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Emenda 6
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Unjoni għandha l-objettiv li ssaħħaħ 
il-bażijiet xjentifiċi u teknoloġiċi tagħha 
billi tikseb Żona Ewropea tar-Riċerka 
(“ERA”) li fiha r-riċerkaturi, l-għarfien 
xjentifiku u t-teknoloġija jiċċirkolaw 
b’mod liberu, u li tinkoraġġixxi lill-Unjoni 
ssir aktar kompetittiva, inkluż fl-industrija 
tagħha. Sabiex twettaq dawn l-objettivi l-
Unjoni għandha twettaq attivitajiet biex 
timplimenta r-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u d-dimostrazzjoni, 
tippromwovi l-kooperazzjoni 
internazzjonali, tiddissemina u tottimizza r-
riżultati u tistimula t-taħriġ u l-mobbiltà.

(1) L-Unjoni għandha l-objettiv li ssaħħaħ 
il-bażijiet xjentifiċi u teknoloġiċi tagħha 
billi tikseb Żona Ewropea tar-Riċerka 
(“ERA”) li fiha r-riċerkaturi, l-għarfien 
xjentifiku u t-teknoloġija jiċċirkolaw 
b’mod liberu, u li tinkoraġġixxi r-reġjuni 
tal-Unjoni b'mod individwali u l-Unjoni 
kollha jsiru aktar kompetittivi, inkluż fl-
industrija tagħha. Sabiex twettaq dawn l-
objettivi l-Unjoni għandha twettaq 
attivitajiet biex timplimenta r-riċerka, l-
iżvilupp teknoloġiku u d-dimostrazzjoni, 
tippromwovi l-kooperazzjoni 
internazzjonali, tiddissemina u tottimizza r-
riżultati u tistimula t-taħriġ u l-mobbiltà.

Or. ro

Emenda 7
Jens Nilsson

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-mira ċentrali tal-Orizzont 2020 hija 
s-simplifikazzjoni li għandha tiġi riflessa 
bis-sħiħ fit-tfassil, ir-regoli, il-ġestjoni 
finanzjarja u l-implimentazzjoni tiegħu. 
Orizzont 2020 għandu jkollu l-għan li 
jattira l-parteċipazzjoni qawwija tal-
universitajiet, iċ-ċentri ta’ riċerka, l-
industrija u speċifikament l-SMEs u jkun 
miftuħ għal parteċipanti ġodda, billi jiġbor 
flimkien il-firxa sħiħa ta’ appoġġ għar-
riċerka u l-innovazzjoni f’qafas strateġiku 

(15) Il-mira ċentrali tal-Orizzont 2020 hija 
s-simplifikazzjoni li għandha tiġi riflessa 
bis-sħiħ fit-tfassil, ir-regoli, il-ġestjoni 
finanzjarja u l-implimentazzjoni tiegħu. 
Orizzont 2020 għandu jkollu l-għan li 
jattira l-parteċipazzjoni qawwija tal-
universitajiet, iċ-ċentri ta’ riċerka, l-
industrija, ir-riċerka tas-settur pubbliku u 
aġenziji tal-innovazzjoni, l-
organizzazzjonijiet tal-ekonomija soċjali, 
u speċifikament l-SMEs u jkun miftuħ għal 



PE494.500v01-00 4/34 AM\909596MT.doc

MT

komuni wieħed, inkluż sett issimplifikat ta’ 
forom ta’ appoġġ u juża regoli għall-
parteċipazzjoni bi prinċipji applikabbli 
għall-azzjonijiet kollha taħt il-programm. 
Regoli ta’ ffinanzjar aktar sempliċi 
għandhom inaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi għall-parteċipazzjoni u se 
jikkontribwixxu għal tnaqqis fl-iżbalji 
finanzjarji.

parteċipanti ġodda, billi jiġbor flimkien il-
firxa sħiħa ta’ appoġġ għar-riċerka u l-
innovazzjoni f’qafas strateġiku komuni 
wieħed, inkluż sett issimplifikat ta’ forom 
ta’ appoġġ u juża regoli għall-
parteċipazzjoni bi prinċipji applikabbli 
għall-azzjonijiet kollha taħt il-programm. 
Regoli ta’ ffinanzjar aktar sempliċi 
għandhom inaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi għall-parteċipazzjoni u se 
jikkontribwixxu għal tnaqqis fl-iżbalji 
finanzjarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'ċerti Stati Membri, l-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni jitwettqu fi sħubija mal-
awtoritajiet pubbliċi, iżda mingħajr l-involviment ta' università jew istituzzjoni akkademika.
L-emenda tikkjarifika li r-regolament ikopri wkoll tali attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni.
It-tieni nett, huwa importanti li jiġi permess l-involviment tas-sħab tal-ekonomija soċjali, 
speċjalment fil-qasam tal-innovazzjoni soċjali.

Emenda 8
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) L-awtoritajiet reġjonali u lokali tal-
Ewropa għandhom rwol importanti fl-
iżvilupp taż-Żona Ewropea tar-Riċerka u 
fl-iżgurar tal-koordinazzjoni effikaċi tad-
diversi strumenti finanzjarji tal-Unjoni. 
B'mod partikolari, huma għandhom 
jinkoraġġixxu r-rabta bejn il-programm 
tal-Orizzont 2020 u l-Fondi Strutturali 
mal-istrateġiji tal-innovazzjoni reġjonali 
bbażati fuq speċjalizzazzjoni intelliġenti. 
Ir-reġjuni għandhom ukoll rwol kruċjali 
fid-disseminazzjoni u l-applikazzjoni tar-
riżultati tal-programm tal-Orizzont 2020 
billi jipprovdu possibilitajiet ta' 
finanzjament kumplamentari, inkluż fil-
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kuntratti tas-settur pubbliku. 

Or. it

Emenda 9
Heide Rühle

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Bil-għan li tiġi approfondita r-
relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà u 
tissaħħaħ il-fiduċja pubblika fix-xjenza,
Orizzont 2020 għandu jiffavorixxi l-
involviment infurmat taċ-ċittadini u s-
soċjetà ċivili f’kwistjonijiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni billi jippromwovi l-
edukazzjoni fix-xjenza, billi jagħmel l-
għarfien xjentifiku aktar aċċessibbli, billi 
jiżviluppa aġendi responsabbli tar-riċerka u 
l-innovazzjoni li jindirizzaw it-tħassib u l-
aspettattivi taċ-ċittadini u tas-soċjetà ċivili 
u billi jiffaċilita l-parteċipazzjoni tagħhom 
fl-attivitajiet tal-Orizzont 2020.

(20) Bil-għan li tiġi approfondita r-
relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà u 
tissaħħaħ il-fiduċja pubblika fix-xjenza, 
Orizzont 2020 għandu: jippromwovi l-
parteċipazzjoni attiva u l-involviment 
infurmat taċ-ċittadini, is-soċjetà ċivili u l-
atturi tas-soċjetà (riċerkaturi, il-leġiżlaturi 
u l-industrija) fil-proċess tar-riċerka u l-
innovazzjoni; jiżgura l-adozzjoni tad-
dimensjoni tas-sessi; jippromwovi l-
edukazzjoni eċċellenti fix-xjenza; 
jiggarantixxi r-rispett tal-leġiżlazzjoni 
etika u jippromwovi l-iżvilupp ta’ u l-
konformità mal-ogħla standards etiċi 
madwar id-dinja; iżid l-aċċessibbiltà u l-
użu mill-ġdid tar-riżultati ta' riċerka 
ffinanzjata pubblikament, b'mod 
partikolari pubblikazzjonijiet u data 
xjentifiċi; jiżviluppa aġendi responsabbli 
tar-riċerka u l-innovazzjoni u qafas ta' 
governanza li jindirizzaw it-tħassib u l-
aspettattivi taċ-ċittadini u tas-soċjetà ċivili 
u jsaħħaħ il-parteċipazzjoni tagħhom fl-
istabbiliment ta' prijoritajiet ta' riċerka 
tal-attivitajiet tal-Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 10
Jens Nilsson
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Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Bil-għan li tiġi approfondita r-
relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà u 
tissaħħaħ il-fiduċja pubblika fix-xjenza, 
Orizzont 2020 għandu jiffavorixxi l-
involviment infurmat taċ-ċittadini u s-
soċjetà ċivili f’kwistjonijiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni billi jippromwovi l-
edukazzjoni fix-xjenza, billi jagħmel l-
għarfien xjentifiku aktar aċċessibbli, billi 
jiżviluppa aġendi responsabbli tar-riċerka u 
l-innovazzjoni li jindirizzaw it-tħassib u l-
aspettattivi taċ-ċittadini u tas-soċjetà ċivili 
u billi jiffaċilita l-parteċipazzjoni tagħhom 
fl-attivitajiet tal-Orizzont 2020.

(20) Bil-għan li tiġi approfondita r-
relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà u 
tissaħħaħ il-fiduċja pubblika fix-xjenza, 
Orizzont 2020 għandu jiffavorixxi l-
involviment infurmat taċ-ċittadini u s-
soċjetà ċivili fi kwistjonijiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni billi jippromwovi l-
edukazzjoni fix-xjenza, billi jagħmel l-
għarfien xjentifiku aktar aċċessibbli, billi 
jippromwovi l-attivitajiet ta' riċerka u 
innovazzjoni f'universitajiet iżgħar u 
ċentri ta' riċerka wkoll, billi jiżviluppa 
aġendi responsabbli tar-riċerka u l-
innovazzjoni li jindirizzaw it-tħassib u l-
aspettattivi taċ-ċittadini u tas-soċjetà ċivili 
u billi jiffaċilita l-parteċipazzjoni tagħhom 
fl-attivitajiet tal-Orizzont 2020.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Permezz tal-użu tal-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti, illum ħafna universitajiet Ewropej iżgħar 
huma ċentri ta' eċċellenza. Dawn m'għandhom ikunu żvantaġġati bl-ebda mod mill-Orizzont 
2020.

Emenda 11
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Bil-għan li tiġi approfondita r-
relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà u 
tissaħħaħ il-fiduċja pubblika fix-xjenza, 
Orizzont 2020 għandu jiffavorixxi l-
involviment infurmat taċ-ċittadini u s-
soċjetà ċivili f’kwistjonijiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni billi jippromwovi l-

(20) Bil-għan li tiġi approfondita r-
relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà u 
tissaħħaħ il-fiduċja pubblika fix-xjenza, 
Orizzont 2020 għandu jkun appoġġat 
minn kampanja ta' informazzjoni 
b'saħħitha għaċ-ċittadini u s-soċjetà ċivili 
fi kwistjonijiet tar-riċerka u l-innovazzjoni 
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edukazzjoni fix-xjenza, billi jagħmel l-
għarfien xjentifiku aktar aċċessibbli, billi 
jiżviluppa aġendi responsabbli tar-riċerka u 
l-innovazzjoni li jindirizzaw it-tħassib u l-
aspettattivi taċ-ċittadini u tas-soċjetà ċivili 
u billi jiffaċilita l-parteċipazzjoni tagħhom 
fl-attivitajiet tal-Orizzont 2020.

billi jippromwovi l-edukazzjoni fix-xjenza, 
billi jagħmel l-għarfien xjentifiku aktar 
aċċessibbli, billi jiżviluppa aġendi
responsabbli tar-riċerka u l-innovazzjoni li 
jindirizzaw it-tħassib u l-aspettattivi taċ-
ċittadini u tas-soċjetà ċivili u billi jiffaċilita 
l-parteċipazzjoni tagħhom fl-attivitajiet tal-
Orizzont 2020.

Or. ro

Emenda 12
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-attrattività tal-professjoni tar-riċerka 
fl-Unjoni. Għandha tingħata attenzjoni 
adegwata lil Karta Ewropea għar-
Riċerkaturi u l-Kodiċi ta’ Kondotta għar-
Reklutaġġ tar-Riċerkaturi, flimkien ma’ 
oqfsa ta’ referenza rilevanti oħrajn definiti 
fil-kuntest taż-Żona Ewropea tar-Riċerka, 
filwaqt li tkun rispettata n-natura volontarja 
tagħhom.

(22) Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-attrattività tal-professjoni tar-riċerka 
fl-Unjoni u jwassal għal ħolqien ta' 
impjiegi ġodda f'dan il-qasam. Għandha 
tingħata attenzjoni adegwata lil Karta 
Ewropea għar-Riċerkaturi u l-Kodiċi ta’ 
Kondotta għar-Reklutaġġ tar-Riċerkaturi, 
flimkien ma’ oqfsa ta’ referenza rilevanti 
oħrajn definiti fil-kuntest taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka, filwaqt li tkun 
rispettata n-natura volontarja tagħhom.

Or. ro

Emenda 13
Miroslav Mikolášik

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Orizzont 2020 għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji etiċi fundamentali. 

(24) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Orizzont 2020 għandhom 
jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u l-
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Għandhom jitqiesu l-opinjonijiet tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji l-Ġodda. L-attivitajiet ta' 
riċerka għandhom iqisu wkoll l-Artikolu 13 
tat-TFUE u jnaqqsu l-użu tal-annimali fir-
riċerka u l-ittestjar, bil-ħsieb li finalment l-
użu tal-annimali jiġi sostitwit. L-attivitajiet 
kollha għandhom jitwettqu bl-iżgurar ta’ 
livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem f’konformità mal-Artikolu 168 
TFUE.

prinċipji etiċi fundamentali. Għandhom 
jitqiesu l-opinjonijiet tal-Grupp Ewropew 
dwar l-Etika fix-Xjenza u t-Teknoloġiji l-
Ġodda. L-attivitajiet ta' riċerka għandhom 
iqisu wkoll l-Artikolu 13 tat-TFUE u 
jnaqqsu l-użu tal-annimali fir-riċerka u l-
ittestjar, bil-ħsieb li finalment l-użu tal-
annimali jiġi sostitwit. Attivitajiet ta' 
riċerka ffinanzjati mill-Orizzont 2020 
għandhom jirrispettaw id-dispożizzjonijiet 
legali u s-sistema doganali tal-Istati 
Membri. L-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu bl-iżgurar ta’ livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem 
f’konformità mal-Artikolu 168 TFUE.

Or. en

Emenda 14
Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Orizzont 2020 għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji etiċi fundamentali. 
Għandhom jitqiesu l-opinjonijiet tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji l-Ġodda. L-attivitajiet ta' 
riċerka għandhom iqisu wkoll l-Artikolu 13 
tat-TFUE u jnaqqsu l-użu tal-annimali fir-
riċerka u l-ittestjar, bil-ħsieb li finalment l-
użu tal-annimali jiġi sostitwit. L-attivitajiet 
kollha għandhom jitwettqu bl-iżgurar ta’ 
livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem f’konformità mal-Artikolu 168 
TFUE.

(24) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Orizzont 2020 għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji etiċi fundamentali. 
Għandhom jitqiesu l-opinjonijiet tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji l-Ġodda. L-attivitajiet ta' 
riċerka għandhom iqisu wkoll l-Artikolu 13 
tat-TFUE u jnaqqsu l-użu tal-annimali fir-
riċerka u l-ittestjar, bil-ħsieb li finalment l-
użu tal-annimali jiġi sostitwit. Attivitajiet 
ta' riċerka ffinanzjati mill-Orizzont 2020 
għandhom jirrispettaw id-dispożizzjonijiet 
legali u d-drawwiet tal-Istati Membri. L-
attivitajiet kollha għandhom jitwettqu bl-
iżgurar ta’ livell għoli ta’ protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem f’konformità mal-
Artikolu 168 TFUE.

Or. en
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Emenda 15
Miroslav Mikolášik

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-Kummissjoni Ewropea ma 
tissoliċitax b’mod espliċitu l-użu taċ-
ċelloli staminali tal-embrijun uman. L-użu 
taċ-ċelloli staminali umani, sew jekk 
huma adulti kuf ukoll tal-embrijun, jekk 
jeżistu, jiddependi mill-ġudizzju tax-
xjenzati skont l-objettivi li huma jridu 
jilħqu u huwa suġġett għal Reviżjoni 
Etika stretta. L-ebda proġett li jinvolvi l-
użu ta’ ċelloli staminali tal-embrijun 
uman ma għandu jkun ffinanzjat, jekk ma 
jkollux l-approvazzjonijiet neċessarji mill-
Istati Membri. L-ebda attività ma 
għandha tkun iffinanzjata li hija miċħuda 
fl-Istati Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tkun iffinanzjata minn Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

(25) Għandha tingħata attenzjoni għad-
differenzi konsiderevoli bejn 
leġiżlazzjonijiet nazzjonali ta’ Stati 
Membri fir-rigward tar-riċerka permezz 
ta’ embrijuni umani u ċelloli staminali tal-
embrijun uman. Il-politika dwar ir-riċerka 
tal-Unjoni ma għandhiex twassal għall-
armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tal-Istati Membri. Il-
Kummissjoni għandha tfakkar id-
dikjarazzjoni tagħha, fir-rigward tas-
Seba' Programm Qafas, biex tkompli l-
prattika attwali u ma tissottomettix lil 
Kumitat Regolatorju proposti għal 
proġetti li jeqirdu l-embrijuni umani, 
inkluż għall-akkwist ta' ċelloli staminali.1
Dan l-impenn għandu jkun inkluż f'dan ir-
Regolament sabiex jiġu żgurati ċ-ċertezza 
legali u l-kontinwità.
__________________
1 Il-Punt 12 tad-dikjarazzjoni tal-
Kummissjoni fir-rigward tal-Artikolu 6, 
anness mad-Deċiżjoni Nru 1982/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 
ta' Diċembru 2006 dwar is-Seba' 
Programm Kwadru tal-Komunità 
Ewropea għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' 
żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni 
(ĠU L 412, 30.12.2006, p.1).

Or. en

Emenda 16
Miroslav Mikolášik
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Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Il-politika tar-riċerka tal-Unjoni u l-
finanzjament tar-riċerka għandhom 
jiżguraw li x-xjentisti li r-riċerka tagħhom 
hija ffinanzjata mill-baġit tal-Unjoni 
Ewropea, jitolbu privattiva għall-
invenzjonijiet tagħhom fl-Unjoni. Ir-
riċerka li ma jkollhiex privattiva għandha 
tkun eskluża mill-finanzjament tal-UE 
sabiex jiġi żgurat l-użu responsabbli tal-
baġit tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 17
Jens Nilsson

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ispazju, l-
ambjent, il-kompetittività u l-SMEs, is-
sigurtà interna, il-kultura u l-midja u mal-
fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni u tal-Politika 
dwar l-Iżvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu 
speċifikament biex jissaħħu l-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni.

(26) L-Orizzont 2020 għandu jiżviluppa 
sinerġiji mill-qrib ma' programmi oħrajn 
tal-Unjoni f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-
ispazju, l-ambjent, il-kompetittività u l-
SMEs, is-sigurtà interna, il-kultura u l-
midja u mal-fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni 
u tal-Politika dwar l-Iżvilupp Rurali 
permezz ta' sħubiji reġjonali, li jistgħu 
jgħinu speċifikament biex jissaħħu l-
kapaċitajiet nazzjonali, reġjonali u lokali
tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-kuntest ta’ 
strateġiji intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjuni u l-isħubiji reġjonali għandhom ikunu involuti fl-ippjanar u fl-iżvilupp ta' sistemi 
ta' riċerka u innovazzjoni fil-kuntest ta' strateġiji ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti.
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Emenda 18
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ispazju, l-
ambjent, il-kompetittività u l-SMEs, is-
sigurtà interna, il-kultura u l-midja u mal-
fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni u tal-Politika 
dwar l-Iżvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu 
speċifikament biex jissaħħu l-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni.

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ispazju, l-
ambjent, il-kompetittività u l-SMEs, is-
sigurtà interna, il-kultura u l-midja u mal-
fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni u tal-Politika 
dwar l-Iżvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu 
speċifikament biex jissaħħu l-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni.
Artikulazzjoni xierqa mal-fondi tal-
Politika ta' Koeżjoni, u azzjoni 
koordinata, se jgħinu jnaqqsu n-nuqqas 
fir-riċerka u l-innovazzjoni fl-Unjoni 
Ewropea, billi jitqiesu l-karatteristiċi tar-
reġjuni msemmija fl-Artikoli 174, 349 u 
355(1) TFUE.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Peress li hija meħtieġa struttura xierqa biex torbot il-fondi reġjonali u tal-politika ta' koeżjoni 
mal-finanzjament tal-programm tal-Orizzont 2020, mingħajr ma jintnesew il-karatteristiċi 
speċifiċi tar-reġjuni msemmija fl-Artikoli 174, 349 u 355(1) tat-Trattat tal-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea.

Emenda 19
Miroslav Mikolášik

Proposta għal regolament
Premessa 26
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ispazju, l-
ambjent, il-kompetittività u l-SMEs, is-
sigurtà interna, il-kultura u l-midja u mal-
fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni u tal-Politika 
dwar l-Iżvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu 
speċifikament biex jissaħħu l-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni.

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ispazju, l-
ambjent, il-kompetittività u l-SMEs, is-
sigurtà interna, il-kultura u l-midja u mal-
fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni u tal-Politika 
dwar l-Iżvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu 
speċifikament biex jissaħħu l-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni; għalhekk, 
fil-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni 
tat-22 ta' Marzu 2012 dwar is-sinerġiji 
bejn l-Orizzont 2020 u l-fondi tal-Politika 
ta' Koeżjoni, huma stabbiliti il-prinċipji 
ta' eċċellenza li magħhom jaderixxu l-
politiki ta' riċerka u żvilupp kif ukoll il-
politika tal-iżvilupp reġjonali;

Or. en

Emenda 20
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ispazju, l-
ambjent, il-kompetittività u l-SMEs, is-
sigurtà interna, il-kultura u l-midja u mal-
fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni u tal-Politika 
dwar l-Iżvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu 
speċifikament biex jissaħħu l-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni.

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ispazju, l-
ambjent, il-kompetittività u l-SMEs, is-
sigurtà interna, il-kultura u l-midja u mal-
fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni u tal-Politika 
dwar l-Iżvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu 
speċifikament biex jissaħħu l-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni. Is-
sinerġija m'għandhiex tkun limitata biss 
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għal finanzjament ta' proġetti 
supplimentari, minħabba li l-kultivazzjoni 
tar-relazzjonijiet professjonali, l-iżvilupp 
tal-kapaċitajiet u b'mod partikolari t-
trasferiment tal-għarfien jistgħu 
jirappreżentaw forma sinifikanti ta' 
sinerġija.

Or. ro

Emenda 21
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) B'mod simili, sabiex jiġu ottimizzati 
r-riżultati tal-Orizzont 2020, il-
Kummissjoni għandha tinkoraġġixxi l-
partijiet interessati reġjonali biex 
jifformulaw strateġiji reġjonali sabiex 
jikkombinaw forom eżistenti ta' 
finanzjament pubbliku jew privat fil-livell 
tal-UE.

Or. ro

Emenda 22
Jens Nilsson

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Bil-għan li jikseb l-ikbar impatt 
possibbli tal-finanzjament tal-Unjoni, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
aktar mill-qrib, li jistgħu wkoll ikunu fil-
forma ta' sħubiji pubbliċi-pubbliċi, mal-
programmi nazzjonali u reġjonali li 
jappoġġaw ir-riċerka u l-innovazzjoni.

(28) Bil-għan li jikseb l-ikbar impatt 
possibbli tal-finanzjament tal-Unjoni, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
aktar mill-qrib, li jistgħu wkoll ikunu fil-
forma ta' sħubiji pubbliċi-pubbliċi, mal-
programmi nazzjonali, reġjonali u lokali li 
jappoġġaw ir-riċerka u l-innovazzjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

F'ċerti Stati Membri, l-attivitajiet ta' riċerka u l-innovazzjoni jitwettqu fi sħubija mal-
awtoritajiet pubbliċi, iżda mingħajr l-involviment ta' università jew istituzzjoni akkademika.
L-emenda tikkjarifika li r-regolament ikopri wkoll tali attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni.

Emenda 23
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni, biex b’hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-
investiment privat, il-ħolqien ta’ 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg u l-
iżgurar tat-tkabbir sostenibbli u l-
kompetittività fit-tul tal-Ewropa.

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni, biex b’hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-
investiment pubbliku u privat, il-ħolqien 
ta’ opportunitajiet ġodda ta’ impjieg, il-
promozzjoni ta' koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali u l-iżgurar tat-tkabbir 
sostenibbli u l-kompetittività fit-tul tal-
Ewropa.

Or. it

Emenda 24
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija għandu jiġi ffinanzjat permezz 
ta’ kontribuzzjoni massima mill-Orizzont 
2020 ta’ EUR 3194 miljun kif stipulat fl-
Anness II. L-ewwel allokazzjoni ta’ EUR 

L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija għandu jiġi ffinanzjat permezz 
ta’ kontribuzzjoni minima mill-Orizzont 
2020 ta’ 3.64% tal-baġit totali kif stipulat 
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1542 miljun għandha tkun ipprovduta 
mill-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija għal attivitajiet taħt it-Titolu 
XVII tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea. It-tieni allokazzjoni 
ta' massimu ta' EUR 1652 miljun 
għandha tkun ipprovduta, suġġett għar-
reviżjoni stipulata fl-Artikolu 26 (1). Dan 
l-ammont addizzjonali għandu jkun 
ipprovdut fuq bażi pro-rata, kif indikat fl-
Anness II, mill-ammont tal-objettiv 
speċifiku "Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali” fi ħdan il-
prijorità dwar it-tmexxija industrijali 
stipulata fil-paragrafu 2(b) u mill-
ammont għall-prijorità dwar l-isfidi tas-
soċjetà stipulati fi 2(c).

fl-Anness II.

Or. en

Emenda 25
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) għandhom rabtiet ekonomiċi u 
ġeografiċi qrib tal-Unjoni;

(iii) għandhom rabtiet ekonomiċi u 
ġeografiċi qrib tal-Unjoni jew iżommu 
rabtiet speċjali storiċi u kulturali mal-
Istati Membri tal-Unjoni;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Rabtiet storiċi u kulturali għandhom ukoll ikunu inklużi fir-rigward ta' pajjiżi terzi assoċjati, 
flimkien ma' rabtiet purament ekonomiċi u ġeografiċi, peress li r-relazzjonijiet tal-Istati 
Membri jistgħu joffru l-benefiċċji tal-kooperazzjoni internazzjonali f'dan il-qasam.

Emenda 26
Heide Rühle
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sabiex jiġu attirati aktar l-involviment 
u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini u s-soċjetà 
ċivili, il-programmi li jippromwovu l-
parteċipazzjoni taċ-ċittadini u s-soċjetà 
ċivili mibdija taħt is-Seba' Programm 
Qafas għandhom jitkomplew fl-Orizzont 
2020 kemm bħala programm waħdu kif 
ukoll bħala attivitajiet speċifiċi b'mod 
partikolari taħt l-isfidi tas-soċjetà. Sejħiet 
speċifiċi għal riċerka parteċipatorja 
għandhom jiġu implimentati fejn 
attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni 
jkunu mmexxija minn organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili jew fejn dawk l-
organizzazzjonijiet u ċ-ċittadini jkunu 
involuti b'mod attiv bħala parti mill-
proġett.

Or. en

Emenda 27
Heide Rühle

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-parteċipazzjoni tal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u taċ-
ċittadini fid-definizzjoni, eżekuzzjoni u 
evalwazzjoni tal-programmi ta' riċerka 
għandha tkun kruċjali għall-indirizzar 
tal-isfidi soċjetali u għandha tkun 
appoġġata matul l-Orizzont 2020, inkluż 
fl-abbozzar tal-programmi ta' ħidma 
annwali. Taħt kull sfida soċjetali, 
pjattaforma speċifika għad-djalogu bejn 
is-soċjetà ċivili, iċ-ċittadini u r-riċerkaturi 
għandha tkun stabbilita għad-diskussjoni 
ta' prijoritajiet tar-riċerka fl-oqsma tas-
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setturi speċifiċi.

Or. en

Emenda 28
Heide Rühle

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandhom jitqiesu wkoll kompletament 
l-aspetti rilevanti tal-aġendi ta’ riċerka u 
innovazzjoni stabbiliti permezz tal-
Pjattaformi Ewropej tat-Teknoloġija, l-
Inizjattivi Konġunti tal-Programmar u l-
Isħubiji Ewropej għall-Innovazzjoni.

2. Għandhom jitqiesu wkoll kompletament 
l-aspetti rilevanti tal-aġendi ta’ riċerka u 
innovazzjoni stabbiliti permezz tal-
Pjattaformi Ewropej tat-Teknoloġija, l-
Inizjattivi Konġunti tal-Programmar u l-
Isħubiji Ewropej għall-Innovazzjoni, 
sakemm dawn l-aġendi jkunu abbozzati 
f'konsultazzjoni ma' firxa wiesgħa ta' 
esperti u partijiet interessati.

Or. en

Emenda 29
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Attivitajiet fil-qasam tar-
Responsabilità Soċjali Korporattiva (CSR) 
għandhom ikunu multidixxipplinarji u 
multikulturali, b'input reġjonali qawwi. 
Dan jeħtieġ kooperazzjoni reġjonali fil-
livell Ewropew u s-segwitu tal-eċċellenza 
fil-livell reġjonali permezz ta' programmi 
speċifiċi.

Or. it
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Emenda 30
Jens Nilsson

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka, sabiex attivitajiet ta' riċerka u 
innovazzjoni jkunu jistgħu jitwettqu wkoll 
f'ċentri ta' riċerka lokali u reġjonali 
iżgħar u biex tiġi ffaċilitata l-mobbiltà
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Permezz tal-użu tal-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti, illum ħafna universitajiet Ewropej iżgħar 
huma ċentri ta' eċċellenza. Dawn m'għandhom ikunu żvantaġġati bl-ebda mod mill-Orizzont 
2020.

Emenda 31
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi, kif ukoll it-tnaqqis tad-
dipendenza teknoloġika fuq pajjiżi terzi.

Or. ro

Emenda 32
Miroslav Mikolášik

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, l-iżvilupp tar-riċerka fis-
sistemi legali tal-Istati Membri, il-
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responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi, ir-riċerka u 
l-innovazzjoni etikament responsabbli 
inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u t-titjib tal-
attrattività tal-professjoni tar-riċerka u l-
iffaċilitar tal-mobbiltà transkonfinali u 
transsettorjali tar-riċerkaturi.

Or. en

Emenda 33
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
Karrieri tar-Riċerkaturi

L-Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
skont ir-Regolament (UE) Nru xx/2013 
[Regoli għall-Parteċipazzjoni], li 
għandhom jikkontribwixxu għat-tisħiħ ta' 
suq uniku għar-riċerkaturi u l-attrattività 
tal-karrieri tar-riċerkaturi mal-Unjoni 
kollha fil-kuntest taż-Żona Ewropea tar-
Riċerka, billi jittieħed kont tal-karattru 
tranżnazzjonali tal-azzjonijiet appoġġati 
fil-qafas tiegħu.

Or. en

Emenda 34
Miroslav Mikolášik

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) attività tar-riċerka mmirata lejn il-
kloning uman għal skopijiet riproduttivi;

(a) attività tar-riċerka mmirata lejn il-
kloning uman għal skopijiet riproduttivi, 
terapewtiċi jew xjentifiċi;
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Or. en

Emenda 35
Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) attività tar-riċerka intenzjonata li 
timmodifika l-wirt ġenetiku tal-umani fejn 
dawn il-bidliet jistgħu jintirtu;

(b) attività tar-riċerka intenzjonata li 
timmodifika l-ġenoma umana għal 
skopijiet għajr dawk preventivi, 
dijanjostiċi jew terapewtiċi; kif ukoll 
attività tar-riċerka intenzjonata li 
timmodifika l-wirt ġenetiku tal-umani fejn 
dawn il-bidliet jistgħu jintirtu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Interventi fil-ġenoma umana għal skopijiet ta' tisħiħ jiksru l-prinċipji rilevanti bħal 
pereżempju l-prinċipju tal-ugwaljanza u huma ekslużi minn strumenti legali internazzjonali 
bħal pereżempju l-Konvenzjoni ta' Oviedo (ara l-Artikolu 13).

Emenda 36
Miroslav Mikolášik

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) attività tar-riċerka intenzjonata li 
timmodifika l-wirt ġenetiku tal-umani fejn 
dawn il-bidliet jistgħu jintirtu;

(b) attività tar-riċerka intenzjonata li 
timmodifika l-wirt ġenetiku tal-umani u 
tal-annimali fejn dawn il-bidliet jistgħu 
jintirtu;

Or. en

Emenda 37
Miroslav Mikolášik



PE494.500v01-00 22/34 AM\909596MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) riċerka li tinvolvi l-qerda tal-
embrijuni umani;

Or. en

Emenda 38
Miroslav Mikolášik

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali umani, 
kemm adulti kif ukoll tal-embrijuni, tista’ 
tiġi ffinanzjata, u din tiddependeni fuq il-
kontenut tal-proposta xjentifika kif ukoll il-
qafas legali tal-Istati Membri involuti. Ma 
għandux jingħata finanzjament għal 
attivitajiet tar-riċerka li huma projbiti fl-
Istati Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tingħata finanzjament fi Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

4. Ir-riċerka fuq tipi oħra ta’ ċelloli
staminali umani, tista’ tiġi ffinanzjata, u 
din tiddependi fuq il-kontenut tal-proposta 
xjentifika kif ukoll il-qafas legali tal-Istati 
Membri involuti. Ma għandux jingħata 
finanzjament għal attivitajiet tar-riċerka li 
huma projbiti fl-Istati Membri kollha. L-
ebda attività ma għandha tingħata 
finanzjament fi Stat Membru fejn tali 
attività hija miċħuda.

Or. en

Emenda 39
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’tali mod li jkun jikkumplementa 
programmi oħrajn ta’ finanzjament tal-
Unjoni, inklużi l-Fondi Strutturali.

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’tali mod li jkun jikkumplementa 
programmi oħrajn ta’ finanzjament tal-
Unjoni.
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Or. it

Emenda 40
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 17 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’tali mod li jkun jikkumplementa 
programmi oħrajn ta’ finanzjament tal-
Unjoni, inklużi l-Fondi Strutturali.

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’tali mod li jkun jikkumplementa 
programmi oħrajn ta’ finanzjament tal-
Unjoni, inklużi l-Fondi Strutturali u l-
programmi u l-miżuri speċifiċi ta' appoġġ 
u kumpens taħt il-politika reġjonali u ta' 
koeżjoni.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Fl-interessi tal-konsistenza u l-effiċjenza, għandu jkun hemm kumplimentarjetà bejn il-
programm tal-Orizzont 2020 u l-programmi ta' finanzjament tal-Unjoni taħt il-Fondi 
Strutturali, inklużi programmi u miżuri speċifiċi.

Emenda 41
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 17 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’tali mod li jkun jikkumplementa 
programmi oħrajn ta’ finanzjament tal-
Unjoni, inklużi l-Fondi Strutturali.

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’tali mod li jkun jikkumplementa 
programmi oħrajn ta’ finanzjament tal-
Unjoni, inklużi l-Fondi Strutturali.
Għandhom jiġu żviluppati sinerġiji bejn 
il-Fondi Strutturali u l-Orizzont 2020 bil-
għan li jissaħħu l-kapaċitajiet ta' riċerka 
u innovazzjoni ta' atturi nazzjonali u 
reġjonali fil-kuntest ta' strateġiji ta' 
speċjalizzazzjoni intelliġenti u l-għan li 
tinbena "Triq għall-eċċellenza". Il-
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prinċipju ta' eċċellenza għandu jkun 
element ewlieni fl-iżvilupp ta' sinerġiji 
bejn il-politika ta' koeżjoni u r-riċerka u l-
iżvilupp, u l-politiki ta' innovazzjoni;

Or. en

Emenda 42
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jiġu żviluppati sinerġiji u 
komplimentarjetà bejn il-Fondi 
Strutturali u l-Orizzont 2020 sabiex 
jinkoraġġixxu l-partijiet interessati 
reġjonali fis-settur tar-riċerka u l-iżvilupp 
biex jipparteċipaw fil-programmi tal-
Orizzont 2020 u sussegwentement biex 
ixerrdu r-riżultati tiegħu fis-swieq 
reġjonali u suprareġjonali. Min-naħa l-
oħra, l-investiment fir-riċerka jista' 
jipprovdi bażi għall-programmi ffinanzjati 
taħt il-Fondi Strutturali li għandhom jiġu 
implimentati b'mod effikaċi kemm jista' 
jkun.

Or. it

Emenda 43
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont totali allokat taħt il-programm 
lill-operazzjonijiet li jinsabu barra l-
qasam tal-programm m'għandux ikun 
inqas minn 10% tal-appoġġ mill-FEŻR, 
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il-Fond ta' Koeżjoni u l-FEMS fil-livell 
tal-prijorità, jew 3% tal-appoġġ tal-
FAEŻR fil-livell tal-programm.

Or. en

Emenda 44
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lill-impriżi żgħar u medji (SMEs) biex tkun 
żgurata l-parteċipazzjoni adegwata
tagħhom, u l-impatti tal-innovazzjoni 
fuqhom, fl-Orizzont 2020. Għandhom 
jitwettqu valutazzjonijiet kwantitattivi u 
kwalitattivi tal-parteċipazzjoni tal-SMEs
bħala parti mill-arranġamenti tal-
evalwazzjoni u monitoraġġ.

1. Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lis-settur privat, b'mod partikolari l-
impriżi żgħar u medji (SMEs) biex tkun 
żgurata l-parteċipazzjoni tagħhom li kull 
ma jmur tiżdied, u l-impatti tal-
innovazzjoni fuqhom, fl-Orizzont 2020. 
Għandhom jitwettqu valutazzjonijiet 
kwantitattivi u kwalitattivi tal-
parteċipazzjoni tas-settur privat, b'mod 
partikolari l-SMEs bħala parti mill-
arranġamenti tal-evalwazzjoni u 
monitoraġġ.

Or. en

Emenda 45
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandhom jitwettqu azzjonijiet speċifiċi 
fi ħdan l-objettiv speċifiku "Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" stipulati 
fil-Punt 1 tal-Parti II tal-Anness I u kull 
wieħed mill-objettivi speċifi taħt il-prijorità 
“Sfidi tas-soċjetà” stipulati fil-Punti 1 sa 6 
tal-Parti III tal-Anness I. Dawn l-

2. Għandhom jitwettqu azzjonijiet speċifiċi 
għall-SMEs fi ħdan l-objettiv speċifiku 
"Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali" stipulati fil-Punt 1 tal-Parti II 
tal-Anness I u kull wieħed mill-objettivi 
speċifi taħt il-prijorità “Sfidi tas-soċjetà” 
stipulati fil-Punti 1 sa 6 tal-Parti III tal-
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azzjonijiet speċifiċi għandhom ikunu fil-
forma ta’ strument tal-SME dedikat li 
huwa mmirat lejn it-tipi kollha ta' SME li 
għandhom potenzjal innovattiv u 
għandhom ikunu impimentati f’manjiera 
konsisteni u mfassla skont il-ħtiġijiet tal-
SMEs kif hemm stipulat taħt l-objettiv 
speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs" fil-
Punt 3.3.(a) tal-Parti II tal-Anness I.

Anness I. Dawn l-azzjonijiet speċifiċi 
għandhom ikunu fil-forma ta’, inter alia,
strument tal-SME dedikat li huwa mmirat 
lejn it-tipi kollha ta' SME li għandhom 
potenzjal innovattiv u għandhom ikunu 
implimentati f’manjiera konsistenti u 
mfassla skont il-ħtiġijiet tal-SMEs kif 
hemm stipulat taħt l-objettiv speċifiku 
"Innovazzjoni fl-SMEs" fil-Punt 3.3.(a) tal-
Parti II tal-Anness I.

Or. en

Emenda 46
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 huwa mistenni li jwassal għal madwar 
15 % tal-baġit kombinat totali għall-
objettiv speċifiku dwar “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand 
l-SMEs.

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 għandu jwassal għal madwar 15 % tal-
baġit kombinat totali għall-objettiv 
speċifiku dwar “Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali" u l-prijorità "Sfidi 
tas-soċjetà" li se jmur għand l-SMEs.

Or. it

Emenda 47
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 huwa mistenni li jwassal għal madwar 
15 % tal-baġit kombinat totali għall-
objettiv speċifiku dwar “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 għandu jwassal għal allokazzjoni 
konsiderevoli tal-baġit kombinat totali 
għall-objettiv speċifiku dwar “Tmexxija 
fit-teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
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prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand 
l-SMEs.

prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand 
l-SMEs. Il-benefiċjarji tas-settur privat 
huma mistennija li jirċievu parti 
sostanzjali tal-baġit totali għall-Orizzont 
2020.

Or. en

Emenda 48
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Orizzont 2020 jista’ jiġi implimentat 
permezz ta’ sħubiji pubbliċi privati, fejn l-
imsieħba kollha kkonċernati huma 
impenjati biex biex jappoġġaw l-iżvilupp u 
l-implimentazzjoni ta’ attivitajiet tar-
riċerka u l-innovazzjoni li jkunu ta’ 
importanza strateġika għall-kompetittività 
u t-tmexxija industrijali tal-Unjoni jew li 
jindirizzaw sfidi tas-soċjetà speċifiċi.

1. Orizzont 2020 jista’ jiġi implimentat 
permezz ta’ sħubiji pubbliċi privati, fejn l-
imsieħba kollha kkonċernati huma 
impenjati biex jappoġġaw l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta’ attivitajiet tar-riċerka 
u l-innovazzjoni li jkunu ta’ importanza 
strateġika għall-kompetittività u t-tmexxija 
industrijali tal-Unjoni jew li jindirizzaw 
sfidi tas-soċjetà speċifiċi. Dan għandu 
jinkiseb minn netwerks ta' appoġġ, 
kooperazzjoni u skambji ta' esperjenza 
bejn reġjuni, bliet żgħar u partijiet 
interessati oħra, inklużi istituzzjonijiet 
kulturali, xjentifiċi u ta' riċerka.

Or. it

Emenda 49
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-
inizjattivi tal-programmar konġunt bejn l-
Istati Membri.

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-
inizjattivi tal-programmar konġunt bejn l-
Istati Membri, fejn jistgħu jipparteċipaw 
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reġjuni u bliet żgħar tal-Unjoni Ewropea, 
fejn rilevanti.

Or. it

Emenda 50
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) parteċipazzjoni tal-Unjoni fi programmi 
li jitwettqu minn diversi Stati Membri 
f’konformità mal-Artikolu 185 tat-TFUE.

(b) parteċipazzjoni tal-Unjoni fi programmi 
li jitwettqu minn diversi Stati Membri 
f’konformità mal-Artikolu 185 tat-TFUE, 
bl-involviment tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali.

Or. it

Emenda 51
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Dan 
għandu jinkludi informazzjoni dwar 
suġġetti trasversali bħas-sostenibbilità u t-
tibdil fil-klima, inkluż informazzjoni dwar 
l-ammont ta’ nefqa relatata mal-klima.

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Dan 
għandu jinkludi informazzjoni dwar 
suġġetti trasversali bħas-sostenibbilità u t-
tibdil fil-klima, inkluż informazzjoni dwar 
l-ammont ta’ nefqa relatata mal-klima, l-
SMEs u l-parteċipazzjoni tas-settur privat.

Or. en
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Emenda 52
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 1 – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa t-trawwim ta’ 
teknoloġiji radikali ġodda permezz tal-
esplorazzjoni ta’ ideat novelli oħrajn u ta’ 
riskju għoli li jibnu fuq il-pedamenti 
xjentifiċi. Billi jipprovdu appoġġ flessibbli 
għar-riċerka mmirata, kollaborattiva u 
interdixxiplinarja fuq skali varji u billi 
jadottataw prattiki innovattivi tar-riċerka, li 
l-għan tagħhom huwa li jiġu identifikati u 
ssir ħidma fuq opportunitajiet ta’ 
benefiċċju fit-tul għaċ-ċittadini, l-
ekonomija u s-soċjetà.

L-objettiv speċifiku huwa t-trawwim ta’ 
teknoloġiji radikali ġodda permezz tal-
esplorazzjoni ta’ ideat novelli oħrajn u ta’ 
riskju għoli li jibnu fuq il-pedamenti 
xjentifiċi. Billi jipprovdu appoġġ flessibbli 
għar-riċerka mmirata, kollaborattiva u 
interdixxiplinarja fuq skali varji u billi 
jadottataw prattiki innovattivi tar-riċerka, li 
l-għan tagħhom huwa li jiġu identifikati u 
ssir ħidma fuq opportunitajiet ta’ 
benefiċċju fit-tul għaċ-ċittadini, l-
ekonomija u s-soċjetà. Il-pjattaformi ta' 
speċjalizzazzjoni intelliġenti għandhom 
rwol ewlieni f'dan ir-rigward, b'mod 
partikolari f'termini ta' ħolqien u 
netwerking, l-iskambju tal-informazzjoni, 
skemi ta' ġemellaġġ u appoġġ għall-
politiki ta' riċerka u innovazzjoni.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-pjattaformi ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti għandhom rwol ewlieni f'termini ta' skambju 
tal-informazzjoni, kollaborazzjoni interdixxiplinarja u li r-riċerka tkun immirata biex tikseb 
għanijiet fuq diversi livelli permezz tal-użu ta' prattiki innovattivi.

Emenda 53
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt e – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Materjali għal industriji kreattivi (e) Il-preservazzjoni u l-użu tal-wirt 
kulturali u artistiku tal-Ewropa
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Emenda 54
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt e – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Applikazzjoni ta’ disinni, u l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji li jikkonverġu biex jinħolqu 
opportunitajiet kummerċjali ġodda, u dan 
jinkludi l-preservazzjoni ta’ materjali 
b’valur storiku jew kulturali.

Applikazzjoni ta’ disinni, u l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji li jikkonverġu biex jinħolqu 
opportunitajiet kummerċjali ġodda. Il-
valutazzjoni u l-fehim tal-mekkaniżmi li 
jikkawżaw dannu lil wirt kulturali. L-
iżvilupp tal-metodi avvanzati u t-
teknoloġiji għall-għan tal-protezzjoni u l-
preservazzjoni tal-wirt kulturali. L-iżgurar 
tal-inklużjoni u l-ġestjoni razzjonali tal-
wirt kulturali f'siti storiċi u fi bliet żgħar.

Or. it

Emenda 55
Nuno Teixeira

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sikurezza tal-ikel, agrikoltura 
sostenibbli, riċerka tal-baħar u marittima, u 
l-bijoekonomija;

2. Sikurezza tal-ikel, agrikoltura 
sostenibbli, riċerka tal-ilma, tal-baħar u 
marittima, l-akkwakultura, il-
bijoekonomija, u l-protezzjoni tal-
bijodiversità;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

L-ilma, li huwa riżorsa naturali, l-akkwakultura, u l-protezzjoni tal-bijodiversità huma oqsma 
relatati li għandhom jiġu miżjuda mal-lista tal prijoritajiet.
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Emenda 56
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 3 – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Essenzjalment, hemm bżonn issir 
tranżizzjoni lejn użu ottimu u rinnovabbli 
tar-riżorsi bijoloġiċi u lejn produzzjoni 
primarja sostenibbli u sistemi ta’ 
pproċessar li jkunu jistgħu jipproduċu aktar 
ikel u prodotti oħrajn b’bażi bijoloġika 
b’inputs, impatti ambjentali u emissjonijiet 
ta’ gassijiet b’effett serra minimizzati, 
b’servizzi tal-ekosistemi mtejba, b’ebda 
produzzjoni ta’ skart u b’valur adegwat 
għas-soċjetà. Sforz kritiku fir-riċerka u l-
innovazzjoni interkonnessi huwa element 
ewlieni sabiex dan iseħħ, fl-Ewropa u lil 
hinn.

Essenzjalment, hemm bżonn issir 
tranżizzjoni lejn użu ottimu u rinnovabbli 
tar-riżorsi bijoloġiċi u lejn produzzjoni 
primarja sostenibbli u sistemi ta’ 
pproċessar li jkunu jistgħu jipproduċu aktar 
ikel u prodotti oħrajn b’bażi bijoloġika 
b’inputs, impatti ambjentali u emissjonijiet 
ta’ gassijiet b’effett serra minimizzati, 
b’servizzi tal-ekosistemi mtejba, b’ebda 
produzzjoni ta’ skart u b’valur adegwat 
għas-soċjetà. Sforz kritiku fir-riċerka u l-
innovazzjoni interkonnessi huwa element 
ewlieni sabiex dan iseħħ, fl-Ewropa u lil 
hinn. Għal dak l-għan, u speċjalment fir-
rigward tal-ġemellaġġ u n-netwerking tar-
riċerkaturi u l-innovaturi, għandhom 
jitqiesu ċ-ċirkostanzi speċifiċi tar-reġjuni 
ultraperiferiċi.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Kif iddikjarat fil-komunikazzjoni ġenerali dwar l-Orizzont 2020 (COM(2011)0808), iċ-
ċirkostanzi speċifiċi tar-reġjuni ultraperiferiċi għandhom jitqiesu, speċjalment fir-rigward 
tal-ġemellaġġ u n-netwerking tar-riċerkaturi u l-innovaturi.

Emenda 57
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 3 – punt 2 – punt 3.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-aċċellerazzjoni ta’ dan l-iżvilupp se tkun L-aċċellerazzjoni ta’ dan l-iżvilupp se tkun 
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teħtieġ approċċ strateġiku fil-livell tal-
Unjoni, li tkopri l-provvista, id-domanda u 
l-użu tal-enerġija fil-bini, servizzi, trasport 
u ktajjen tal-valur industrijali. Dan se 
jinkludi allinjament tar-riżorsi madwar l-
Unjoni, inklużi l-fondi tal-politika ta’ 
koeżjoni, b’mod partikolari permezz tal-
istrateġiji nazzjonali u reġjonali għall-
ispeċjalizzazzjoni intelliġenti, l-iskemi 
għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet 
(ETS), l-akkwist pubbliku u mekkaniżmi 
oħra ta’ ffinanzjar. Din se teħtieġ ukoll 
politiki regolatorji u ta’ skjerament tal-
enerġija rinnovabbli u effiċjenza fl-
enerġija, assistenza teknika mfassla skont 
il-bżonn u bini ta’ kapaċitajiet sabiex 
jitneħħew ostakli mhux teknoloġiċi.

teħtieġ approċċ strateġiku fil-livell tal-
Unjoni, li tkopri l-provvista, id-domanda u 
l-użu tal-enerġija fil-bini, servizzi, trasport 
u ktajjen tal-valur industrijali. Dan se 
jinkludi allinjament tar-riżorsi madwar l-
Unjoni, inklużi l-fondi tal-politika ta’ 
koeżjoni, b’mod partikolari permezz tal-
istrateġiji nazzjonali u reġjonali għall-
ispeċjalizzazzjoni intelliġenti, l-iskemi 
għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet 
(ETS), l-akkwist pubbliku u mekkaniżmi 
oħra ta’ ffinanzjar. Din se teħtieġ ukoll 
politiki regolatorji u ta’ skjerament tal-
enerġija rinnovabbli u effiċjenza fl-
enerġija, assistenza teknika mfassla skont 
il-bżonn u bini ta’ kapaċitajiet sabiex 
jitneħħew ostakli mhux teknoloġiċi. Fir-
rigward tar-reġjuni l-aktar imbiegħda, 
għandha titqies il-possibilità ta' inċentivi 
biex tippermettilhom jiżviluppaw sorsi ta' 
enerġija rinovabbli u b'hekk iżidu l-
potenzjal tal-enerġija alternattiva 
tagħhom filwaqt li jnaqqsu d-dipendenza 
tagħhom fuq l-enerġija fossili.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Kif propost fil-Komunikazzjoni riċenti tal-Kummissjoni tal-20 ta' Ġunju 2012 dwar ir-reġjuni 
ultraperiferiċi (COM(2012)0287), se jiġu studjati l-possibilitajiet taħt il-Fondi Strutturali bl-
għan li jiffinanzjaw l-enerġija rinovabbli u l-effiċjenza tal-enerġija msaħħa b'mod li jkun 
immirat għal dawk ir-reġjuni b'karatteristiċi u ħiġijiet speċifiċi.

Emenda 58
Jens Nilsson

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 3 – punt 5 – punt 5.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-forniment sostenibbli u l-ġestjoni 
effiċjenti tar-riżorsi tal-materja prima, 
inkluż l-esplorazzjoni, l-estrazzjoni, l-
ipproċessar, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u 

Il-forniment sostenibbli u l-ġestjoni 
effiċjenti tar-riżorsi tal-materja prima, 
inkluż l-esplorazzjoni, l-estrazzjoni, l-
ipproċessar, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u 
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s-sostituzzjoni tagħhom, huma essenzjali 
għall-funzjonament tas-soċjetajiet moderni 
u l-ekonomiji tagħhom. Setturi tal-Unjoni, 
bħal dawk tal-kostruzzjoni, il-kimika, il-
vetturi, l-ispazju tal-ajru, il-makkinarju u t-
tagħmir, li jipprovdu valur miżjud totali ta’ 
madwar EUR 1.3 triljun kif ukoll impjiegi 
għal madwar 30 miljun persuna, 
jiddependu ħafna fuq l-aċċess għall-
materja prima. Madankollu, qiegħda 
dejjem issir aktar pressjoni fuq il-provvista 
ta’ materja prima lill-Unjoni. Barra minn 
hekk, l-Unjoni tiddependi ħafna fuq l-
importazzjonijiet ta’ materja prima ta’ 
importanza strateġika, li qed jintlaqtu 
minn rata allarmanti ta’ tagħwiġ tas-suq.
Minbarra dan, l-Unjoni għad għandha 
depożiti minerali prezzjużi, li l-
esplorazzjoni u l-estrazzjoni tagħhom 
huma limitati minħabba n-nuqqas ta’ 
teknoloġiji adattati u mfixkla miż-żieda fil-
kompetizzjoni globali. Minħabba l-
importanza tal-materja prima għall-
kompetittività Ewropea, l-ekonomija u l-
applikazzjoni tal-istess materja prima fi 
prodotti innovattivi, il-provvista sostenibbli 
ta’ materja prima hija prijorità vitali għall-
Unjoni.

s-sostituzzjoni tagħhom, huma essenzjali 
għall-funzjonament tas-soċjetajiet moderni 
u l-ekonomiji tagħhom. Setturi tal-Unjoni, 
bħal dawk tal-kostruzzjoni, il-kimika, il-
vetturi, l-ispazju tal-ajru, il-makkinarju u t-
tagħmir, li jipprovdu valur miżjud totali ta’ 
madwar EUR 1.3 triljun kif ukoll impjiegi 
għal madwar 30 miljun persuna, 
jiddependu ħafna fuq l-aċċess għall-
materja prima. Madankollu, qiegħda 
dejjem issir aktar pressjoni fuq il-provvista 
ta’ materja prima lill-Unjoni. L-Unjoni 
għad għandha depożiti minerali prezzjużi, 
li l-esplorazzjoni u l-estrazzjoni tagħhom 
huma limitati minħabba n-nuqqas ta’ 
teknoloġiji adattati u infrastruttura tat-
trasport. Minħabba l-importanza tal-
materja prima għall-kompetittività 
Ewropea, l-ekonomija u l-applikazzjoni tal-
istess materja prima fi prodotti innovattivi, 
il-provvista sostenibbli ta’ materja prima 
hija prijorità vitali għall-Unjoni. Aċċess 
għal sorsi Ewropej ta' materja prima, li 
ħafna drabi tinsab f'żoni ġeografikament 
remoti, għadha sfida għall-industriji li 
huma dipendenti fuq provvista ta' tali 
materja prima. Barra minn hekk, l-Unjoni 
tiddependi ħafna fuq l-importazzjonijiet 
ta’ materja prima ta’ importanza 
strateġika, li qed jintlaqtu minn rata 
allarmanti ta’ tagħwiġ tas-suq.

Or. en

Emenda 59
Jens Nilsson

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – punt 5 – punt 5.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li tittejjeb il-bażi ta’ għarfien 
dwar il-materja prima u li jiġu żviluppati 
soluzzjonijiet innovattivi għall-
esplorazzjoni, l-estrazzjoni, l-ipproċessar, 

Il-mira hija li tittejjeb il-bażi ta’ għarfien 
dwar il-materja prima u li jiġu żviluppati 
soluzzjonijiet innovattivi għall-
esplorazzjoni, l-estrazzjoni, l-ipproċessar, 



PE494.500v01-00 34/34 AM\909596MT.doc

MT

ir-riċiklaġġ u l-rkupru kosteffettiva u favur 
l-ambjent ta’ materja prima u għas-
sostituzzjoni tagħhom permezz ta’ 
alternattivi ekonomikament attraenti 
b’impatt ekoloġiku aktar baxx. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: it-titjib
tal-bażi ta’ għarfien dwar id-disponibbiltà 
tal-materja prima; il-promozzjoni tal-
provvista sostenibbli u l-użu ta’ materja 
prima; is-sejba ta’ alternattivi għal materja 
prima kritika; u t-titjib fl-għarfien u l-ħiliet 
tas-soċjetà b’rabta mal-materja prima.

ir-riċiklaġġ u l-rkupru kosteffettivi u favur 
l-ambjent ta’ materja prima u għas-
sostituzzjoni tagħhom permezz ta’ 
alternattivi ekonomikament attraenti 
b’impatt ekoloġiku aktar baxx. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: it-titjib 
tal-bażi ta’ għarfien dwar id-disponibbiltà 
tal-materja prima; il-promozzjoni tal-
provvista sostenibbli u l-użu ta’ materja 
prima; is-sejba ta’ alternattivi għal materja 
prima kritika; it-titjib fl-għarfien u l-ħiliet 
tas-soċjetà b’rabta mal-materja prima; l-
istabbiliment u l-istimulu ta' gruppi ta' 
materja prima reġjonali u nazzjonali; l-
indirizzar ta' sfidi loġistiċi fil-konnessjoni 
ta' industriji b'sorsi ta' materja prima.

Or. en


