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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta għall-Regolament dwar Orizzont 2020 hija bażi ta’ kwalità tajba li tikkunsidra l-
ħtiġijiet xjentifiċi u ta’ riċerka tal-Unjoni Ewropea, li fl-istess ħin tiżgura ċertu grad ta’ 
sinerġija mal-politika ta’ koeżjoni.

L-emendi jikkonċentraw prinċipalment fuq attivitajiet immirati sabiex tingħata spinta 
qawwija lill-iżvilupp u l-involviment tar-reġjuni, l-ibliet u l-kommuntajiet lokali, li mhumiex 
suffiċjentement riflessi fil-proposta, anki jekk il-Kummissjoni talbet lill-Istati Membri 
jinkludu dawn l-attivitajiet fil-programm operazzjonali tagħhom għar-riċerka fil-perjodu ta’ 
pprogrammar li jmiss.

Orizzont 2020 għandu jieħu kont akbar tad-diversità ġeografika tal-UE u jappoġġja inizjattivi 
ta' riċerka fl-Istati Membri kollha, li jsaħħu d-dimensjoni reġjonali tal-politika tax-xjenza u
tar-riċerka. F’dan ir-rigward, id-dimensjoni territorjali u tranżnazzjonali għandha tissaħħaħ.

Hemm ukoll kwistjoni speċifika rigward l-ispejjeż personali tar-riċerkaturi u l-involviment 
tagħhom fi gruppi ta’ riċerka internazzjonali; teżisti varjazzjoni reġjonali sinjifikattiva fir-
rigward ta’ dawn l-aspetti u dan joħloq ostakli għal ċerti reġjuni, partikolarment dawk li huma 
inqas avvanzati.

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 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 ta’ Koeżjoni, tal-Iżvilupp Rurali u l-
Politika Marittima u l-Politika tas-Sajd, 
koperti mir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni, li jistgħu jgħinu 
speċifikament biex jissaħħu l-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
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intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) L-attivitajiet fil-qafas ta’ Orizzont 
2020 jeħtieġ li jiġu territorjalizzati u 
adattati għall-esiġenzi speċifiċi tat-
territorji, peress li involviment aktar mill-
qrib tal-awtoritajiet reġjonali u lokali fit-
tfassil u l-implimentazzjoni tal-fondi u l-
programmi ta’ riċerka u innovazzjoni 
huwa ta’ importanza kruċjali meta jitqies 
li huwa impossibbli li tiġi applikata l-
istess strateġija ta’ żvilupp fir-reġjuni 
kollha.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 28b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28b) Orizzont 2020 għadu jkollu 
dimensjoni teritorjali u tranżnazzjonali 
b’saħħitha. Il-programm għandu jiżgura 
skambju bejn il-politika Ewropea ta’ 
riċerka u innovazzjoni u l-atturi reġjonali 
u lokali li jimplimentaw il-politika fil-post.

Or. en
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a

Karrieri tar-riċerkaturi

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-maġġoranza tal-
azzjonijiet appoġġjati fil-qafas tiegħu.

Or. en

Emenda 5

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 
lill-impriżi żgħar u medji (SMEs) biex tkun 
żgurata l-parteċipazzjoni adegwata 
tagħhom, u l-impatti tal-innovazzjoni 
fuqhom, fl-Orizzont 2020.

Dan ikopri:
a) assistenza fl-istadji kollha taċ-ċiklu ta’ 
riċerka, mill-prototip sal-implimentazzjoni 
sħiħa, sabiex ikunu jistgħu jissodisfaw il-
potenzjali ta’ riċerka tagħhom.
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b) il-forniment ta’ appoġġ speċjali għal 
negozjati dwar drittijiet ta’ proprjetà 
intellettwali fi proġetti ta’ innovazzjoni 
miftuħa,
c) il-forniment ta’ miżuri ta’ appoġġ biex 
jiqsar iż-żmien għall-għoti ta’ assistenza 
finanzjarja, peress li l-liwidità tibqa’ 
problema ewlenija għall-SMEs,  
d) il-forniment ta’ miżuri ta’ appoġġ għal 
attivitajiet li jqajmu kuxjenza fost l-SMEs.

Għandhom jitwettqu valutazzjonijiet 
kwantitattivi u kwalitattivi tal-
parteċipazzjoni tal-SMEs bħala parti mill-
arranġamenti tal-evalwazzjoni u 
monitoraġġ.

Or. en


