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EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 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 regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- … 
2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 – Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020)20 għandu l-għan 
li jkollu impatt ikbar fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni billi jikkombina l-Programm 
Qafas Orizzont 2020 u fondi tas-settur 
privat fi sħubijiet pubbliċi-privati f’oqsma 
ewlenin fejn ir-riċerka u l-innovazzjoni 
jistgħu jikkontribwixxu għall-għanijiet usa’ 
fil-kompetittività tal-Unjoni u jgħinu biex 
jingħelbu sfidi soċjetali. L-involviment tal-
UE f’dawn is-sħubijiet jista’ jieħu l-forma 
ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji għal 
intrapriżi konġunti stabbiliti abbażi tal-
Artikolu 187 tat-Trattat taħt id-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE.

(3) Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-… 
2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 – Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020) għandu l-għan li 
jkollu impatt ikbar fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni billi jikkombina l-Programm 
Qafas Orizzont 2020 u fondi tas-settur 
privat fi sħubijiet pubbliċi-privati f’oqsma 
ewlenin fejn ir-riċerka u l-innovazzjoni 
jistgħu jikkontribwixxu għall-għanijiet usa’ 
fil-kompetittività tal-Unjoni, 
jimmobilizzaw l-investiment privat u 
jgħinu biex jingħelbu sfidi soċjetali. Dawk 
is-sħubiji għandhom ikunu msejsa fuq 
impenn fit-tul, inkluż kontribut bbilanċjat 
mis-sħab kollha, ikunu responsabbli 
għall-kisba tal-miri tagħhom u jkunu 
allinjati mal-għanijiet strateġiċi tal-
Unjoni relatati mar-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni. Il-governanza u l-
funzjonament ta' dawk is-sħubiji 
għandhom ikunu miftuħa, trasparenti, 
effikaċi u effiċjenti u jagħtu l-opportunità 
li tipparteċipa medda wiesgħa ta' partijiet 
interessati attivi fl-oqsma speċifiċi 
tagħhom. L-involviment tal-UE f’dawn is-
sħubijiet jista’ jieħu l-forma ta’ 
kontribuzzjonijiet finanzjarji għal intrapriżi 
konġunti stabbiliti abbażi tal-Artikolu 187 
tat-Trattat taħt id-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE.

__________________ __________________
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20 ĠU … [H2020 FP] 20 ĠU … [H2020 FP]

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-BIC hija organizzazzjoni bla skop ta' 
qligħ li twaqqfet biex tirrappreżenta l-
grupp indurstrijali li jappoġġja l-Inizjattiva 
Teknoloġika Konġunta dwar l-Industriji 
b'bażi bijoloġika. Il-membri tagħha jkopru 
l-katina ta' valur b'bażi bijoloġika kollha u 
jikkonsistu minn industriji kbar, intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju (SMEs), 
raggruppamenti reġjonali, 
assoċċjazzjonijiet Ewropej tal-kummerċ, u 
Pjattaformi Ewropej Teknoloġiċi. L-għan 
tal-BIC huwa li jiżgura u jippromwovi l-
iżvilupp teknoloġiku u ekonomiku tal-
industriji b'bażi bijoloġika fl-Ewropa.
Kwalunkwe parti interessata tul il-katina ta' 
valur b'bażi bijoloġika tista' tapplika għas-
sħubija. Il-BIC japplika l-prinċipji ġenerali 
ta' ftuħ u trasparenza għal sħubija li 
tiżgura involviment industrijali wiesa'.

(7) Il-BIC hija organizzazzjoni bla skop ta' 
qligħ li twaqqfet biex tirrappreżenta l-
grupp indurstrijali li jappoġġja l-Inizjattiva 
Teknoloġika Konġunta dwar l-Industriji 
b'bażi bijoloġika. Il-membri tagħha jkopru 
l-katina ta' valur b'bażi bijoloġika kollha u 
jikkonsistu minn industriji kbar, intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju (SMEs), 
raggruppamenti reġjonali, 
assoċċjazzjonijiet Ewropej tal-kummerċ, u 
Pjattaformi Ewropej Teknoloġiċi. L-għan 
tal-BIC huwa li jiżgura u jippromwovi l-
iżvilupp teknoloġiku u ekonomiku tal-
industriji b'bażi bijoloġika fl-Ewropa.
Kwalunkwe parti interessata tul il-katina ta' 
valur b'bażi bijoloġika tista' tapplika għas-
sħubija. Il-BIC japplika l-prinċipji ġenerali
kif stabbiliti fil-Programm Qafas ta' ftuħ u 
trasparenza rigward is-sħubija, it-teħid 
tad-deċiżjonijiet, u l-iżgurar tal-aktar
involviment wiesa' industrijali u tal-SMEs  
possibbli.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Uħud mill-akbar riżorsi ta' 
bijomassa tal-Unjoni jinstabu fl-aktar 
reġjuni b'densità tal-popolazzjoni baxxa. 
Għalhekk huwa essenzjali li x-xogħol tal-
impriża konġunta u l-opportunitajiet 
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offruti jilħqu wkoll lil dawn ir-reġjuni 
aktar remoti.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta 
dwar l-industriji b'bażi bijoloġika għandha 
tnaqqas it-tipi differenti ta' fallimenti tas-
suq li jiskoraġġixxu l-investiment privat 
f'attivitajiet ta' riċerka, turija u 
mobilizzazzjoni prekompetittivi għall-
industriji b'bażi bijoloġika fl-Ewropa. 
B'mod partikolari għandha taċċerta d-
disponibbiltà ta' bijomassa affidabbli, 
filwaqt li tqis domandi soċjali u ambjentali 
kompetittivi oħrajn, u tappoġġja l-iżvilupp 
ta' teknoloġiji tal-ipproċessar avvanzati, 
attivitajiet ta' turija u strumenti ta' politika 
fuq skala kbira, u b'hekk tnaqqas ir-riskju 
għall-investiment privat tar-riċerka u l-
innovazzjoni fl-iżvilupp ta' prodotti b'bażi 
bijoloġika u bijofjuwils sostenibbli u 
kompetittivi.

(11) L-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta 
dwar l-industriji b'bażi bijoloġika għandha 
tnaqqas it-tipi differenti ta' fallimenti tas-
suq li jiskoraġġixxu l-investiment privat 
f'attivitajiet ta' riċerka, turija u 
mobilizzazzjoni prekompetittivi għall-
industriji b'bażi bijoloġika fl-Ewropa. 
B'mod partikolari għandha taċċerta d-
disponibbiltà kontinwa ta' bijomassa 
affidabbli u prodotta b'mod sostenibbli, 
filwaqt li tqis domandi soċjali u ambjentali 
kompetittivi oħrajn, u tappoġġja l-iżvilupp 
ta' teknoloġiji tal-ipproċessar avvanzati fuq 
skala żgħira u kbira, attivitajiet ta' turija 
(b'qies partikolari tal-entitajiet agrikoli 
individwali u ż-żoni agrikoli) u strumenti 
ta' politika fuq skala kbira, u b'hekk 
tnaqqas ir-riskju għall-investiment privat 
tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-iżvilupp ta' 
prodotti b'bażi bijoloġika u bijofjuwils 
sostenibbli u kompetittivi u tippermetti lill-
partijiet interessati kollha inklużi dawk 
minn żoni rurali jibbenefikaw minn 
inizjattiva ta' dan it-tip.

Ġustifikazzjoni

L-aċċess għall-għarfien, ir-riżultati tar-riċerka u l-aħħar teknoloġiji huma ta' importanza 
kbira, u l-bdiewa issa għandhom ikunu jistgħu jibbenefikaw minnhom biex jiksbu l-aqwa 
riżultati possibbli għall-isforzi tagħhom. Għaldaqstant l-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta 
għandha tiżgura li r-riżultati tar-riċerka u l-attivitajiet tagħha fil-qasam ta' teknoloġiji ġodda 
jaslu wkoll għand l-iċken entitajiet fl-istadji kollha tal-katina tal-valur, li f'dan il-każ tinkludi 
l-bdiewa.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta 
dwar l-industriji b'bażi bijoloġika għandha 
tkun sħubija pubblika-privata li timmira 
lejn l-investiment dejjem jiżdied fl-iżvilupp 
ta' settur sostenibbli tal-industriji b'bażi 
bijoloġika fl-Ewropa. Għandha tipprovdi 
benefiċċji ambjentali u soċjoekonomiċi 
għaċ-ċittadini Ewropej, iżżid il-
kompetittività fl-Ewropa u tikkontribwixxi 
għat-twaqqif tal-Ewropa bħala attur 
ewlieni fir-riċerka, it-turija u l-
mobilizzazzjoni ta' prodotti b'bażi 
bijoloġika u bijofjuwils.

(12) L-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta 
dwar l-industriji b'bażi bijoloġika għandha 
tkun sħubija pubblika-privata bil-għan li 
żżid u tifrex l-investiment fl-iżvilupp ta' 
settur sostenibbli tal-industriji b'bażi 
bijoloġika fl-Ewropa, peress li l-industrija 
bijoloġika tista' tikkontribwixxi 
sinifikament biex jinkiseb l-objettiv ta' 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
sal-2020. Għandha tipprovdi benefiċċji 
ambjentali u soċjoekonomiċi għaċ-ċittadini 
Ewropej, iżżid il-kompetittività fl-Ewropa 
u tikkontribwixxi għat-twaqqif tal-Ewropa 
bħala attur ewlieni fir-riċerka, it-turija u l-
mobilizzazzjoni ta' prodotti b'bażi 
bijoloġika u bijofjuwils.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-għan tal-Inizjattiva Teknoloġika 
Konġunta dwar l-industriji b'bażi 
bijoloġika huwa li timplimenta programm 
ta' attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni fl-
Ewropa li jivvaluta d-disponibbiltà ta' 
riżorsi bijoloġiċi rinnovabbli li jistgħu 
jintużaw għall-produzzjoni ta' materjali 
b'bażi bijoloġika u abbażi ta' dak 
jappoġġjaw it-twaqqif ta' katini ta' valur 
b'bażi bijoloġika sostenibbli. Dawn l-
attivitajiet għandhom jitwettqu 
b'kollaborazzjoni bejn il-partijiet interessati 
tul il-katini ta' valur b'bażi bijoloġika 
kollha, inkluż l-industriji tal-produzzjoni u 
tal-ipproċessar ewlenin, il-marki tal-

(13) L-għan tal-Inizjattiva Teknoloġika 
Konġunta dwar l-industriji b'bażi 
bijoloġika huwa li timplimenta programm 
ta' attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni fl-
Ewropa - il-bijoindustriji jirrappreżentaw 
pedament tal-bijoekonomija f'termini tal-
istimolu tat-tkabbir ekonomiku u l-
ħolqien tal-impjiegi - li jivvaluta d-
disponibbiltà ta' riżorsi bijoloġiċi 
rinnovabbli li jistgħu jintużaw għall-
produzzjoni ta' materjali b'bażi bijoloġika u 
abbażi ta' dak jappoġġjaw it-twaqqif ta' 
katini ta' valur b'bażi bijoloġika sostenibbli. 
Dawn l-attivitajiet għandhom jitwettqu 
b'kollaborazzjoni miftuħa u trasparenti
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konsumaturi, l-SMEs, iċ-ċentri u l-
universitajiet teknoloġiċi u ta' riċerka.

bejn il-partijiet interessati tul il-katini ta' 
valur b'bażi bijoloġika kollha, inkluż l-
industriji tal-produzzjoni u tal-ipproċessar 
ewlenin, il-marki tal-konsumaturi, l-SMEs, 
iċ-ċentri u l-universitajiet għat-teknoloġija 
u r-riċerka.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tikseb l-impatt massimu, l-
Impriża Konġunta tal-Industriji b'bażi 
bijoloġika għandha tiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ambjent, il-
kompetittività u l-SMEs, u mal-fondi tal-
Politika ta’ Koeżjoni u tal-Politika dwar l-
Iżvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu 
speċifikament fit-tisħiħ tal-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni.

(16) Sabiex tikseb l-impatt massimu, l-
Impriża Konġunta tal-Industriji b'bażi 
bijoloġika għandha tiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ambjent, il-
kompetittività u l-SMEs, u mal-fondi tal-
Politika ta’ Koeżjoni u tal-Politika dwar l-
Iżvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu 
speċifikament fit-tisħiħ tal-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni. Huwa 
vitali li jiżdiedu l-koordinazzjoni, il-
komunikazzjoni u l-kumplimentarjetà ma' 
politiki u fondi oħra, kif ukoll li jinstabu 
opportunitajiet ta' finanzjament inkroċjat.
Huwa wkoll importantissmu li tingħata 
informazzjoni dwar l-attivitajiet tal-
impriża konġunta u l-possibiltajiet li 
jappoġġjaw il-ħolqien ta' katini ta' valur 
b'bażi bijoloġika sostenibbli lill-partijiet 
interessati relevanti.

Ġustifikazzjoni

Koordinazzjoni, komunikazzjoni u kumplimentarjetà aqwa ma' politiki u fondi oħra u l-
finanzjament inkroċjat huma vitali għall-eżekuzzjoni b'suċċess ta' proġetti fl-ambitu tal-
Inizjattiva Teknoloġika Konġunta. Dawn se jiffaċilitaw l-implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet 
teknoloġiċi ġodda, ix-xiri ta' tagħmir ġdid, it-titjib tal-infrastruttura u t-taħriġ. 
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) L-Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti 
dwar l-industriji b'bażi bijoloġika 
għandhom ikunu msejsa fuq approċċ fil-
livell lokali, li huwa importanti ħafna biex 
jintuża l-potenzjal tar-reġjuni kollha, u 
b'mod partikolari fuq l-appoġġ ta' 
azzjonijiet lokali u reġjonali filwaqt li 
jibqgħu b'kuntatt kostanti mal-awtoritajiet 
lokali u reġjonali. Dan għandu jżid il-
kuxjenza pubblika dwar l-importanza tal-
bijoekonomija u tal-benefiċċji enormi li 
ġġib magħha. Għandu jislet mill-għarfien 
speċjalizzat tar-reġjuni, iżid il-
kooperazzjoni bejn ix-xjenza, l-intrapriżi 
u l-awtoritajiet pubbliċi fi ħdan dak li hu 
magħruf bħala ‘Triple Helix’, li għandu l-
għan li joħloq ekonomija miftuħa u 
espansiva, li jiffaċilita l-fluss transfruntier 
tal-investimenti u li jinkoraġġixxi l-
kooperazzjoni effettiva, li l-bażi tagħha hi 
l-komplimentarjetà kompetittiva u l-użu 
ottimali tal-infrastruttura tar-riċerka bejn 
il-faċilitajiet xjentifiċi, kif ukoll bejn il-
faċilitajiet xjentifiċi u n-negozji. 

Ġustifikazzjoni

Approċċ fil-livell lokali jżid il-koerenza tad-deċiżjonijiet meħuda fil-livell lokali, itejjeb il-
kwalità tal-ġestjoni, jikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-kapital soċjali fir-reġjuni u jħeġġeġ l-użu 
ta' soluzzjonijiet innovattivi. 

Iż-żieda tal-kuxjenza pubblika dwar il-bijoekonomija u dwar it-twaqqif ta' soċjetà b'bażi 
bijoloġika hi wieħed mill-fatturi vitali li qed jaċċelleraw it-tranżizzjoni sħiħa għal industrija 
bbażata fuq riżorsi bijoloġiċi rinnovabbli fl-Ewropa. 

Ir-reġjuni huma l-eqreb lejn il-pubbliku u huma element li jgħaqqad flimkien l-istituzzjonijiet 
tar-riċerka, il-kumpaniji, l-awtoritajiet lokali u reġjonali u s-soċjetà ċivili. Għaldaqstant 
għandhom rwol vitali fil-qawmien tal-kuxjenza pubblika u għandhom jiġu inklużi fit-test.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Biex tilħaq l-għanijiet tagħha, l-
Impriża Konġunta BBI għandha tipprovdi 
appoġġ finanzjarju prinċipalment f’forma 
ta’ għotjiet lill-parteċipanti wara sejħiet 
miftuħa u kompetittivi għall-proposti.

(20) Biex tilħaq l-għanijiet tagħha, l-
Impriża Konġunta BBI għandha tipprovdi 
appoġġ finanzjarju prinċipalment f’forma 
ta’ għotjiet lill-parteċipanti wara sejħiet 
miftuħa u kompetittivi trasparenti għall-
proposti.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Biex jiġi żgurat li parteċipanti u 
finanzjaturi iżgħar jibbenefikaw ukoll 
b'mod simili, il-kontribuzzjonijiet kollha u 
s-selezzjoni tal-proġetti għandhom ikunu 
trasparenti u miftuħa.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tikkontribwixxi għall-għanijiet tal-
Inizzjattiva Teknoloġika Konġunta għall-
Industriji b'bażi bijoloġika għal ekonomija 
aktar sostenibbli u effiċjenti fl-użu tal-
karbonju u żżid it-tkabbir ekonomiku u l-
impjiegi, b'mod partikolari f'żoni rurali, 
permezz tal-iżvilupp ta' industriji b'bażi 
bijoloġika sostenibbli u kompetittivi fl-
Ewropa, ibbażati fuq bijoraffineriji li 

(b) tikkontribwixxi għall-għanijiet tal-
Inizzjattiva Teknoloġika Konġunta għall-
Industriji b'bażi bijoloġika għal ekonomija 
aktar sostenibbli u effiċjenti fl-użu tal-
karbonju u taċċellera t-tkabbir ekonomiku 
u żżid l-impjiegi, b'mod partikolari f'żoni 
rurali u żoni b'riżorsi ta' bijomassa kbar u 
l-potenzjal li jiżviluppaw prodotti b'bażi 
bijoloġika, permezz tal-iżvilupp ta' 
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jiksbu l-bijomassa tagħhom b'mod 
sostenibbli; u b'mod partikulari biex:

industriji b'bażi bijoloġika sostenibbli u 
kompetittivi fl-Ewropa, ibbażati fuq 
bijoraffineriji li jiksbu l-bijomassa 
tagħhom b'mod sostenibbli; u b'mod 
partikulari biex:

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) turi teknoloġiji li jippermettu moduli 
kimiċi ġidda, materjali ġodda, u prodotti 
ġodda għall-konsumatur minn bijomassa 
Ewropea u li jissostitwixxu l-ħtieġa għal 
inputs b'bażi ta' fossili;

(c) li turi u tippromwovi soluzzjonijiet tat-
teknoloġija fuq skala kbira u żgħira li 
jippermettu moduli kimiċi ġidda, materjali 
ġodda, u prodotti ġodda għall-konsumatur 
minn bijomassa Ewropea prodotta b'mod 
sostenibbli u li jissostitwixxu l-ħtieġa għal 
inputs b'bażi ta' fossili; tappoġġa, barra 
minn hekk, l-innovazzjoni u t-tiftix ta' 
sorsi ġodda tat-tkabbir li jagħmlu 
possibbli l-isfruttament sħiħ tal-kapital 
intellettwali; 

Ġustifikazzjoni

Promozzjoni aqwa u aktar effettiva ta' teknoloġiji innovattivi se taċċellera l-użu tagħhom fil-
livelli kollha tal-katina tal-valur tal-bijomaterjali. 

L-użu sħiħ tal-kapital intellettwali (riżorsi umani fil-kumpaniji, esperti u xjentisti) se 
jaċċellera l-iżvilupp tal-Impriża Konġunta tal-Industriji b'bażi bijoloġika u tal-miżuri kollha 
mmirati li jippromwovu bijoekonomija b'saħħitha u waqt li jagħmel dan, se jsaħħaħ il-
kompetittività globali tal-Ewropa. 

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tiżviluppa mudelli ta' negozju li 
jintegraw l-atturi ekonomiċi tul il-katina ta' 
valur kollha mill-provvista tal-bijomassa 
għall-bijoraffineriji għall-konsumaturi ta' 
materjali, kimiċi u fjuwils b'bażi 
bijoloġika, inkluż permezz tal-ħolqien ta' 
interkonnessjonijiet transsettorjali ġodda u 
l-appoġġ għal raggruppamenti 
transindustrijali; kif ukoll

(d) li tiżviluppa mudelli ta' negozju li 
jintegraw l-atturi ekonomiċi tul il-katina ta' 
valur kollha mill-provvista tal-bijomassa 
għall-bijoraffineriji għall-konsumaturi ta' 
materjali, kimiċi u fjuwils b'bażi 
bijoloġika, inkluż permezz tal-ħolqien ta' 
interkonnessjonijiet transsettorjali ġodda, l-
appoġġ għal raggruppamenti 
transindustrijali kif ukoll l-iżvilupp tal-
kooperazzjoni interreġjonali u 
transnazzjonali; kif ukoll

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – subpunt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) twaqqaf bijoraffineriji ewlenin li jużaw 
it-teknoloġiji u l-mudelli ta' negozju għall-
materjali, il-kimiċi u l-fjuwils b'bażi 
bijoloġika u juru l-kost u t-titjib fil-
prestazzjoni sa livelli li huma kompetittivi 
mal-alternattivi b'bażi ta' fossili.

(e) li twaqqaf bijoraffineriji ewlenin li 
jużaw it-teknoloġiji u l-mudelli ta' negozju 
għall-materjali, il-kimiċi u l-fjuwils b'bażi 
bijoloġika li huma sostenibbli u titjib fil-
kost u fil-prestazzjoni sa livelli li huma 
kompetittivi mal-alternattivi b'bażi ta' 
fossili.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ea) li tiżgura li r-riżultati tar-riċerka fit-
teknoloġiji innovattivi tal-bijoekonomija 
jiġu mgħoddija lill-entitajiet kollha, 
inklużi l-bdiewa individwali, biex kulħadd 
ikun jista' jagħmel l-akbar użu possibbli 
minnhom. 
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Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonijiet strutturali attwali fl-agrikoltura u setturi relatati u l-ammont baxx ħafna ta' 
riżorsi proprji jfissru li l-entitajiet mhux dejjem ikollhom informazzjoni dwar kif għandhom 
jaċċessaw it-teknoloġiji innovattivi. Jinqalgħu wkoll problemi oħra relatati mal-applikazzjoni 
rapida tal-għarfien xjentifiku.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Anness - paragrafu 1 - punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) attivitajiet ta’ informazzjoni, 
komunikazzjoni, esplojtazzjoni u 
disseminazzjoni billi tapplika mutatis 
mutandis id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 22 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2013 [il-Programm Qafas 
Orizzont 2020];

(h) attivitajiet ta’ informazzjoni, 
komunikazzjoni, promozzjoni, 
esplojtazzjoni u disseminazzjoni billi 
tapplika mutatis mutandis id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 22 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2013 [il-
Programm Qafas Orizzont 2020];

Ġustifikazzjoni

Promozzjoni aqwa u aktar effettiva ta' teknoloġiji innovattivi se taċċellera l-użu tagħhom fil-
livelli kollha tal-katina tal-valur tal-bijomaterjali.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Anness I – parti 11 – punt 4 – subpunt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-istatus ta’ programmi ta’ riċerka u 
innovazzjoni nazzjonali jew reġjonali u l-
identifikazzjoni ta’ oqsma potenzjali ta’ 
kooperazzjoni, inkluż l-użu effettiv 
tagħhom;

(a) l-istatus ta’ programmi ta’ riċerka u 
innovazzjoni nazzjonali jew reġjonali 
relevanti u l-identifikazzjoni ta’ oqsma 
potenzjali ta’ kooperazzjoni, inkluż l-użu 
effettiv tat-teknoloġiji relevanti biex 
jippermetti s-sinerġiji u jevita s-
sovrappożizzjonijiet.
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