
 

 
 PE519.324/ 1 

 MT 

 
 
 
 
18.10.2013 A7-0403/ 001-059 
 
 
EMENDI 001-059  
mill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riëerka u l-Enerāija 
 
Rapport 

Philippe Lamberts A7-0403/2012 

Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloāija 
 
Proposta għal regolament (COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 
(1) L-istrateāija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliāenti, sostenibbli u inkluŜiv tassenja 
rwol minn ta' quddiem lill-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloāija (minn issa 
'l quddiem imsejjaħ EIT) li jikkontribwixxi 
għal għadd ta' inizjattivi ewlenin. 

(1) L-istrateāija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliāenti, sostenibbli u inkluŜiv tassenja 
rwol minn ta’ quddiem lill-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloāija (minn issa 
’l quddiem imsejjaħ EIT) li għandu l-għan 
li jikkontribwixxi għal għadd ta’ inizjattivi 
ewlenin, b’mod partikolari l-inizjattiva 
ewlenija għal Unjoni tal-Innovazzjoni u 
śgħaŜagħ Attivi. 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Matul il-perjodu 2014-2020, l-EIT 
għandu jikkontribwixxi għall-objettivi tal-
"Orizzont 2020 - Il-Programm ta' Qafas 
għar-Riëerka u l-Innovazzjoni" stabbilit 
bir-Regolament Nru XX/XXXX tal-

(2) Matul il-perjodu 2014-2020, l-EIT 
għandu jikkontribwixxi għall-objettivi tal-
"Orizzont 2020 - Il-Programm ta' Qafas 
għar-Riëerka u l-Innovazzjoni" stabbilit 
bir-Regolament Nru XX/XXXX tal-
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill (minn 
issa 'l quddiem imsejjaħ 'Orizzont 2020'), 
bl-integrazzjoni tat-triangolu tal-għarfien 
tal-edukazzjoni ogħla, ir-riëerka u l-
innovazzjoni. 

Parlament Ewropew u tal-Kunsill (minn 
issa 'l quddiem imsejjaħ 'Orizzont 2020'), 
bl-integrazzjoni tat-trijangolu tal-għarfien 
tal-edukazzjoni ogħla, ir-riëerka u l-
innovazzjoni sabiex jistimula l-eëëellenza 
u jaëëelera l-innovazzjoni. 

Āustifikazzjoni 

L-objettiv tal-EIT huwa li jiāu integrati t-tliet partijiet tat-trijangolu tal-għarfien, sabiex tiāi 
stimulata l-eëëellenza u mħaffa l-innovazzjoni. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Ir-regoli dwar il-āestjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali huma ddefiniti 
fir-Regoli għall-Parteëipazzjoni. 

(4) Ir-regoli dwar it-tixrid tar-riŜultati 
permezz ta’ aëëess miftuħ, liëenzjar u l-
āestjoni tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali huma ddefiniti fir-Regoli 
għall-Parteëipazzjoni u fl-Aāenda 
Strateāika ta’ Innovazzjoni tal-EIT. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 4a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) Bħala istitut prinëipali Ewropew 
għall-innovazzjoni, l-EIT u l-
Komunitajiet għall-Għarfien u l-
Innovazzjoni (minn hawn ‘il quddiem 
KICs) għandhom ifittxu li jiŜviluppaw 
prattiki innovattivi għall-āestjoni tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali, il-
promozzjoni tat-trasparenza u t-
trasferiment u t-tixrid tal-għarfien. 
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Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) L-EIT għandu jaħdem direttament mar-
rappreŜentanti nazzjonali u reājonali u ma' 
partijiet interessati oħra minn naħa għal 
oħra tal-katina tal-innovazzjoni biex 
jiāāenera effetti ta' benefiëëju fuq iŜ-Ŝewā 
naħat. Sabiex dan id-djalogu u l-iskambju 
jkunu aktar sistematiëi għandu jiāi 
organizzat Forum tal-Partijiet Interessati li 
jiābor flimkien komunità usa' ta' partijiet 
interessati madwar kwistjonijiet traŜversali.  

(6) L-EIT għandu jaħdem direttament mar-
rappreŜentanti nazzjonali u reājonali u ma' 
partijiet interessati oħra minn naħa għal 
oħra tal-katina tal-innovazzjoni biex 
jiāāenera effetti ta' benefiëëju fuq iŜ-Ŝewā 
naħat. Sabiex dan id-djalogu u l-iskambju 
jkunu aktar sistematiëi għandu jiāi 
organizzat Forum tal-Partijiet Interessati 
tal-EIT li, taħt pjattaforma komuni, jiābor 
flimkien il-KICS kollha u l-komunità usa’ 
ta’ partijiet interessati madwar kwistjonijiet 
traŜversali. Biex jiŜgura involviment akbar 
tal-persuni interessati, l-EIT għandu 
jagħmel kampanji ta’ informazzjoni 
relevanti mmirati lejn l-universitajiet, l-
awtoritajiet nazzjonali, reājonali, u lokali 
tal-Ewropa involuti f’politiki tal-R&D&I. 
Il-KICs għandhom ukoll jistabbilixxu 
proëessi għal konsultazzjonijiet regolari 
mal-persuni interessati fil-qasam ta’ 
azzjoni partikolari tagħhom. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 6a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) L-EIT għandu joqgħod attent li 
jinŜamm bilanë tajjeb bejn l-atturi 
differenti mit-trijangolu tal-għarfien 
involut fil-KICs, b’attenzjoni speëjali 
għall-involviment ta’ atturi Ŝgħar u tas-
settur privat. B’mod partiolari għandu 
għandu jagħmel ħiltu biex jinvolvi ruħu 
aktar mill-qrib ma’ SMEs biex jiŜgura l-
parteëipazzjoni attiva tagħhom fl-
attivitajiet tal-KICs. Barra minn hekk, 
kumpaniji pubbliëi u awtoritajiet lokali, 
kif ukoll organizzazzjonijiet mingħajr 
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skop ta’ qligħ, għandhom ikunu involuti 
fil-KICs, skont ma jkun f’loku. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 6a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) L-EIT għandu jippromwovi aktar ir-
rikonoxximent mill-Istati Membri tal-
lawriji u d-diplomi tal-EIT, li jkollhom is-
simbolu ta' eëëellenza tiegħu. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 6b (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6b) L-EIT għandu jippromwovi, bin-
natura u l-kompoŜizzjoni tiegħu stess, 
approëëi multidixxiplinarji u 
interdixxiplinarji għall-innovazzjoni u l-
intraprenditorjat, inkluŜ l-iŜvilupp ta’ 
soluzzjonijiet mhux teknoloāiëi, approëëi 
organizzattivi, mudelli āodda ta’ negozju, 
innovazzjoni tas-sistemi u innovazzjonijiet 
fis-settur pubbliku, bħala ħtieāa 
kumplementari għal attivitajiet ta’ 
innovazzjoni teknoloāiëi u tekniëi. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 6c (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6c) L-impriŜi soëjali, minħabba li huma 
ta’ natura innovattiva ħafna permezz tal-
prodotti u s-servizzi li joffru, jistgħu 
jikkontribwixxu fl-indirizzar ta’ sfidi 
soëjetali kbar. L-innovazzjoni soëjali u l-
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intraprenditorija soëjali għaldaqstant 
għandhom jikkostitwixxu, skont ma jkun 
f’loku, parti importanti tal-attivitajiet tal-
EIT u tal-KICs.  

 

Emenda  10 

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-oriāini tar-riŜorsi finanzjarji 
tal-KICs għandha tkun iëëarata. 

(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-oriāini tar-riŜorsi finanzjarji 
tal-KICs għandha tkun iëëarata. B’mod 
partikolari, l-EIT għandu jaāixxi bħala 
investitur, u l-għan tal-finanzjament 
tiegħu għandu jkun li jingrana sorsi oħra 
ta’ finanzjament pubbliku u privat, inkluŜ 
minn fondi oħra tal-UE. Il-livell ta’ dan l-
ingranaāā għandu jkun definit b’mod ëar. 

 

Emenda  11 

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 jiāu 
ëëarati aktar. 

(8) L-għamla tal-entitajiet tal-EIT għandha 
tkun issimplifikata, għandha tirrifletti t-
tliet dimensjonijiet tat-trijangolu tal-
għarfien, u dan b’attenzjoni għall-bilanë 
bejn is-sessi. 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 jiāu 
ëëarati aktar. Il-Bord ta’ Tmexxija u d-
Direttur għandhom jaāixxu fl-interessi 
tal-EIT b’mod indipendenti, imparzjali u 
trasparenti. 
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Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) KICs āodda, inkluŜi l-oqsma ta' 
prijorità tagħhom u l-organizzazzjoni u l-
waqt propizju tal-proëess ta' għaŜla, 
għandhom jitniedu abbaŜi ta' modalitajiet 
iddefiniti fl-Aāenda Strateāika ta' 
Innovazzjoni. 

(9) L-EIT jista’ jalloka l-baāit tiegħu lil 
KICS diāà stabbiliti jew inkella lil KICs li 
jkunu għadhom kemm intgħaŜlu. 

 Mill-2014 ‘l hemm, l-EIT għandu jvara l-
għaŜla ta’ sa erba’ KICs fl-oqsma tematiëi 
prijoritarji kif definit fl-l-Aāenda 
Strateāika ta' Innovazzjoni (ASI). 

 Mill-2018 ‘l hemm, skont il-baāit 
disponibli u wara konsultazzjoni mal-
persuni interessati, l-EIT għandu jvara 
sejħiet ulterjuri għall-għaŜla ta' KICs fil-
bqija tat-temi identifikati fl-ASI jew f’temi 
li jiāu identifikati u li jkunu koperti bl-
objettivi tal-Orizzont 2020.  

 (9a) KICs āodda għandhom jitniedu u 
jintgħaŜlu mill-EIT abbaŜi ta’ proëess 
miftuħ, trasparenti u kompetittiv, li lill-
parteëipanti prospettivi jagħtihom ëarezza 
u prevedibbiltà. Il-proëess ta’ għazla tal-
KICs għandu jkun ibbaŜat fuq 
kundizzjonijiet minimi ta’ kriterji tal-
eliāibbiltà u għandu jissodisfa kriterji ta’ 
għaŜla li juru l-kwalità u l-vijabbiltà 
potenzjali tal-proposta. 

 (9b) L-EIT għandu jqis il-fatt li l-KICs 
mhux kollha għandhom l-istess ħtiāijiet 
finanzjarji, ladarba wħud minnhom 
jeħtieāu aktar kapital minn oħrajn  L-EIT 
għalhekk għandu jiddefnixxi l-ammont 
ta’ sostenn finanzjarju li se jagħti lill-
KICs. 
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Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Il-KICs għandhom iwessgħu l-
attivitajiet edukattivi tagħhom billi 
jipprovdu korsijiet ta' taħriā professjonali. 

(10) Il-KICs għandhom iwessgħu l-
attivitajiet edukattivi tagħhom billi 
jipprovdu korsijiet ta' taħriā professjonali u 
fis-sajf, korsijiet ta' tagħlim mill-bogħod u 
internships għal studenti postgradwatorji. 
L-EIT għandu jinvesti fil-ħolqien ta’ 
marka kummerëjali tal-EIT ta’ livell dinji 
fil-qasam tal-edukazzjoni 
intraprenditorjali innovattiva. 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 10a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10 a) L-EIT u l-KICs għandhom 
jiŜviluppaw sinerāiji edukattuvi mal-
politiki tal-UE u tal-Istati Membri, sabiex 
jappoāājaw id-disponibilità futura tal-
kapital uman meħtieā li huwa essenzjali 
biex l-Ewropa tieħu rwol ta’ tmexxija fix-
xjenza, t-teknoloāija u l-innovazzjoni. 
Għal dan il-għan Edukazzjoni ta’ Xjenza, 
Teknoloāija, Ināinerija u Matematika 
(STEM) għandha tkun promossa u 
għandu jinħoloq taħriā intraprenditorjali, 
internships u għotjiet għal ŜgħaŜagħ 
Ewropej u għall-aqwa studenti 
universitarji u tal-iskejjel sekondarji. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Il-kooperazzjoni fl-organizzazzjoni, il- (11) Il-kooperazzjoni fl-organizzazzjoni, il-
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monitoraāā u l-valutazzjonijiet tal-KICs 
bejn il-Kummissjoni u l-EIT huma 
meħtieāa biex tkun Ŝgurata koerenza mas-
sistema āenerali ta' monitoraāā u 
valutazzjoni fil-livell tal-UE. 

monitoraāā u l-valutazzjonijiet tal-KICs 
bejn il-Kummissjoni u l-EIT huma 
meħtieāa biex tkun Ŝgurata koerenza mas-
sistema āenerali ta' monitoraāā u 
valutazzjoni fil-livell tal-UE. B’mod 
partikolari, il-prinëipji għall-monitoraāā 
tal-KICs u l-EIT għandhom jiāu ëëarati. 
Koordinazzjoni u kooperazzjoni bejn il-
KICs għandha tkun Ŝgurata mill-EIT 
sabiexpermezz tal-interazzjoni tas-sħab 
numeruŜi tal-EIT jintlaħqu sinerāiji u l-
ħolqien ta’ valur miŜjud. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Il-KICs għandhom ifittxu s-sinerāiji 
ma' inizjattivi rilevanti tal-Unjoni 
Ewropea. 

(12) Il-KICs għandhom ifittxu s-sinerāiji 
ma' inizjattivi u strumenti rilevanti ta’ 
riëerka u innovazzjoni stabbiliti fil-livell 
Ewropew, inkluŜ fis-Sħubijiet Ewropej ta’ 
Innovazzjoni, l-Inizjattivi Industrijali 
Ewropej taħt is-Pjan SET u sħubijiet oħra 
bejn il-pubbliku u l-privat. 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Premessa 12a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12a) Il-KICs għandhom jaāixxu bħala 
"katalisti tal-innovazzjoni" li kapaëi 
jipproduëu għadd ta’ innovaturi meħtieāa 
ħafna, li jkunu l-mexxejja ta’ kultura u 
esperjenza intraprenditorjali u jkunu 
kapaëi joħolqu SMEs innovattivi bbaŜati 
fuq l-għarfien u jittrasformaw in-negozji 
eŜistenti. Il-KICs għandhom jaħdmu 
bħala referenza u mudell ta’ 
kollaborazzjoni li jkun jista’ jiāi replikat 
faëilment għal komunitajiet R&D&I 
Ewropej, reājonali u nazzjonali oħra u 
biex jikkonsolida l-Fondi Strutturali ħalli 
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jintlaħqu l-objettivi tal-Unjoni rigward l-
innovazzjoni. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Premessa 12b (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12b) L-infiq ta-fondi tal-UE u tal-Istati 
Membri fuq ir-riëerka, l-innovazzjoni u l-
edukazzjoni għandu jkun ikkoordinat 
aħjar bil-għan li tkun Ŝgurata l-
komplementarjetà, aktar effikaëja u 
viŜibilità, kif ukoll jintlaħqu sinerāiji 
baāitarji mtejba. 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Sabiex tiāi Ŝgurata parteëipazzjoni 
usa' ta' organizzazzjonijiet minn Stati 
Membri differenti fil-KICs, l-
organizzazzjonjiet imsieħba għandhom 
ikunu stabbiliti f’tal-inqas tliet Stati 
Membri differenti. 

(13) Sabiex tiāi Ŝgurata parteëipazzjoni 
usa' ta' organizzazzjonijiet minn Stati 
Membri differenti fil-KICs, l-
organizzazzjonjiet imsieħba għandhom 
ikunu stabbiliti f’tal-inqas tliet Stati 
Membri differenti. L-EIT għandu 
jippromwovi twessigħ tal-parteëipazzjoni 
u stimolazzjoni tal-eëëellenza madwar l-
Ewropa kollha. Għandu jiŜgura aëëess 
għall-universitajiet ta’ livell għoli, il-
komunitajiet tar-riëerka, il-gruppi Ŝgħar 
tar-riëerka u l-atturi tas-settur privat 
kollha tal-Ewropa, inkluŜi startups 
innovattivi ħafna. 

 (13a) L-EIT u l-KICs għandhom 
jiŜviluppaw attivitajiet ta’ 
sensibilizzazzjoni u jistabbilixxu kanali ta’ 
komunikazzjoni u informazzjoni ma’ 
istituzzjonijiet u sħab oħra f’ëentri ta’ 
eëellenza emerāenti u potenzjali, b’mod 
partikolari fejn ikun hemm domanda 
stabbilita biex jinvolvu ruħhom u 
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jipparteëipaw fl-attivitajiet tagħhom. 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Il-kriterji u l-proëeduri għall-
iffinanzjar, il-monitoraāā u l-valutazzjoni 
tal-attivitajiet tal-KICs għandhom ikunu 
adotatti mill-EIT qabel it-tnedija tal-
proëess ta' għaŜla tal-KIC. 

(14) Il-kriterji u l-proëeduri għall-
iffinanzjar, il-monitoraāā u l-valutazzjoni 
tal-attivitajiet tal-KICs għandhom ikunu 
adotatti mill-EIT qabel it-tnedija tal-
proëess ta' għaŜla tal-KIC. B’mod 
partikolari, parti sostanzjali mill-
kontribuzzjoni finanzjarja annwali lill-
KICs għandha tkun allokata abbaŜi ta' 
mekkaniŜmu ta' reviŜjoni kompetittiv. 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Premessa 14a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (14a) Huwa importanti li jkunu Ŝgurati 
āestjoni finanzjarja tajba tal-EIT u 
implementazzjoni tal-KICs bl-aktar 
manjiera effikaëi u li tgħin lill-utent. L-
EIT għandu jfittex li jnaqqas il-piŜ 
amministrattiv għall-KICs. 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Premessa 15 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

(15) Il-Programm Triennali ta’ Ħidma tal-
EIT għandu jqis l-opinjoni tal-
Kummissjoni u l-fehmiet espressi mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill. 
Għandu jiāi stabbilit djalogu annwali bejn 
l-EIT u l-Parlament Ewropew. 
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Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Il-valutazzjoni tal-EIT għandha 
tipprovdi kontribut f'waqtu għall-
valutazzjoni tal-Orizzont 2020 fl-2017 u l-
2023. 

(17) Il-valutazzjoni tal-EIT għandha 
tippermetti tqabbil dirett tal-prestazzjoni u 
l-indikaturi ewlenin ma’ strumenti 
relevanti tal-Orizzont 2020 u għandha 
tipprovdi kontribut f'waqtu għall-
valutazzjoni tal-Orizzont 2020 fl-2017 u l-
2023. 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Premessa 18 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Il-Kummissjoni għandha ssaħħaħ ir-
rwol tagħha fil-monitoraāā tal-
implimentazzjoni ta' aspetti speëifiëi tal-
attivitajiet tal-EIT. 

(18) Il-Kummissjoni għandha ttejjeb il-
monitoraāā tagħha tal-implimentazzjoni 
ta' aspetti speëifiëi tal-attivitajiet tal-EIT, 
filwaqt li l-EIT għandu jtejjeb il-
monitoraāā tiegħu tal-KICs. Dak il-
monitoraāā għandu jkun orjentat lejn ir-
riŜultati. 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Premessa 19a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (19a) L-attivitajiet tal-IET għandhom 
jiŜguraw l-akbar trasparenza, 
responsabilità u skrutinju demokratiku 
tal-kontribuzzjonijiet mill-baāit tal-
Unjoni, speëjalment f’dak li għandu 
x’jaqsam mal-kontribuzzjoni tagħhom, 
sew dik mistennijin u sew dik attwali, 
għall-ilħiq tal-objettivi tal-Unjoni. 
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Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 1 – punt -a (ādid) 

Regolament (KE) Nru 294/2008 
Artikolu 2 – paragrafu 1 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (-a) Il-paragrafu 1 hu sostitwit b’dan li 
āej: 

 "1. 'innovazzjoni' tfisser il-proëess, inkluŜ 
l-eŜitu tiegħu, li jikkombina tipi differenti 
ta’ għarfien, kapaëitajiet u ħiliet, li bih 
ideat āodda jirrispondu għal ħtiāijiet 
soëjetali jew ekonomiëi u jiāāeneraw 
prodotti, servizzi, proëessi jew mudelli ta’ 
negozju jew organizzattivi āodda li 
jikkontribwixxu valur għas-soëjetà u 
jistgħu jiāu introdotti b’suëëess f’suq 
eŜistenti jew ikunu kapaëi joħolqu swieq 
āodda;" 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 1 – punt -aa (ādid) 

Regolament (KE) Nru 294/2008 
Artikolu 2 – paragrafu 2 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (-aa) Il-paragrafu 2 hu sostitwit b’dan li 
āej: 

 "2. 'Komunità ta’ Għarfien u 
Innovazzjoni' (KIC) tfisser sħubija 
awtonoma ta’ istituzzjonijiet ta’ 
edukazzjoni ogħla, organizzazzjonijiet ta’ 
riëerka, kumpaniji u persuni interessati 
oħrajn fil-proëess ta’ innovazzjoni fis-
sura ta’ netwerk strateāiku, 
irrispettivament mill-forma legali tiegħu, 
ibbaŜat fuq l-ippjanar konāunt tal-
innovazzjoni minn perjodu medju għal 
perjodu fit-tul bil-għan li jintlaqgħu l-
isfidi tal-EIT u jingħata kontribut biex 
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jintlaħqu l-objettivi stabbiliti fl-
Orizzont 2020;" 

Āustifikazzjoni 

Biex l-EIT jiāi inkorporat bis-sħiħ bħala strument li jimplimenta l-Orizzont 2020, huwa 
importanti li tiāi enfasizzata r-rabta bejn ir-rwol tal-KICs u l-objettivi speëifiëi tal-
Orizzont 2020. 
 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt aa (ādid) 

Regolament (KE) Nru 294/2008 
Artikolu 2 – paragrafu 5 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) Il-paragrafu 5 hu sostitwit b’dan li 
āej: 

 "5. 'organizzazzjoni msieħba' tfisser 
kwalunkwe organizzazzjoni li hija 
membru ta’ KIC u tista’ tinkludi, b’mod 
partikolari, istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni 
ogħla, organizzazzjonijiet ta’ riëerka, 
kumpaniji pubbliëi jew privati, 
istituzzjonijiet finanzjarji, awtoritajiet 
reājonali u lokali, fondazzjonijiet u 
organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ 
qligħ;" 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 1 – punt b 

Regolament (KE) Nru 294/2008 
Artikolu 2 – paragrafu 7  
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. "istituzzjoni ta' edukazzjoni ogħla" 
tfisser istituzzjoni fis-sens tal-Artikolu 2 
tad-DeëiŜjoni (KE) Nru XXX/20XX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-"Erasmus għal kulħadd". 

"7. "istituzzjoni ta' edukazzjoni ogħla" 
tfisser istituzzjoni fis-sens tal-Artikolu 2 
tar-Regolament (KE) Nru XXX/20XX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-"Erasmus għal kulħadd". 
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Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 1 – punt ba (ādid) 

Regolament (KE) Nru 294/2008 
Artikolu 2 – paragrafu 9 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) Paragrafu 9 hu sostitwit b’dan li āej: 

 "9. 'Aāenda Strateāika ta' Innovazzjoni' 
(ASI) tfisser dokument ta’ politika li 
jiddeskrivi l-istrateāija fit-tul tal-EIT għal 
inizjattivi futuri, inkluŜa stampa āenerali 
tal-attivitajiet ippjanati ta’ edukazzjoni 
ogħla, riëerka u innovazzjoni, tul perjodu 
ta' seba’ snin." 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 1 – punt bb (ādid) 

Regolament (KE) Nru 294/2008 
Artikolu 2 – paragrafu 2a (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 "9a. ‘Skema ta’ Innovazzjoni Reājonali’ 
tfisser skema maħsuba biex twessa’ l-
parteëipazzjoni fl-attivitajiet tal-KICs, u 
mmirata lejn sħubijiet bejn istituzzjonijiet 
tal-edukazzjoni ogħla, organizzazzjonijiet 
tar-riëerka, kumpaniji, SMEs u persuni 
interessati oħra minn ëentri ta’ eëëellenza 
emerāenti, li jkollhom l-ambizzjoni u l-
potenzjal li jitilgħu it-taraā lejn l-
eëëellenza u jiŜviluppaw f’ekosistemi li 
jirriflettu l-karatteristiëi prinëipali ta’ 
ëentri ta’ kolokazzjoni.”  

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 1 – punt c 

Regolament (KE) Nru 294/2008 
Artikolu 2 – paragrafu 10 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  

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

"10. "Forum tal-partijiet interessati" tfisser 
pjattaforma, li tinvolvi konferenzi u 
avvenimenti fiŜiëi u virtwali, miftuħa għar-
rappreŜentanti tal-awtoritajiet nazzjonali, 
reājonali u lokali, għal entitajiet 
individwali jew ta’ interess organizzat mid-
dinja tan-negozju, l-edukazzjoni ogħla u r-
riëerka, assoëjazzjonijiet, is-soëjetà ëivili u 
għal organizzazzjonijiet miābura flimkien, 
l-organizzazzjonijiet tas-soëjetà ëivili, kif 
ukoll partijiet oħra interessati minn naħa 
għal oħra tat-trijangolu tal-għarfien. 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 1 – punt d 

Regolament (KE) Nru 294/2008 
Artikolu 2 – paragrafu 11 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

11. “Attivitajiet ta’ valur miŜjud tal-KIC” 
tfisser attivitajiet imwettqa minn 
organizzazzjonijiet imsieħba li 
jikkontribwixxu għall-integrazzjoni tat-
triangolu tal-għarfien tar-riëerka, l-
innovazzjoni u l-edukazzjoni ogħla, inkluŜi 
l-attivitajiet ta' twaqqif, amministrazzjoni u 
koordinazzjoni tal-KICs. 

"11. “Attivitajiet ta’ valur miŜjud tal-KIC” 
tfisser attivitajiet imwettqa minn 
organizzazzjonijiet imsieħba li 
jikkontribwixxu għall-integrazzjoni tat-
triangolu tal-għarfien tar-riëerka, l-
innovazzjoni u l-edukazzjoni ogħla, inkluŜi 
l-attivitajiet ta' twaqqif, amministrazzjoni u 
koordinazzjoni tal-KICs u li 
jikkontribwixxu għall-objettivi āenerali 
tal-EIT.” 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 2 

Regolament (KE) Nru 294/2008 
Artikolu 3 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

Il-missjoni tal-EIT hija li jikkontribwixxi 
għall-iŜvilupp u l-kompetittività 
ekonomika u soëjali sostenibbli fl-Ewropa 
billi jsaħħaħ u jaëëelera l-kapaëità tal-
Istati Membri u tal-Unjoni għall-
innovazzjoni u l-intraprenditorjat biex 
jindirizza l-isfidi soëjetali l-kbar li 
tiffaëëja s-soëjetà Ewropea. Dan għandu 
jagħmlu billi jippromwovi sinerāiji, 
kooperazzjoni u integrazzjoni tal-
edukazzjoni ogħla, ir-riëerka u l-
innovazzjoni u l-attività intraprenditorjali 
ta’ eëëellenza. 

L-Objettivi Āenerali, l-Objettivi Speëifiëi u 
l-indikaturi tar-riŜultati tal-EIT għall-
perijodu 2014-2020 huma ddefiniti fl-
Orizzont 2020. 

L-Objettivi Āenerali, l-Objettivi Speëifiëi u 
l-indikaturi tar-riŜultati tal-EIT għall-
perijodu 2014-2020 huma ddefiniti fl-
Orizzont 2020. 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 2a (ādid) 

Regolament (KE) Nru 294/2008 
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) Fl-Artikolu 4(1), il-punt (a) hu 
sostitwit b'dan li āej: 

 "(a) Bord tat-Tmexxija kostitwit minn 
membri ta’ livell għoli li huma 
esperjenzati fl-edukazzjoni ogħla, ir-
riëerka, l-innovazzjoni u n-negozju u li 
jirrispetta l-bilanë bejniethom. Għandu 
jkun responsabbli għat-tmexxija tal-
attivitajiet tal-EIT, għall-għaŜla, id-
deŜinjazzjoni u l-evalwazzjoni tal-KICs, u 
għad-deëiŜjonijiet strateāiëi l-oħrajn 
kollha;" 

Āustifikazzjoni 

Bilanë bejn atturi mill-edukazzjoni, ir-riëerka, l-innovazzjoni u n-negozju huwa meħtieā fil-
korpi tal-EIT. 
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Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 4  

Regolament (KE) Nru 294/2008 
Artikolu 5 – paragrafu 1 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Fl-Artikolu 5(1) huwa emendat kif āej: (4) L-Artikolu 5(1) huwa sostitwit b’dan li 
āej: 

(a) il-punt (a) huwa mħassar. "1. Sabiex jilħaq l-objettiv tiegħu, l-EIT 
għandu:  

 (a) jidentifika l-prijoritajiet u l-attivitajiet 
ewlenin tiegħu biex iwettaq l-objettivi 
āenerali u speëifiëi tiegħu; 

(b) Jidħol il-punt (j) li āej: (b) iŜid il-kuxjenza fost organizzazzjonijiet 
sħab potenzjali, speëjalment mal-SMEs u 
ma’ ëentri emerāenti u potenzjali ta’ 
eëëellenza, biex jinkoraāāixxi u jiffaëilita 
l-parteëipazzjoni tagħhom fl-attivitajiet 
tiegħu; 

 (c) jagħŜel u jaħtar il-KICs skont l-
Artikolu 7 u jiddefinixxi d-drittijiet u l-
obbligi tagħhom permezz ta’ ftehim; 
jagħtihom appoāā xieraq u rapidu; 
japplika miŜuri xierqa ta’ kontroll tal-
kwalità; jagħmel monitoraāā kontinwu u 
jivvaluta perjodikament l-attivitajiet 
tagħhom; jiŜgura livell adegwat ta’ 
koordinament, jiffaëilita komunikazzjoni 
u kooperazzjoni tematika effikaëi bejn il-
KICs u bejn ëentri ta’ kolokazzjoni; 

 (d) jimmobilizza fondi minn sorsi pubbliëi 
u privati u juŜa r-riŜorsi tiegħu 
b'konformità ma' dan ir-Regolament. 
B'mod partikolari, għandu jfittex li 
jidderiva proporzjon sinifikanti u li tiŜdied 
tal-baāit tiegħu minn sorsi privati u minn 
dħul iāāenerat mill-attivitajiet tiegħu 
stess; 

 (e) jinkoraāāixxi r-rikonoxximent fl-Istati 
Membri ta’ lawrji u diplomi mogħtija 
minn istituzzjonijiet ta' edukazzjoni 
superjuri li huma organizzazzjonijiet 
imsieħba, u li jistgħu jiāu indikati bħala 
lawrji u diplomi tal-EIT; 
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 (f) jippromwovi d-disseminazzjoni tal-
aħjar prattiki għall-integrazzjoni tat-
trijangolu tal-għarfien sabiex jiŜviluppa 
kultura ta' innovazzjoni komuni u ta' 
trasferiment tal-għarfien; 

 (fa) Jistabbilixxi rabtiet b’mod attiv 
permezz tal-KICs ma’ istituzzjonijiet minn 
ëentri ta’ eëëellenza emerāenti li jkollhom 
il-potenzjal li jiŜviluppaw f’ëentri ta’ 
kolokazzjoni, biex iwessa’ l-kapaëità tal-
Unjoni għall-innovazzjoni. Dan jista’ 
jinvolvi l-għoti ta’ appoāā ta’ 
assoëjazzjoni bejn il-KICs u sħubijiet 
minn ëentri ta’ eëëellenza emerāenti 
permezz ta’ Skema ta’ Innovazzjoni 
Reājonali, inkluŜi l-āemellaāā, skambji 
tal-persunal, u azzjonijiet ta’ mobbiltà 
strutturata; 

 (g) jiŜviluppa l-kapaëità u l-kompetenza 
tiegħu biex isir entità ta’ klassi dinjija 
għall-eëëellenza fl-edukazzjoni ogħla, ir-
riëerka, l-innovazzjoni u l-
intraprenditorija;  

 (h) jippromwovi approëëi 
multidixxiplinari għall-innovazzjoni, 
b'mod partikolari l-integrazzjoni ta’ 
soluzzjonijiet mhux teknoloāiëi, approëëi 
organizzattivi, mudelli āodda tan-negozju, 
sistemi ta’ innovazzjoni u innovazzjoni 
tas-settur pubbliku; 

 (i) jiŜgura l-komplementarjetà, is-
sinerāija u l-konsistenza bejn l-attivitajiet 
tal-EIT u programmi oħra tal-Unjoni; 

 (j) jippromwovi l-KICs bħala sħab 
eëëellenti tal-innovazzjoni sew āewwa l-
Unjoni kif ukoll barra minnha; 

 (k) jiŜviluppa “gwida tal-aqwa prattiki” 
biex il-prattiki tajba u l-esperjenzi tal-
KICs eŜistenti ixerridhom fost KICs 
āodda; 

"(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, riëerka u edukazzjoni tal-

(l) ilaqqa', tal-inqas darba fis-sena, Forum 
tal-Partijiet Interessati biex jiskambja u 
jiddiskuti ma’ persuni interessati dwar l-
attivitajiet tal-EIT, l-esperjenzi tiegħu, il-
prattiki tajbin u l-kontribuzzjoni għall-
politiki u l-objettivi ta' innovazzjoni, 
riëerka u edukazzjoni tal-Unjoni, u biex 
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Unjoni. Il-partijiet interessati jiāu 
mistiedna jesprimu l-fehmiet tagħhom." 

jirëievi kontributi mingħand il-partijiet 
interessati dwar l-aāenda, l-istrateāija u l-
ħidma tal-EIT.” 

 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Article 1 - point 5 

Regolament (KE) Nru 294/2008 
Artikolu 6 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Fl-Artikolu 6(1), il-punt (c) jinbidel b’dan 
li āej: 

L-Artikolu 6 jinbidel b’dan li āej: 

 "Artikolu 6 

 KICS 

 1. Il-KICs għandhom iwettqu, b’mod 
partikolari: 

 (a) attivitajiet ta' innovazzjoni u 
investimenti b'valur miŜjud Ewropew, li 
jintegraw bis-sħiħ id-dimensjonijiet tal-
edukazzjoni ogħla u tar-riëerka biex 
tinkiseb massa kritika, u li tistimula d-
disseminazzjoni u l-isfruttament tar-
riŜultati; 

 (b) riëerka avvanzata u mmexxija mill-
innovazzjoni f’oqsma ewlenin ta’ interess 
ekonomiku u soëjali u li tutilizza r-
riŜultati tar-riëerka Ewropea u nazzjonali, 
bil-potenzjal li ssaħħaħ il-kompetittività 
Ewropea f’livell internazzjonali u ssib 
soluzzjonijiet għall-isfidi soëjetali l-kbar; 

"(c) attivitajiet ta’ edukazzjoni u taħriā fil-
livell ta’ masters u ta’ dottorat, kif ukoll 
korsijiet ta' taħriā professjonali, f’dixxiplini 
bil-potenzjal li jiāu sodisfatti l-ħtiāijiet 
soëjo-ekonomiëi Ewropej futuri u li 
jippromwovu l-iŜvilupp ta’ ħiliet marbuta 
mal-innovazzjoni, it-titjib tal-ħiliet 
maniāerjali u intraprenditorjali u l-
mobbiltà ta’ riëerkaturi u studenti;” 

(c) attivitajiet ta’ edukazzjoni u taħriā fil-
livell ta’ masters u ta’ dottorat, kif ukoll 
korsijiet ta' taħriā professjonali, f’dixxiplini 
bil-potenzjal li jiāu sodisfatti l-ħtiāijiet 
soëjo-ekonomiëi Ewropej futuri u l-
ħtiāijiet tas-suq tal-impjiegi tal-Unjoni u li 
jespandu l-baŜi ta’ talenti tal-Unjoni, 
jattiraw u jŜommmu l-iprem talenti; 
jippromwovu l-iŜvilupp ta’ ħiliet marbuta 
mal-innovazzjoni, it-titjib tal-ħiliet 
maniāerjali u intraprenditorjali u l-
mobbiltà ta’ riëerkaturi u studenti, inkluŜ 
bis-sostenn tal-attivitajiet ta’ netwerking u 
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intraprenditorjali ta’ dawk li jirëievu 
lawrji u taħriā mill-EIT; 

 (d) id-disseminazzjoni tal-aqwa prattiki 
fis-settur tal-innovazzjoni b'fokus fuq l-
iŜvilupp ta' kooperazzjoni bejn l-
edukazzjoni superjuri, ir-riëerka u n-
negozju, inkluŜi s-settur finanzjarju u dak 
tas-servizzi. 

 (e) jintegraw u jikkoordinaw kemm jista’ 
jkun mal-inizjattivi Ewropej, nazzjonali u 
reājonali u strumenti lokali eŜistenti fil-
qasam tar-Riëerka, l-IŜvilupp u l-
Innovazzjoni. 

 2. Il-KICs għandu jkollhom awtonomija 
āenerali sostanzjali biex jiddefinixxu l-
organizzazzjoni u l-kompoŜizzjoni interna 
tagħhom. B’mod partikolari, il-KICs 
għandhom: 

 a) jistabbilixxu bord ta’ tmexxija li l-
kompoŜizzjoni tiegħu tirrispetta l-bilanë 
bejn ir-rappreŜentanti tal-edukazzjoni 
ogħla, is-settur tar-riëerka u dak tan-
negozju; 

 b) ikunu miftuħa għal membri āodda, 
b'mod partikolari għal SMEs, li jistgħu 
jŜidu valur lis-sħubija, b’attenzjoni għall-
kontinwità tas-sħubija; 

 c) jiffunzjonaw b’mod miftuħ u 
trasparenti u skont kodiëi ta’ tmexxija tal-
aqwa prattika; 

 2a. Il-KICs għandhom jistabbilixxu l-
aāenda preëiŜa tagħhom u l-metodi ta’ 
ħidma. B’mod partikolari, il-KICs 
għandhom: 

 a) jistabbilixxu pjan tan-negozju annwali 
ta’ attivitajiet bl-objettivi speëifiëi, miri 
milħuqa u indikaturi ewlenin ta' 
prestazzjoni; 

 b) jiŜviluppaw strateāiji għall-ilħiq tas-
sostenibbiltà finanzjarja li twassal għal 
tnaqqis gradwali fil-finanzjament tal-UE; 

 c) jiŜviluppaw attivitajiet ta’ twessigħ tal-
involviment b’mod partikolari ma’ 
istituzzjonijiet u ëentri ta’ eëëellenza 
emerāenti pereŜempju permezz tal-Iskema 
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ta' Innovazzjoni Reājonali, u jwettqu 
konsultazzjoni regolari mal-persuni 
interessati. 

 3. Ir-relazzjoni bejn l-EIT u kull KIC 
għandha tkun ibbaŜata fuq ftehim 
kuntrattwali. 

Āustifikazzjoni 

Il-KICs għandhom awtonomija kbira madanakollu jeħtieā li jiāu ëëarati l-karatteristiëi minimi, 
il-prinëipji āenerali u l-kompiti li l-KICs għandu jkollhom. 
 
 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 6 

Regolament KE/294/2008 
Artikolu 7 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Artikolu 7 jiāi emendat kif āej: L-Artikolu 7 jinbidel b’dan li āej: 

 "Artikolu 7 

(a) jidħol il-paragrafu 1a: GħaŜla tal-KICs 

 1. Sħubija għandha tintgħaŜel u tinħatar 
minn EIT biex issir KIC wara proëedura 
kompetittiva, miftuħa u trasparenti, u 
abbaŜi tal-kwalità tagħha u dment li 
tissodisfa l-kriterji minimi għall-eliāibilità 
u dawk tal-għaŜla kif deskritt fil-
paragrafi 3 u 4. Kriterji dettaljati għall-
għaŜla tal-KICs, ibbaŜati fuq il-prinëipji 
tal-eëëellenza u tar-relevanza għall-
innovazzjoni, għandhom jiāu adottati u 
ppubblikati mill-EIT; esperti esterni u 
indipendenti għandhom ikunu involuti fil-
proëess ta' għaŜla. 

"1a. L-EIT għandu jniedi l-għaŜla u n-
nomina tal-KICs skont l-oqsma ta' 
prijorità u l-iskeda taŜ-Ŝmien iddefinita fl-
Aāenda Strateāika ta' Innovazzjoni 
(ASI)." 

2. Mill-2014 ‘l hemm, l-EIT għandu jvara 
l-għaŜla ta’ sa erba’ KICs fl-oqsma 
tematiëi prijoritarji kif definit fl-l-Aāenda 
Strateāika ta' Innovazzjoni (ASI). AbbaŜi 
tad-disponibbilta ta’ riŜorsi finanzjarji, 
mill-2018 ‘l hemm, l-EIT jista’, wara 
konsultazzjoni mal-persuni interessati, 
jniedi proëess ta’ għaŜla ādid f’oqsma 
tematiëi oħra tal-ASI jew f’oqsma li jiāu 
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identifikati. 

(b) fil-paragrafu 2, jiŜdied il-punt (h) li 
āej: 

 

"(h) disponibbiltà li jiāu stabbiliti sinerāiji 
ma' inizjattivi oħra tal-Unjoni Ewropea," 

In-numru ta’ KICs magħŜula se 
jiddependi fuq il-maturità tal-konsorzji 
Ewropej u fuq kemm ikunu lesti li 
jifformaw KICs kredibbli, fuq l-impatt 
soëjali u ekonomiku potenzjali, u fuq 
opportunitajiet għal sinerāiji ma’ 
inizjattivi oħra, kif ukoll fuq il-kapaëità 
ta’ assorbiment tal-EIT u l-baāit 
disponibbli. L-għaŜla ta’ KICs āodda 
għandha tkun ibbaŜata fuq il-merti u l-
potenzjal ta’ kull KIC ikkunsidrata stess, 
u ma għandiex tkun dipendenti fuq il-
prestazzjoni ta’ KICs oħra. L-EIT għandu 
jiddefinixxi d-daqs u d-durata xierqa tal-
kontribuzzjoni tiegħu għall-KICs il-
āodda. 

(c) il-paragrafu 3 jinbidel b’dan li āej:  

"3. Il-kundizzjoni minima biex tiāi 
fformata KIC hija l-parteëipazzjoni ta' 
mill-anqas tliet organizzazzjonijiet 
imsieħba, stabbiliti f'mill-anqas tliet Stati 
Membri differenti. Dawn l-
organizzazzjonijiet imsieħba kollha jridu 
jkunu indipendenti minn xulxin fis-sens 
tal-Artikolu 7 tar-Regoli għall-
Parteëipazzjoni”." 

3. Il-kriterji minimi tal-eliāibilità biex tiāi 
ffurmata KIC huma: 

 a) il-parteëipazzjoni ta’ mill-anqas tliet 
organizzazzjonijiet imsieħba, stabbiliti 
f’mill-anqas tliet Stati Membri differenti. 
Dawn l-organizzazzjonijiet imsieħba kollha 
jridu jkunu indipendenti minn xulxin fis-
sens tal-Artikolu 7 tar-Regoli għall-
Parteëipazzjoni. 

(d) il-paragrafu 4 jinbidel b’dan li āej: b) il-kontribuzzjoni tal-KIC biex jintlaħqu 
l-objettivi speëifiëi taħt "Sfidi soëjetali" u 
"Tmexxija fit-Teknoloāiji Abilitanti u 
Industrijali" definiti fl-Orizzont 2020; 

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

c) mill-inqas Ŝewā terzi tal-
organizzazzjonijiet imsieħba li jiffurmaw 
KIC għandhom ikunu stabbiliti fl-Istati 
Membri. 
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 d) mill-inqas istituzzjoni ta’ edukazzjoni 
ogħla waħda u kumpanija privata waħda 
għandhom ikunu parti minn kull KIC. 

 4. Il-kriterji ta’ għaŜla għan-nomina ta’ 
KIC għandhom ikunu jistgħu juru dan li 
āej: 

 (a) il-kapaëita kurrenti u potenzjali ta’ 
innovazzjoni u intraprenditorija fi ħdan 
is-sħubija kif ukoll l-eëëellenza fl-
edukazzjoni ogħla, riëerka u 
innovazzjoni; 

 (b) il-kapaëità tas-sħubija li 
tikkontribwixxi biex jintlaħqu l-objettivi 
speëifiëi skont il-prijoritajiet "Sfidi 
soëjetali" u/jew "Tmexxija fit-Teknoloāiji 
Abilitanti u Industrijali" kif definiti fl-
Orizzont 2020, u biex jintlaħqu l-miri tal-
ASI; 

 (c) l-approëë multidixxiplinari għall-
innovazzjoni, bħall-integrazzjoni ta’ 
soluzzjonijiet mhux teknoloāiëi, approëëi 
organizzattivi, mudelli āodda tan-negozju, 
l-innovazzjoni ta’ sistemi u/jew l-
innovazzjoni tas-settur pubbliku; 

 (d) il-kapaëità tas-sħubija li tiŜgura 
finanzjament awto-suffiëjenti sostenibbli 
u fit-tul, inkluŜ kontribut sostanzjali, u li 
jiŜdied, mis-settur privat, mill-industrija u 
mis-servizzi; 

 (e) il-parteëipazzjoni fis-sħubija ta’ 
organizzazzjonijiet attivi fit-trijangolu tal-
għarfien ta’ edukazzjoni ogħla, riëerka u 
innovazzjoni, u l-bilanë bejn dawn it-tliet 
elementi; 

 (-f) it-turija ta’ ftuħ u trasparenza tal-
governanza tiegħu, u l-istrateāija tiegħu 
biex jattira parteëipanti āodda; 

 (f) it-turija ta' pjan għall-āestjoni tal-
proprjetà intellettwali adatt għas-settur 
ikkonëernat u konsistenti mal-prinëipji u 
l-linji gwida ta' l-EIT għall-āestjoni tal-
proprjetà intellettwali, inkluŜ il-mod kif 
ittieħed kont tad-diversi kontribuzzjonijiet 
mill-organizzazzjonijiet imsieħba; 

 (g) miŜuri għall-appoāā tal-involviment 
tas-settur privat u tal-kooperazzjoni 
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miegħu, inkluŜ is-settur finanzjarju u 
b'mod partikolari SMEs, kif ukoll il-
ħolqien ta' ta' negozji āodda, spin-offs u 
SMEs, fid-dawl tal-isfruttament 
kummerëjali tar-riŜultati tal-attivitajiet 
tal-KICs; 

 (h) miŜuri li jappoāājaw l-involviment ta’ 
atturi soëjoekonomiëi u l-kooperazzjoni 
magħhom, inkluŜi awtoritajiet pubbliëi, 
impriŜi tas-settur pubbliku u 
organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ 
qligħ, skont ma jkun f’loku; 

 (i) disponibbiltà għall-interazzjoni ma’ 
organizzazzjonijiet u netwerks oħrajn 
barra mill-KIC bil-għan li jsir skambju ta’ 
prattiki tajba u ta’ eëëellenza, inkluŜ ma’ 
istituzzjonijiet u ëentri ta’ eëëellenza 
emerāenti; 

 (j) disponibbiltà għall-istabbiliment ta’ 
sinerāiji ma’ inizjattivi oħra tal-Unjoni 
Ewropea fil-qasam tar-Riëerka, śvilupp u 
Innovazzjoni u komplementaritajiet ta’ 
sħubija ma' programmi oħra Ewropej, 
nazzjonali, reājonali u/jew lokali. 

 4. L-għaŜla ta' ëentri ta' eëëellenza 
emerāenti u potenzjali li se jagħmlu parti 
mill-“Iskema ta’ Innovazzjoni Reājonali” 
għandha ssir permezz ta’ sejħiet miftuħa 
u trasparenti mmaniājati u implimentati 
mill-KICs. Il-kriterji li jintuŜaw għall-
għaŜla għandhom ikunu mfassla mill-
KICs (bi qbil mal-kriterji deskritti għall-
għaŜla tal-KICs fil-paragrafu 2) 
f'kooperazzjoni mal-EIT, u għandhom 
jiāu ppubblikati mill-EIT. 

(e) jiŜdied il-paragrafu 5 li āej:  

5. L-EIT għandha tadotta kriterji u 
proëeduri għall-iffinanzjar, il-monitoraāā u 
l-valutazzjoni tal-attivitajiet tal-KICs qabel 
it-tnedija tal-proëedura ta' għaŜla għall-
KICs il-āodda." 

5. L-EIT għandha tadotta kriterji u 
proëeduri għall-iffinanzjar, il-monitoraāā u 
l-valutazzjoni tal-attivitajiet tal-KICs qabel 
it-tnedija tal-proëedura ta' għaŜla għall-
KICs il-āodda." 

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 6a (ādid) 



 

 
 PE519.324/ 25 

 MT 

Regolament KE/294/2008 
Artikolu 7-a (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) JiŜdied l-Artikolu li āej 

 "L-Artikolu 7-a 

 Sorsi ta’ finanzjament u prinëipji ta’ 
finanzjament 

 1. L-EIT għandu jiāi ffinanzjat permezz 
ta’ kontribuzzjoni mill-baāit āenerali tal-
Unjoni Ewropea fil-pakkett finanzjarju 
kif stabbilit fl-Artikolu 19 u minn sorsi 
oħra privati u pubbliëi. 

 2. Il-KICs għandhom jiāu finanzjati, 
b'mod partikolari, mis-sorsi li āejjin: 

 (a) kontribuzzjonijiet minn 
organizzazzjonijiet imsieħba, bħala sors 
sostanzjali ta’ finanzjament; 

 (b) kontribuzzjonijiet statutorji jew 
volontarji minn Stati Membri, pajjiŜi terzi 
jew awtoritajiet pubbliëi fi ħdanhom; 

 (c) kontribuzzjonijiet minn entitajiet jew 
istituzzjonijiet internazzjonali; 

 (d) dħul āenerat mill-attivitajiet tal-KIC 
stess u royalties minn drittijiet tal-
proprjetà intellettwali (IPR); 

 (e) dotazzjonijiet ta' kapital, inkluŜi dawk 
āestiti mill-Fondazzjoni EIT; 

 (f) wirt, donazzjonijiet u kontribuzzjonijiet 
minn individwi, istituzzjonijiet, 
fondazzjonijiet jew kull entità nazzjonali 
oħra; 

 (g) kontribuzzjoni mill-EIT; 

 (h) strumenti finanzjarji, inkluŜi dawk 
mill-fondi tal-baāit āenerali tal-Unjoni 
Ewropea. 

 Il-kontribuzzjonijiet jistgħu jinkludu 
kontribuzzjonijiet in natura. 

 3. Il-modalitajiet għall-aëëess tal-
finanzjament mill-EIT għandhom ikunu 
definiti fir-regoli finanzjarji tal-EIT 
imsemmija fl-Artikolu 21(1). 
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 4. Il-kontribuzzjoni tal-EIT lejn il-KICs: 

 (a) tista’ tkopri sa 100 % tal-ispejjeŜ 
eliāibbli totali tal-attivitajiet ta’ valur 
miŜjud tal-KIC. 

 (b) m’għandhiex teëëedi 25 % tal-baāit 
annwali tal-KICs, ikkalkulata fuq medja 
ta’ tliet snin. 

 5. L-EIT għandu jistabbilixxi 
mekkaniŜmu ta’ reviŜjoni kompetittiv 
għall-allokazzjoni ta’ sehem sostanzjali 
tal-kontribuzzjoni finanzjarja annwali 
tiegħu lill-KICs. Il-mekkaniŜmu ta’ 
reviŜjoni kompetittiv għandu jinkludi l-
valutazzjoni tal-kwalità u l-potenzjal tal-
proāetti proposti fil-pjanijiet tan-negozju 
annwali tal-KICs u l-prestazzjoni tas-snin 
preëedenti kif provati mill-monitoraāā 
kontinwu kif definit fl-Artikolu 7a; 

(L-Artikolu 14 tar-Regolament huwa trasferit għall-Artikolu 7-a) 

Āustifikazzjoni 

Biex l-affarijiet ikunu ëari, sorsi ta’ finanzjament (l-Artikolu 14) u prinëipji ta’ finanzjament 
āew konsolidati f’artikolu uniku u emendati biex jinkludu l-prinëipji tal-effetti tal-ingranaāā 
tal-KIC (massimu 25 % tal- kontribuzzjoni tal-EIT, u massimu 50 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-fondi tal-UE) kif ukoll il-mekkaniŜmu ta’ reviŜjoni kompetittiv għall-allokazzjonijiet annwali 
tal-KICs. 
 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 7 

Regolament KE/294/2008 
Artikolu 7a (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Prinëipji għall-valutazzjoni u l-monitoraāā 
tal-KIC 

Prinëipji għall-monitoraāā u l-

valutazzjoni tal-KICs 

L-EIT, fuq il-baŜi tal-indikaturi ewlenin 
dwar ir-rendiment u bil-kooperazzjoni tal-
Kummissjoni, għandu jorganizza 
monitoraāā kontinwu u valutazzjonijiet 
esterni minn Ŝmien għal Ŝmien tal-
kontributi, ir-riŜultati u l-impatt ta' kull 
KIC." 

L-EIT, fuq il-baŜi tal-indikaturi tal-
prestazzjoni kwantitattivi u kwalitattivi 
ewlenin, għandu jorganizza monitoraāā u 
valutazzjonijiet esterni triennali tal-
kontributi, ir-riŜultati u l-impatt ta’ kull 
KIC. L-eŜiti tal-evalwazzjonijiet 
għandhom jiāu pubblikati. 
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 Il-monitoraāā għandu jkun orjentat lejn i-
riŜultati u jipprovdi indikaturi 
komparabbli għall-evalwazzjoni tal-
kontribut tal-KICs bi tqabbil ma’ 
strumenti relevanti oħra tal-Orizzont 2020 
permezz ta’ tabella ta’ riŜultati annwali 
tal-EIT. 

 Il-monitoraāā għandu jinkludi: 

 a) il-kontribuzzjoni tal-KICs għall-ilħiq 
tal-objettivi speëifiëi tal-Orizzont 2020; 

 b) il-prestazzjoni āenerali tal-KIC abbaŜi 
ta’ sett ta’ indikaturi ewlenin komuni tal-
KICs; 

 c) il-prestazzjoni speëifika tal-KIC abbaŜi 
ta’ miri individwali u indikaturi ewlenin 
ta’ prestazzjoni kif stabbiliti fil-pjanijiet 
tan-negozju individwali tal-KIC. 

 2. Il-prestazzjoni tal-KICs imkejla 
permezz tal-monitoraāā kontinwu għandu 
jservi bħala baŜi għall-mekkaniŜmu 
kompetittiv ta’ reviŜjoni għall-allokazzjoni 
tal-kontribuzzjoni finanzjarja annwali tal-
EIT lill-KICs, kif definit fl-
Artikolu 7a(4a). 

 3. Fl-iŜvilupp tas-sistema ta’ monitoraāā 
kontinwu, għandha tiāi kkunsidrata l-lista 
preliminari ta’ indikaturi pprovduta fl-
Anness II. 

 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 8 

Regolament (KE) Nru 294/2008 
Article 7b 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Article 7b Article 7b 

Tul ta’ Ŝmien, kontinwazzjoni u tmiem ta’ 
KIC 

Tul ta’ Ŝmien, kontinwazzjoni u tmiem 

ta’ finanzjament ta’ KIC 

1. Suāāett għall-eŜiti ta' valutazzjonijiet 
minn Ŝmien għal Ŝmien u għall-
ispeëifiëitajiet ta' oqsma partikolari, KIC 
normalment għandu jkollu qafas ta' 

1. The EIT may establish a framework 
agreement with a KIC for an initial period 
of seven years. 
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Ŝmien ta' minn seba' sa ħmistax-il sena. 

2. Il-Bord tat-Tmexxija jista' jiddeëiedi li 
jestendi l-operat ta' KIC lil hinn mill-
perjodu inizjali stabbilit jekk dan ikun l-
aktar mod adatt biex jinkisbu l-objettivi 
tal-EIT. 

2. Suāāett għall-eŜiti ta’ monitoraāā 
kontinwu u valutazzjonijiet hekk kif 
definiti fl-Artikolu 7a, il-Bord ta’ 
Tmexxija jista’ jiddeëiedi li jestendi l-
finanzjament tal-operat ta’ KIC jekk tkun 
ingħatat prova li jilħaq l-objettivi tiegħu u 
dawk tal-EIT. Il-Bord ta’ Tmexxija 
għandu japplika approëë imfassal kaŜ 
b’kaŜ, filwaqt li jikkunsidra li mhux il-
KICs kollha għandhom l-istess ħtiāijiet 
finanzjarji, daqs u durata. 

3. Fil-kaŜ li evalwazzjonijiet ta' KIC juru 
riŜultati mhux adegwati, il-Bord ta' 
Tmexxija għandu jieħu l-miŜuri xierqa 
fosthom it-tnaqqis, il-modifika jew l-irtirar 
tal-appoāā finanzjarju jew it-tmiem tal-
ftehim. 

3. Fil-kaŜ li evalwazzjonijiet ta' KIC juru 
riŜultati mhux adegwati, il-Bord ta' 
Tmexxija għandu jieħu l-miŜuri xierqa 
fosthom it-tnaqqis, il-modifika jew l-irtirar 
tal-appoāā finanzjarju jew it-tmiem tal-
ftehim. 

 

Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 1a (ādid) 

Regolament (KE) Nru 294/2008 
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8a) Fl-Artikolu 8(2), għandu jiŜdied il-
punt li āej: 

 "(c) id-disseminazzjoni tal-aqwa prattiki 
rigward kwistjonijiet komuni, bħar-
rikonoxximent reëiproku ta' kwalifiki u 
prattiki ta' tagħlim effikaëi". 

 

Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 9a (ādid) 

Regolament (KE) Nru 294/2008 
Artikolu 13 – paragrafu 2 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) L-Artikolu 13(2) jinbidel b’dan li āej: 

 "2. L-EIT għandu jippubblika r-regoli ta’ 
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proëedura tiegħu, ir-regoli finanzjarji 
speëifiëi tiegħu msemmija fl-
Artikolu 21(1) u l-kriterji dettaljati għall-
għaŜla tal-KICs imsemmija fl-Artikolu 7 
qabel is-sejħiet għal proposti għall-għaŜla 
tal-KICs." 

 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 10 – parti introduttorja 

Regolament (KE) Nru 294/2008 
Artikolu 14 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) L-Artikolu 14, paragrafu 2 jinbidel 
b’dan li āej: 

(10) L-Artikolu 14 huwa mħassar. 

(Ara l-Artikolu 7-a ādid) 

Āustifikazzjoni 

Biex l-affarijiet ikunu ëari, sorsi ta’ finanzjament (l-Artikolu 14) u prinëipji ta’ finanzjament 
āew konsolidati f’artikolu uniku (l-Artikolu 7-a) 
 

Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 12 

Regolament Nru 294/2008 
Artikolu 15 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-EIT għandu jadotta: L-EIT għandu jadotta: 

(a) programm triennali progressiv ta' 
ħidma, ibbaŜat fuq l-ASI, ladarba tiāi 
adottata, li fih stqarrija tal-prijoritajiet 
ewlenin u l-inizjattivi ppjanati tal-EIT u 
tal-KICs, inkluŜa stima ta' ħtiāijiet u sorsi 
finanzjarji. Għandu jkun fih ukoll 
indikaturi xierqa għall-monitoraāā tal-
attivitajiet tal-KICs u l-EIT. Il-programm 
triennali progressiv preliminari ta' ħidma 
għandu jintbagħat mill-EIT lill-
Kummissjoni sal-31 ta' Diëembru kull N-2. 
Fi Ŝmien tliet xhur il-Kummissjoni 
għandha tagħti l-opinjoni tagħha fir-

(a) programm triennali progressiv ta' 
ħidma, ibbaŜat fuq l-ASI, ladarba tiāi 
adottata, li fih stqarrija tal-prijoritajiet 
ewlenin u l-inizjattivi ppjanati tal-EIT u 
tal-KICs, inkluŜa stima ta' ħtiāijiet u sorsi 
finanzjarji, fil-qies tal-fattibilità 
finanzjarja ta’ kull KIC. Għandu jkun fih 
ukoll indikaturi xierqa għall-monitoraāā 
tal-attivitajiet tal-KICs u l-EIT, bl-uŜu ta’ 
approëë orjentat lejn ir-riŜultati. Il-
programm trijennali progressiv preliminari 
ta' ħidma għandu jintbagħat mill-EIT lill-
Kummissjoni, lill-Parlament Ewropew u 
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rigward tal-objettivi speëifiëi 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'kaŜ ta' 
nuqqas ta' qbil jiāāustifika l-poŜizzjoni 
tiegħu. Il-programm ta' ħidma finali 
għandu jiāi trasmess mill-EIT lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soëjali Ewropew u lill-Kumitat tar-
Reājuni, għall-finijiet ta' informazzjoni; 

lill-Kunsill sal-31 ta' Diëembru kull N-2. 
Fi Ŝmien tliet xhur, il-Kummissjoni 
għandha tagħti opinjoni, u l-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill jistgħu jesprimu 
fehmiethom. L-EIT għandu jqis l-
opinjonijiet u l-fehmiet espressi, u f'kaŜ ta’ 
nuqqas ta’ qbil, jiāāustifika l-poŜizzjoni 
tiegħu. Il-programm ta' ħidma finali 
għandu jiāi trasmess mill-EIT lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soëjali Ewropew u lill-Kumitat tar-
Reājuni, għall-finijiet ta' informazzjoni; 

(b) rapport annwali sat-30 ta' Āunju ta' kull 
sena. Ir-rapport għandu jagħti fil-qosor l-
attivitajiet immexxija mill-EIT u l-KICs 
matul is-sena kalendarja ta' qabel u 
jeŜamina r-riŜultati fir-rigward tal-objettivi, 
l-indikaturi u l-iskeda taŜ-Ŝmien stabbiliti, 
ir-riskji assoëjati mal-attivitajiet imwettqa, 
l-uŜu ta' riŜorsi u l-operat āenerali tal-EIT. 

(b) rapport annwali li għandu jiāi 
ppubblikat sat-30 ta' Āunju ta' kull sena. Ir-
rapport għandu jagħti fil-qosor l-attivitajiet 
immexxija mill-EIT u l-KICs matul is-sena 
kalendarja ta' qabel u jeŜamina r-riŜultati 
fir-rigward tal-objettivi, l-indikaturi u l-
iskeda taŜ-Ŝmien stabbiliti, ir-riskji 
assoëjati mal-attivitajiet imwettqa, l-uŜu ta' 
riŜorsi u l-operat āenerali tal-EIT. Kull 
sena d-Direttur tal-EIT għandu 
jippreŜenta r-rapport annwali lill-Kumitati 
kompetenti tal-Parlament Ewropew. 

 

Emenda  46 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 13 

Regolament (KE) Nru 294/2008 
Artikolu 16 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Artikolu 16 jiāi emendat kif āej: L-Artikolu 16 jinbidel b’dan li āej: 

(a) fil-paragrafu 2, il-kelma "ħamsa" tiāi 
sostitwita bil-kelma "tlieta"; 

"Artikolu 16 

(b) jidħol il-paragrafu 2a li āej: Monitoraāā u evalwazzjoni tal-EIT 

 1. L-EIT għandu jiŜgura li l-attivitajiet 
tiegħu, inkluŜi dawk immexxija permezz 
ta’ KICs, għandhom ikunu soāāetti għal 
monitoraāā sistematiku u evalwazzjoni 
perijodika indipendenti, biex jiāu Ŝgurati 
kemm l-ogħla kwalità tal-eŜiti, l-
eëëellenza xjentifika u l-iŜjed uŜu 
effiëjenti tar-riŜorsi. Din il-evalwazzjoni 
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għandha tkun orjentata lejn ir-riŜultati. 
L-eŜiti tal-evalwazzjonijiet għandhom jiāu 
pubblikati. 

 2. Sa Āunju 2011 u kull tliet snin wara d-
dħul fis-seħħ ta’ qafas finanzjarju ādid, 
il-Kummissjoni għandha tippreŜenta 
rapport dwar l-evalwazzjoni tal-attivitajiet 
tal-EIT u tal-KICs tiegħu f’nofs it-
terminu. Din għandha tkun ibbaŜata fuq 
evalwazzjoni esterna indipendenti u 
għandha teŜamina kif l-EIT jaqdi l-
missjoni tiegħu. Għandha tkopri l-
attivitajiet kollha tal-EIT u tal-KICs u 
għandha tivvaluta l-valur miŜjud tal-EIT, 
l-impatt, l-effikaëja, is-sostenibbiltà, l-
effiëjenza u r-rilevanza tal-attivitajiet 
imwettqa u r-relazzjoni u/jew 
komplementarjetà tagħhom ma' politiki 
nazzjonali u Komunitarji eŜistenti, għall-
appoāā tal-edukazzjoni ogħla, tar-riëerka 
u tal-innovazzjoni. Għandha tqis il-
fehmiet tal-persuni interessati, kemm 
f'livell Ewropew kif ukoll f'dak 
nazzjonali. 

 3. L-evalwazzjoni għandha tivvaluta l-
aspetti relatati mal-promozzjoni tal-
involviment ta’ parteëipanti minn 
istituzzjonijiet u ëentri ta’ eëëellenza 
emerāenti u l-parteëipazzjoni tal-SMEs. 
Barra minn hekk, l-evalwazzjoni għandha 
tikkunsidra l-kontribuzzjoni tal-EIT 
għall-prijoritajiet tal-istrateāija 
Ewropa 2020 u tal-inizjattivi ewlenin 
tagħha. 

 L-evalwazzjoni tal-EIT għandha tkun 
ikkoordinata mal-evalwazzjoni mwettqa 
fil-qafas tal-Orizzont 2020 rigward 
strumenti simili (Inizjattivi Konāunti tat-
Teknoloāija, Sħubijiet bejn il-pubbliku u 
l-privat) u tiŜgura l-allinjament ma’ 
indikaturi tal-Orizzont 2020. 

"2a. Il-Kummissjoni tista' twettaq 
evalwazzjonijiet oħra dwar temi jew 
suāāetti ta' rilevanza strateāika, bl-
għajnuna ta' esperti indipendenti, biex 
teŜamina l-progress magħmul mill-EIT fir-
rigward tal-objettivi stabbiliti, tidentifika l-
fatturi li jikkontribwixxu għall-

4. Il-Kummissjoni tista' twettaq 
evalwazzjonijiet oħra dwar temi jew 
suāāetti ta' rilevanza strateāika, bl-
għajnuna ta' esperti indipendenti, biex 
teŜamina l-progress magħmul mill-EIT fir-
rigward tal-objettivi stabbiliti, tidentifika l-
fatturi li jikkontribwixxu għall-
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implimentazzjoni tal-attivitajiet u 
tidentifika  
prattiki tajba.” 

implimentazzjoni tal-attivitajiet u 
tidentifika prattiki tajba. 

 5. Il-Kummissjoni għandha tibgħat ir-
riŜultati tal-evalwazzjoni, flimkien mal-
opinjoni tagħha stess u, fejn ikun il-kaŜ, 
kwalunkwe proposta għal emenda ta' dan 
ir-Regolament, lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soëjali Ewropew u lill-Kumitat tar-
Reājuni. Il-Bord ta’ Tmexxija għandu 
jieħu kont debitu tal-konkluŜjonijiet tal-
evalwazzjonijiet fil-programmi u l-
operazzjonijiet tal-EIT.” 

 

Emenda  47 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 14 – punt -a (ādid) 

Regolament (KE) Nru 294/2008 
Artikolu 17 – paragrafu 2 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (-a) L-Artikolu 17(2) għandu jinbidel 
b’dan li āej: 

 "2. L-ASI għandha tiddefinixxi l-
istrateāija fit-tul għall-EIT fix-xenarju ta’ 
innovazzjoni tal-UE u għandha tinkludi 
valutazzjoni tal-impatt tagħha u l-
kapaëità tagħha li tiāāenera valur miŜjud 
tal-innovazzjoni għall-Unjoni. L-ASI 
għandha tieħu kont tar-riŜultati tal-
monitoraāā u tal-evalwazzjoni tal-EIT kif 
imsemmi fl-Artikolu 16.” 

 

Emenda  48 

Proposta għal regolament 

Article 1 – point 14 – point aa (ādid) 

Regolament (KE) Nru 294/2008 
Artikolu 17 – paragrafu 4 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) L-Artikolu 17(4) għandu jinbidel 
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b’dan li āej: 

 "4. Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra 
u tintegra l-aspetti rilevanti tal-ASI fil-
proposta futura għal qafas strateāiku 
komuni tar-riëerka u l-innovazzjoni għall-
perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss". 

 

Emenda  49 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 15 

Regolament (KE) Nru 294/2008 
Artikolu 19 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-pakkett finanzjarju mill-Orizzont 2020 
għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament matul il-perjodu mill-1 ta' 
Jannar 2014 sal-31 ta' Diëembru 2020 
huwa stabbilit għal EUR 3.182,230 miljun. 
L-approprjazzjonijiet annwali għandhom 
ikunu awtorizzati mill-awtorità baāitarja 
fil-limiti tal-qafas finanzjarju. Il-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-EIT lejn il-
KKI għandha tkun ipprovduta minn dan il-
pakkett finanzjarju. 

Fi ħdan it-tifsira tal-punt [17] tal-Ftehim 
Interistituzzjonali tal-xxx/201z bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni dwar il-kooperazzjoni fi 
kwestjonijiet baāitarji u l-
amministrazzjoni finanzjarja tajba, il-
pakkett finanzjarju mill-Orizzont 2020 
għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament matul il-perjodu mill-1 ta' 
Jannar 2014 sal-31 ta' Diëembru 2020 
huwa stabbilit għal massimu ta’ 
[EUR 3 182,230 miljun]. Dak l-ammont 
għandu jikkostitwixxi r-referenza 
primarja għall-awtorità baāitarja waqt il-
proëedura baāitarja annwali. L-
approprjazzjonijiet annwali għandhom 
ikunu awtorizzati mill-awtorità baāitarja 
mingħajr preāudizzju għad-
dispoŜizzjonijiet tar-Regolament li 
jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali 
għas-snin 2014-2020 u l-Ftehim 
Interistituzzjonali ta’ xxx/201z bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni dwar il-kooperazzjoni fi 
kwestjonijiet baāitarji u l-
amministrazzjoni finanzjarja tajba. Il-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-EIT lejn il-
KICs għandha tkun ipprovduta minn dan 
il-pakkett finanzjarju." 
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Emenda  50 

Proposta għal regolament 

Anness – sezzjoni 1 – punt 2 – paragrafu 3  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

Il-Kummissjoni għandha ŜŜomm kont tal-
bilanë bejn l-esperjenza fl-edukazzjoni 
ogħla, fir-riëerka, fl-innovazzjoni u fin-
negozju kif ukoll tal-bilanë bejn is-sessi u 
tal-parteëipazzjoni kulma jmur usa’ tal-
ambjenti tal-edukazzjoni ogħla, riëerka u 
innovazzjoni madwar l-Unjoni. 

 

Emenda  51 

Proposta għal regolament 

Anness – sezzjoni 1 – punt 2 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha taħtar il-
membru(i) u tinforma lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar il-proëess tal-
għaŜla u l-ħatra finali ta’ dawk il-membri 
tal-Bord tat-Tmexxija. 

Il-Kummissjoni għandha taħtar il-
membru(i) wara li tinforma lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar il-proëess tal-
għaŜla u l-ħatra finali ta’ dawk il-membri 
tal-Bord tat-Tmexxija. Qabel ma l-
Kummissjoni tagħmel kwalunkwe ħatra 
tali, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu jesprimu opinjoni dwar il-
kandidati magħŜula.. 

Āustifikazzjoni 

Matul perjodu tranŜitorju, il-membri tal-Bord maħtura inizjalment għal perjodu ta' sitt snin 
għandhom jaslu sa tmiem il-mandat tagħhom. 
 

Emenda  52 

Proposta għal regolament 

Anness – taqsima 1 – punt 2 – punt 6 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kummissjoni għandha twarrab 
kwalunkwe membru jew membri tal-Bord 
ta’ Tmexxija li jonqsu milli jaqdu d-
dmirijiet tal-kariga tagħhom bi qbil mal-
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interessi tal-Unjoni. Dan għandha 
tagħmlu abbaŜi tal-opinjoni tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. 

 

Emenda  53 

Proposta għal regolament 

Anness – taqsima 1 – punt 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

 

Emenda  54 

Proposta għal regolament 

Anness – taqsima 2 – punt 1 – punt o 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(o) jiddeëiedi dwar ir-reāim lingwistiku 
tal-EIT filwaqt li jqis il-prinëipiji eŜistenti 
dwar il-multilingwiŜmu u r-rekwiŜiti 
prattiëi tal-operati tiegħu. 

(o) JiŜgura li l-EIT jŜomm mal-prinëipji 
eŜistenti dwar il-multilingwiŜmu; 

 

Emenda  55 

Proposta għal regolament 

Anness – taqsima 2 – punt 1 – punt p  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

(p) jippromwovi l-EIT globalment, sabiex 
iŜid l-attrattività xjentifika, akkademika u 
b’mod partikolari kummerëjali tiegħu u 
jagħmlu entità ta' klassi dinjija għall-
eëëellenza fl-edukazzjoni ogħla, ir-riëerka 
u l-innovazzjoni. 
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Emenda  56 

Proposta għal regolament 

Anness – taqsima 2 – punt 1 – punt pa (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (pa) jippromwovi l-Unjoni fl-EIT. 

 

Emenda  57 

Proposta għal regolament 

Anness – taqsima 4 – punt 3 – punt m (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (m) jiŜgura komunikazzjoni tajba mal-
istituzzjonijiet tal-Unjoni; 

 

Emenda  58 

Proposta għal regolament 

Anness – taqsima 4 – punt 3 – punt n (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

 

Emenda  59 

Proposta għal regolament 

Anness Ia (ādid) 

 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Anness Ia 

 Lista mhux eŜawrjenti ta’ indikaturi 
āenerali ta’ prestazzjoni għall-monitoraāā 
tal-KICs 

 Fatturi: 
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 a) Disaggregazzjoni tal-kontribuzzjonijiet 
tal-imsieħba (in natura u fi flus) lill-baāit 
annwali 

 b) Disaggregazzjoni tal-baāit skont it-tip 
ta’ attività (ir-riëerka, l-edukazzjoni, l-
innovazzjoni, l-ispejjeŜ āenerali) 

 Il-produzzjoni u l-impatt: 

 a) Numru ta’ kurrikula Ŝviluppati u 
studenti mħarrāa 

 b) Numru ta’ proāetti ta’ riëerka u ta’ 
pubblikazzjonijiet 

 c) Numru ta’ kumpaniji parteëipanti, 
inkluŜ is-sehem tal-SMEs, l-istituti tar-
riëerka u l-universitajiet; 

 e) Numru ta’ privattivi mogħtija għal kull 
euro investit u numru ta’ privattivi 
trasferiti 

 g) Numru ta’ kumpaniji ‘spin-off’ 
maħluqa 

 h) Numru ta’attivitajiet ta’ innovazzjoni 
mwettqa fin-negozji parteëipanti. 

 
 
 
 


