenza tiegħu b'mod 
independenti. 

Il-membri tal-Bord tat-Tmexxija 
għandhom jaġixxu fl-interess tal-EIT, 
jissalvagwardaw il-miri u l-missjoni, l-
identità, awtonomija u l-koerenza tiegħu 
b'mod independenti, trasparenti u 
imparzjali. 

Emenda 13

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – punt 1 – subparagrafu g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jiddefinixxi, bil-qbil tal-Kummissjoni, 
l-onorarji xierqa għall-membri tal-Bord tat-
Tmexxija u tal-Kumitat Eżekuttiv; dawn l-
onorarji għandhom jitqabblu mal-
kontributi simili fl-Istati Membri;

(g) jiddefinixxi, bil-qbil tal-Kummissjoni, 
l-onorarji xierqa għall-membri tal-Bord tat-
Tmexxija u tal-Kumitat Eżekuttiv;
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – punt 1 – subparagrafu p 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(p) jippromwovi l-EIT globalment, sabiex 
iżid l-attrattività tiegħu u jagħmlu entità ta' 
klassi dinjija għall-eċċellenza fl-
edukazzjoni ogħla, ir-riċerka u l-
innovazzjoni.

(p) jippromwovi l-EIT globalment, sabiex 
iżid l-attrattività xjentifika, akkademika u 
azjendali tan-negozju tiegħu u jagħmlu 
entità ta' klassi dinjija għall-eċċellenza fl-
edukazzjoni ogħla, ir-riċerka u l-
innovazzjoni.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 4 – punt 3 – subparagrafu m (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) l-iżgurar ta’ komunikazzjoni tajba 
mal-istituzzjonijiet tal-UE;

Emenda 16

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 4 – punt 3 – subparagrafu n (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) azzjoni fl-interess tal-EIT, 
jissalvagwardaw il-miri u l-missjoni, l-
identità, awtonomija u l-koerenza tiegħu 
b'mod independenti, trasparenti u 
imparzjali.
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