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Proposta għal deëiŜjoni 
– 

EMENDI TAL-PARLAMENT EWROPEW* 

għall-proposta tal-Kummissjoni 

--------------------------------------------------------- 

DEêIśJONI Nru .../2014/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL 
 

ta' 
 

dwar il-parteëipazzjoni tal-Unjoni fil-Programm Ewropew tal-Metroloāija għall-
Innovazzjoni  

u r-Riëerka (EMPIR) li bosta Stati Membri jwettqu b'mod konāunt 

(Test b'rilevanza għaŜ-śEE) 

                                                 
*  Emendi: it-test ādid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa; it-tħassir 

huwa indikat permezz tas-simbolu ▌. 
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IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA, 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari 

l-Artikolu 185 u t-tieni paragrafu tal-Artikolu 188 tiegħu, 

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea, 

Wara t-trasmissjoni tal-abbozz ta' att leāislattiv lill-parlamenti nazzjonali, 

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soëjali Ewropew1,  

Filwaqt li jaāixxu f'konformità mal-proëedura leāislattiva ordinarja2, 

                                                 
1 Opinjoni tal-10 ta' Diëembru 2013 (Għadha mhix ippubblikata fil-Āurnal Uffiëjali). 
2  PoŜizzjoni tal-Parlament Ewropew ta'...(għadha mhijiex ippubblikata fil-Āurnal Uffiëjali) u 

DeëiŜjoni tal-Kunsill ta' .... 
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Billi: 

(1) Fil-Komunikazzjoni tat-3 ta' Marzu 2010 intitolata 'Ewropa 2020 - Strateāija għal 

tkabbir intelliāenti, sostenibbli u inklussiv'("l-Istrateāija Ewropa 2020") il-

Kummissjoni saħqet dwar il-ħtieāa li jiāu Ŝviluppati kondizzjonijiet favorevoli għall-

investiment fl-għarfien u l-innovazzjoni sabiex ikun hemm tkabbir intelliāenti, 

sostenibbli u inkluŜiv fl-Unjoni. Kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill 

approvaw dik l-istrateāija. 

(2) Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1 

stabbilixxa l-Orizzont 2020 - Il-Programm Qafas għar-Riëerka u l-Innovazzjoni 

(2014-2020) (" Orizzont 2020"). L-Orizzont 2020 għandu l-għan li jikseb impatt 

akbar fuq ir-riëerka u l-innovazzjoni billi jikkontribwixxi għat-tisħiħ tas-sħubijiet 

pubbliëi-pubbliëi, anki permezz tal-parteëipazzjoni tal-Unjoni fi programmi li 

jitwettqu minn bosta Stati Membri f'konformità mal-Artikolu 185 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.  

                                                 
1 Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diëembru 

2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riëerka u l-Innovazzjoni (2014-
2020) u li jħassar id-DeëiŜjoni Nru 1982/2006/KE (ĀU L 347, 20.12.2013, p.104). 
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(3) Is-sħubijiet pubbliëi-pubbliëi għandu jkollhom l-għan li jiŜviluppaw sinerāiji aktar 

qawwija, iŜidu l-koordinazzjoni u jevitaw duplikazzjoni mhux meħtieāa mal-

programmi ta' riëerka reājonali, nazzjonali, internazzjonali u dawk tal-Unjoni u 

għandhom jirrispettaw bis-sħiħ il-prinëipji āenerali ta' Orizzont 2020, b'mod 

partikolari dawk relatati mal-ftuħ u t-trasparenza. Barra minn hekk, għandu jiāi 

Ŝgurat ukoll aëëess miftuħ għall-pubblikazzjonijiet xjentifiëi. 

(4) Bid-DeëiŜjoni Nru 912/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1, l-Unjoni 

ddeëidiet li tagħti kontribuzzjoni finanzjarja lill-Programm Ewropew ta' Riëerka 

dwar il-Metroloāija (l- "EMRP") li taqbel ma' dik tal-Istati Parteëipanti iŜda li ma 

taqbiŜx EUR 200 000 000, għall-perijodu kollu tas-Seba' Programm Kwadru tal-

Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta' riëerka, ta' Ŝvilupp teknoloāiku u ta' 

dimostrazzjoni (2007-2013) stabbilit bid-DeëiŜjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill2.  

                                                 
1 DeëiŜjoni Nru 912/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 

dwar il-parteëipazzjoni mill-Komunità fi programm Ewropew ta' riëerka u Ŝvilupp dwar il-
metroloāija meħud b'impenn minn diversi Stati Membri (ĀU L 257, 30.9.2009, p. 12). 
2 DeëiŜjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

tat-18 ta' Diëembru 2006 dwar is-Seba' Programm Kwadru tal-
Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta' riëerka, ta' Ŝvilupp 
teknoloāiku u ta' dimostrazzjoni (2007-2013) (ĀU L 412, 
30.12.2006, p. 1). 
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(5) F'April 2012, il-Kummissjoni għaddiet lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 

dwar l-Evalwazzjoni Interim tal-Programm Ewropew ta' Riëerka dwar il-Metroloāija 

(ERMP)1. Dik l-evalwazzjoni interim kienet saret minn bord tal-esperti tliet snin 

wara l-bidu tal-programm. L-opinjoni āenerali tal-bord tal-esperti kienet li l-ERMP 

hu progamm Ewropew tar-riëerka konāunt li jitmexxa tajjeb u li diāà laħaq livell 

relattivament għoli ta' integrazzjoni xjentifika, amministrattiva u finanzjarja. 

Madankollu, il-bord tal-esperti nnota l-esplojtazzjoni industrijali limitata tiegħu, ftuħ 

limitat għal xjenza eëëellenti barra l-istituti tal-metroloāija u bini tal-kapaëità 

insuffiëenti. Il-bord tal-esperti kien tal-opinjoni wkoll li bl-implimentazzjoni tal-

ERMP jista' jinbena qasam Ewropew tar-riëerka fil-metroloāija aktar inkluŜiv. 

(6) Skont id-DeëiŜjoni tal-Kunsill ▌2013/743/UE2 jista' jingħata aktar appoāā lill-

ERMP. 

                                                 
1 COM(2012) 174 final tas-16 ta’ April 2012. 
2 DeëiŜjoni tal-Kunsill 2013/743/UE tat-3 ta' Diëembru 2013 li tistabbilixxi l-Programm 

Speëifiku li jimplimenta Orizzont 2020 - Il-Programm Qafas għar-Riëerka u l-Innovazzjoni 
(2014-2020) u li tħassar id-DeëiŜjonijiet 2006/971/KE, 2006/972/KE, 2006/973/KE, 
2006/974/KE u 2006/975/KE (ĀU L 347, 20.12.2013, p. 965).  
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(7) Il-Programm Ewropew tal-Metroloāija għar-Riëerka u l-Innovazzjoni ("EMPIR"), 

allinjat mal-istrateāija Ewropa 2020 u l-inizjattivi ewlenin tagħha, b'mod partikolari 

l-"Unjoni tal-Innovazzjoni", l-"Aāenda Diāitali għall-Ewropa", l-"Ewropa Effiëjenti 

fir-RiŜorsi" u l-"Politika Industrijali għall-Era tal-Globalizzazzjoni", se jkun 

programm aktar ambizzjuŜ u inkluŜiv, implimentat fuq perjodu ta' għaxar snin (2014-

2024) minn 28 Stat Parteëipanti. Bħala parti mit-titjib tal-programm preëedenti, l-

EMPIR se jinkludi attivitajiet dwar l-innovazzjoni u l-esplojtazzjoni industrijali, 

dwar ir-riëerka għal normi, , standardizzazzjoni u finijiet regolatorji u dwar il-bini 

tal-kapaëità.  

(8) L-Istati Parteëipanti beħsiebhom jikkontribwixxu biex jimplimentaw l-EMPIR matul 

il-perijodu kopert minnu, partikolarment 2014-2024. Sabiex jitqies it-tul ta' Ŝmien 

tal- Orizzont 2020, is-sejħiet għal proposti taħt l-EMPIR għandhom jitniedu mhux 

aktar tard mill-31 ta' Diëembru 2020. F'kaŜijiet āustifikati kif meħtieā is-sejħiet 

għal proposti jistgħu jitnedew sal-31 ta' Diëembru 2021.  
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(9) L-attivitajiet tal-EMPIR għandhom ikunu konformi mal-objettivi u l-prijoritajiet 

ta' riëerka u innovazzjoni tal- Orizzont 2020 u l-prinëipji u l-kondizzjonijiet 

āenerali stipulati fl-Artikolu 26 ta' dak ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013. 

(10) Għandu jiāi stabbilit limitu massimu għall-parteëipazzjoni finanzjarja tal-Unjoni fl-

EMPIR għal kemm itul l-Orizzont 2020. Fi ħdan il-limitu ta' dak il-limitu massimu, 

il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għandha tkun daqs il-kontribuzzjoni tal-Istati 

Parteëipanti fl-EMPIR ħalli jintlaħaq effett qawwi ta' ingranaāā u tkun Ŝgurata 

integrazzjoni aktar b'saħħitha tal-programmi tal-Istati Parteëipanti. 

(11) F'konformità mal-għanijiet tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013, kwalunkwe Stat 

Membru u kwalunkwe pajjiŜ assoëjat mal- Orizzont 2020 għandu jkun intitolat jieħu 

sehem fl-EMPIR. 
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(12) Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha tkun soāāetta għal impenji formali 

mill-Istati Parteëipanti biex tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-EMPIR u t-

twettiq sħiħ ta' dawk l-impenji. Il-kontribuzzjonijiet tal-Istati Parteëipanti fl-EMPIR 

għandhom jinkludu kontribuzzjoni għall-ispejjeŜ amministrattivi soāāetta għal- 

limitu ta' 5% tal-baāit tal-EMPIR. L-Istati Parteëipanti għandhom jimpenjaw ruħhom 

biex iŜidu, jekk meħtieā, il-kontribuzzjoni tagħhom fl-EMPIR b'kapaëità ta' 

finanzjament ta' riŜerva ta' 50% tal-impenn tagħhom biex ikun Ŝgurat li huma kapaëi 

jiffinanzjaw l-entitajiet nazzjonali tagħhom, l-Istituti Nazzjonali tal-Metroloāija 

("NMIs") u l-Istituti MagħŜula ("DIs"), li jieħdu sehem fil-proāetti magħŜula.  
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(13) L-implimentazzjoni konāunta tal-EMPIR teħtieā struttura tal-implimentazzjoni. L-

Istati Parteëipanti qablu dwar l-istruttura ta' implimentazzjoni għall-EMRP, u fl-2007 

stabbilixxew l-EURAMET e.V. ("EURAMET"), l-Organizzazzjoni Reājonali 

Ewropea tal-Metroloāija u assoëjazzjoni mingħajr skop ta' qligħ skont il-liāi 

ĀermaniŜa. Il-EURAMET għandu wkoll kompiti u obbligi relatati mal-

armonizzazzjoni Ewropea u globali usa tal-metroloāija. Is-sħubija tal-EURAMET hi 

miftuħa għall--NMIs Ewropej kollha, bħala membri, u għad-DIs, bħala assoëjati. Is-

sħubija fil-EURAMET ma tiddependix fuq jekk ikunux jeŜistu programmi nazzjonali 

tar-riëerka fil-metroloāija. Billi, skont ir-Rapport dwar l-Evalwazzjoni Interim tal-

EMRP, l-istruttura tal-governanza tal-EURAMET instabet effiëjenti u ta' kwalità 

għolja għall-implimentazzjoni tal-EMRP, il-EURAMET għandha tintuŜa wkoll 

għall-implimentazzjoni tal-EMPIR. Il-EURAMET għandha għalhekk tkun ir-

riëevitur tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni.  



 

AM\1026806MT.doc 10/35 PE533.755v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

(14) Sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-EMPIR, il-EURAMET għandha tagħti appoāā 

finanzjarju, l-aktar fil-forma ta' għotjiet lill-parteëipanti f'dawk l-azzjonijiet li 

jintgħaŜlu fil-livell tal-EURAMET. Dawk l-azzjonijiet għandhom jintgħaŜlu wara 

sejħiet għall-proposti fir-responsabbiltà tal-EURAMET. Il-lista tal-klassifika 

għandha tkun vinkolanti fejn jidħlu l-għaŜla tal-proposti u l-allokazzjoni tal-

finanzjament mill-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni u mill-kontribuzzjonijiet 

mill-Istati Parteëipanti għall-proāetti tal-EMPIR.  

(15) Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha titmexxa f'konformità mal-prinëipju 

tal-āestjoni finanzjarja tajba u mar-regoli rilevanti dwar āestjoni indiretta stabbiliti 

mir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1 

u r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/20122. 

                                                 
1 Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baāit āenerali tal-Unjoni u li 
jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE,Euratom) Nru 1605/2002 (ĀU L 298 tas-26.10.2012). 

2 Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29 ta' Ottubru 2012 dwar ir-
regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĀU L 362 tal-
31.12.2012). 
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(16) Biex jitħarsu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandu jkollha d-dritt 

tnaqqas, tissospendi jew tittermina l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni jekk l-

EMPIR jiāi implimentat b'mod inadegwat, parzjalment jew tard, jew jekk l-Istati 

Parteëipanti ma jikkontribwixxux jew jikkontribwixxu parzjalment jew tard għall-

finanzjament tal-EMPIR. Dawk id-drittijiet għandhom jiāu previsti fil-ftehim ta' 

delega li għandu jiāi konkluŜ bejn l-Unjoni u l-EURAMET.  

(17) Għall-fini ta' simplifikazzjoni, il-piŜijiet amministrattivi għandhom jitnaqqsu 

għall-partijiet kollha. Awditi doppji u dokumentazzjoni u rapporti sproporzjonati 

għandhom jiāu evitati. Meta jsiru l-awditi, għandhom jitqiesu l-ispeëifiëitajiet tal-

programmi nazzjonali, kif adatt. 

(18)  Verifiki ta' riëevituri ta' fondi tal-Unjoni pprovduti skont din id-DeëiŜjoni 

għandhom jiŜguraw tnaqqis fil-piŜ amministrattiv, skont ir-Regolament (UE) Nru 

1291/2013. 

(19) Il-parteëipazzjoni f'azzjonijiet indiretti ffinanzjati mill-EMPIR hi soāāetta għar-

Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1. 

Madankollu, minħabba ħtiāijiet operattivi speëifiëi tal-Programm AAL jeħtieā li jiāu 

previsti derogi mir-Regolament f'konformità mal-Artikolu 1(3) ta' dak ir-

Regolament▌. 

                                                 
1 Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Diëembru 

2013 li jistabbilixxi r-regoli għall-parteëipazzjoni u d-disseminazzjoni f''Orizzont 2020 - il-
Programm Qafas għar-Riëerka u l-Innovazzjoni (2014-2020)  (ĀU L 347, 20.12.2013, p. 81). 
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(20) Prinëipalment, il-kontribuzzjoni tal-Istati Parteëipanti se tirrappreŜenta finanzjament 

istituzzjonali tal-NMIs u d-DIs li jieħdu sehem fil-proāetti magħŜula. Il-

kontribuzzjoni mill-Istati Parteëipanti għandha tinkludi wkoll kontribuzzjoni fi flus 

kontanti għall-ispejjeŜ amministrattivi tal-EMPIR. Proporzjon tal-kontribuzzjoni tal-

Unjoni għandu jiāi allokat lil entatjiet oħra flok l-NMI u d-DI li qed jieħdu sehem fil-

proāetti magħŜula. Il-kalkolu tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-NMIs u 

d-DIs li jieħdu sehem fil-proāetti tal-EMPIR għandhom jiŜguraw li l-kontribuzzjoni 

tal-Unjoni lill-EMPIR ma taqbiŜx il-kontribuzzjoni tal-Istati Parteëipanti. Filwaqt li 

jitqies li l-finanzjament istituzzjonali tal-NMI u d-DI mill-Istati Parteëipanti jkun 

jikkorrispondi għall-ispejjeŜ āenerali allokati għall-proāetti tal-EMPIR mhux 

rimborŜati mill-kontribuzzjoni tal-Unjoni, ir-rata fissa għall-finanzjament tal-ispejjeŜ 

indiretti eliāibbli tal-NMIs u d-DIs għandha tiāi adattata, imqabbla mar-rata fissa 

stipulata fir-Regolament (UE) Nru 1290/2013. Ir-rata fissa għall-finanzjament tal-

ispejjeŜ indiretti eliāibbli tal-NMIs u d-DIs għandha tiāi ddeterminata abbaŜi tal-

ispejjeŜ indiretti kollha li l-NMIs u d-DIs li jkunu qed jieħdu sehem fil-proāett tal-

EMRP jiddikjarawhom bħala eliāibbli, u li huma stabbli u jikkostitwixxu 

approssimazzjoni affidabbli tal-ispejjeŜ indiretti li jāarrbu l-NMIs u d-DIs li jkunu 

qed jieħdu sehem fil-proāetti tal-EMPIR. Billi dawk l-ispejjeŜ indiretti jilħqu 140% 

tal-ispejjeŜ diretti totali eliāibbli tal-NMIs u d-DIs, eskluŜi l-ispejjeŜ diretti eleāibbli 

għas-subkuntrattar u l-kontribuzzjonijiet in natura bla ħlas mhux uŜati fl-

istabbilimenti tal-benefiëjarji, ir-rata fissa għall-finanzjament tal-ispejjeŜ indiretti tal-

NMIs u d-DIs għandha ▌ titnaqqas minn 25%▌ kif stabbilit fir-Regolament (UE) 

Nru 1290/2013 għal 5%. Għalhekk huwa xieraq li tiāi provduta deroga mill-Artikolu 

29 ta' dak ir-Regolament għall-NMIs u d-DIs. Entitajiet oħra li jieħdu sehem fil-

proāetti tal-EMPIR għandhom jiāu ffinanzjati f'konformità ma' dak ir-Regolament.  
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(21) Is-sejħiet għal proposti mill-EMPIR għandhom jiāu ppubblikati wkoll fuq il-portal 

uniku għall-parteëipanti kif ukoll permezz ta' mezzi elettroniëi oħra ta' 

disseminazzjoni ta' Orizzont 2020 li tieħu ħsieb il-Kummissjoni. 

(22) L-adegwatezza tal-mudell tal-finanzjament fejn jidħol il-prinëipju tat-tqabbil bejn il-

fondi tal-Unjoni u l-fondi li mhumiex tal-Unjoni għandha tiāi vvalutata mill-ādid 

waqt l-evalwazzjoni interim tal-EMPIR. 

 (23) L-interessi finanzjarji tal-Unjoni għandhom jitħarsu permezz ta' miŜuri proporzjonati 

tul ië-ëiklu tal-infiq kollu, inkluŜ bil-prevenzjoni, il-kxif u l-investigazzjoni ta' 

irregolaritajiet, l-irkupru ta' fondi mitlufa, imħallsa ħaŜin jew uŜati ħaŜin u, meta 

adatt, pieni amministrattivi u finanzjarji f'konformità mar-Regolament (UE, 

Euratom) Nru 966/2012. 



 

AM\1026806MT.doc 14/35 PE533.755v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

(24) Il-Kummissjoni għandha tmexxi evalwazzjoni interim li b'mod partikolari tivvaluta l-

kwalità u l-effiëjenza tal-EMPIR, il-progress li jkun sar għall-għanijiet stabbiliti u 

evalwazzjoni finali u għandha tħejji rapport dwar dawk l-evalwazzjonijiet.  

(25) Fuq talba mill-Kummissjoni, il-EURAMET u l-Istati Parteëipanti għandhom iressqu 

kwalunkwe informazzjoni li l-Kummissjoni jeħtieā tinkludi fir-rapporti dwar l-

evalwazzjoni tal-EMPIR.  
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(26) L-għan ta' din id-deëiŜjoni hu li l-Unjoni tieħu sehem fl-EMPIR, partikolarment biex 

tappoāāa l-provvista ta' soluzzjonijiet tal-metroloāija adatti, integrati u f'lokhom, u li 

tinħoloq Sistema Ewropea tar-Riëerka fil-Metroloāija integrata b'massa kritika u 

impenn attiv f'livell reājonali, nazzjonali, Ewropew u internazzjonali li l-Istati 

Membri ma jistgħux jilħqu b'mod suffiëjenti waħedhom. L-iskala u l-kumplessità tar-

rekwiŜiti tal-metroloāija jitolbu investimenti akbar mill-baāits tar-riëerka 

fundamentali tal-NMIs u d-DIs tagħhom. L-eëëellenza meħtieāa għar-riëerka u l-

iŜvilupp ta' soluzzjonijiet avvanzati tal-metroloāija hi mifruxa fost il-fruntieri 

nazzjonali u għalhekk ma tistax tinkiseb biss fuq livell nazzjonali. Għalhekk, peress 

li l-għan jista' jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni billi jiāu integrati l-isforzi 

nazzjonali f'approëë Ewropew konsistenti, billi jingħaqdu programmi nazzjonali tar-

riëerka li huma maqtugħin għalihom, billi tingħata għajnuna biex jitfasslu strateāiji 

komuni tar-riëerka u l-finanzjament li jegħlbu l-fruntieri nazzjonali, u billi tinkiseb 

il-massa kritika ta' atturi u investimenti meħtieāa, l-Unjoni tista' tadotta miŜuri, 

f'konformità mal-prinëipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar 

l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinëipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak 

l-Artikolu, din id-DeëiŜjoni ma tmurx lil hinn minn dak meħtieā biex jintlaħaq dak l-

għan, 

ADOTTAW DIN ID-DEêIśJONI: 
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Artikolu 1 

Il-parteëipazzjoni fil-Programm Ewropew tal-Metroloāija għar-Riëerka u l-

Innovazzjoni 

1. L-Unjoni għandha tieħu sehem fil-Programm Ewropew tal-Metroloāija għar-Riëerka 

u l-Innovazzjoni ("EMPIR") imwettaq b'mod konāunt mill-Awstrija, il-Belāju, il-

Bosnja-Ħerzegovina, il-Bulgarija, ir-Repubblika êeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-

Finlandja, Franza, il-Āermanja, il-Greëja, l-Irlanda, l-Italja, il-Kroazja, in-Norveāja, 

il-PajjiŜi l-Baxxi, il-Polonja, il-Portugall, l-ir-Renju Unit, ir-Rumanija, is-Serbja, is-

Slovakkja, is-Slovenja, Spanja, l-Isvezja, l-Isvizzera, it-Turkija  l-Ungerija, (l"Istati 

Parteëipanti"), f'konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti f'din id-DeëiŜjoni. 

2. Kull Stat Membru għajr għal dawk elenkati fil-paragrafu 1 u kwalunkwe pajjiŜ ieħor 

assoëjat ma' Orizzont 2020jista' jieħu sehem fl-EMPIR sakemm ikun jissodisfa l-

kondizzjoni stipulata fil-punt (c) tal-Artikolu 3(1) ta' din id-DeëiŜjoni. Jekk jissodisfa 

l-kondizzjoni stipulata fil-punt (c) tal-Artikolu 3(1), għandu jitqies bħala Stat 

Parteëipanti għall-finijiet ta' din id-DeëiŜjoni. 
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Artikolu 2  

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni, inkluŜi l-approprjazzjonijiet tal-EFTA, lill-

EMPIR għandha tkun sa EUR 300 000 000. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 

għandha titħallas mill-approprjazzjonijiet fil-baāit āenerali tal-Unjoni allokati għall-

partijiet rilevanti tal-Programm Speëifiku li jimplimenta l- Orizzont 2020, stabbilit 

mid-DeëiŜjoni ▌2013/743/UE, skont il-punt (c)(vi) tal-Artikolu 58(1) u l-Artikoli 60 

u 61 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, u b'mod partikolari minn Parti 

II "Tmexxija Industrijali" u Parti III "Sfidi tas-Soëjetà". 

2. Mingħajr ma jinqabeŜ l-ammont stipulat fil-paragrafu 1, il-kontribuzzjoni finanzjarja 

tal-Unjoni għandha tkun daqs il-kontribuzzjonijiet tal-Istati Parteëipanti fl-EMPIR, 

ħlief il-kontribuzzjonijiet tal-Istati Parteëipanti għall-ispejjeŜ amministrattivi li 

jaqbŜu 5 % tal-baāit tal-EMPIR. 

3. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni ma għandhiex tintuŜa biex tkopri l-ispejjeŜ 

amministrattivi tal-EMPIR. 
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Artikolu 3  

Il-kundizzjonijiet għall-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandu jkollha dawn il-kundizzjonijiet: 

(a) l-Istati Parteëipanti juru li l-EMPIR hu stabbilit f'konformità mal-Annessi I 

u II; 

(b) il-ħatra mill-Istati Parteëipanti, jew mill- NMIs maħtura mill-Istati Parteëipanti, 

tal-EURAMET e.V. ("EURAMET"), bħala l-istruttura responsabbli biex 

timplimenta l-EMPIR u biex tirëievi, talloka u tissorvelja l-kontribuzzjoni 

finanzjarja tal-Unjoni; 

(c) l-impenn ta' kull Stat Parteëipanti biex jikkontribwixxi għall-finanzjament tal-

EMPIR u biex jistabbilixxi kapaëità ta' finanzjament ta' riŜerva ta' 50 % tal-

ammont tal-impenn;  

(d) il-EURAMET turi l-kapaëità tagħha biex timplimenta l-EMPIR, inkluŜ li 

tirëievi, talloka u tissorvelja l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni fil-qafas 

tal-āestjoni indiretta tal-baāit tal-Unjoni f'konformità mal-Artikoli 58, 60 u 61 

tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012; u 

(e) it-twaqqif ta' mudell ta' governanza għall-EMPIR f'konformità mal-Anness III. 
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2. Matul l-implimentazzjoni tal-EMPIR, il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandu 

jkollha wkoll dawn il-kundizzjonijiet:  

(a) il-EURAMET timplimenta l-għanijiet tal-EMPIR stabbiliti fl-Anness I l-

attivitajiet stabbiliti fl-Anness II, f'konformità mar-regoli għall-parteëipazzjoni 

u d-disseminazzjoni msemmija fl-Artikolu 5; 

(b) iŜ-Ŝamma ta' mudell amministrattiv xieraq u effiëjenti skont l-Anness III; 

(c) il-konformità mill-EURAMET mar-rekwiŜiti ta' rappurtar stabbiliti fl-

Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012; u 

(d) it-twettiq tal-impenni msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu. 
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Artikolu 4  

Kontribuzzjonijiet mill-Istati Parteëipanti  

Il-kontribuzzjonijiet mill-Istati Parteëipanti għandhom jikkonsistu minn dan li āej: 

(a) kontribuzzjonijiet permezz ta' finanzjament istituzzjonali tal-NMIs u d-DI li jieħdu 

sehem fil-proāetti tal-EMPIR;  

(b) kontribuzzjonijiet finanzjarji għall-ispejjeŜ amministrattivi tal-EMPIR.   

Artikolu 5  

Regoli għall-parteëipazzjoni u t-tixrid 

1. Għall-finijiet tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013, il-EURAMET għandha titqies 

bħala korp ta' finanzjament u għandha tagħti appoāā finanzjarju għal azzjonijiet 

indiretti f'konformità mal-Anness II għal din id-DeëiŜjoni.  

2. B'deroga mill-Artikolu 29(1) tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013,, l-ispejjeŜ 

indiretti eliāibbli tal-NMIs u d-DIs li jieħdu sehem fi proāetti ffinanzjati mill-EMPIR 

għandhom jiāu determinati billi tiāi applikata rata fissa ta' 5% tal-ispejjeŜ diretti 

eliāibbli kollha tagħhom, eskluŜi l-ispejjeŜ diretti eliāibbli għas-subkuntrattar u l-

ispejjeŜ ta' riŜorsi li partijiet terzi jagħmlu disponibbli u li ma jintuŜawx fl-

istabbiliment tal-benefiëjarju, kif ukoll appoāā finanzjarju għal partijiet terzi.  
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3. L-evalwazzjoni interim tal-EMPIR imsemmija fl-Artikolu 12 għandha tinkludi 

valutazzjoni tal-ispejjeŜ indiretti kollha tal-NMIs u d-DIs li jkunu qed jieħdu sehem 

fi proāetti tal-EMPIR u tal-finanzjament istituzzjonali korrispondenti.  

4. AbbaŜi ta' din il-valutazzjoni u għall-fini tal-Artikolu 2(2), il-EURAMET tista' 

tadatta r-rata fissa stabbilita fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu. 

5. Jekk ma jkunx biŜŜejjed, il-EURAMET b'deroga mill-Artikolu 28(3) tar-Regolament 

(UE) Nru 1290/2013, tista' tapplika rata aktar baxxa ta' rimborŜ għall-ispejjeŜ 

eliāibbli tal-NMIs u d-DIs li jkunu qed jieħdu sehem fi proāetti ffinanzjati mill-

EMPIR. 
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Artikolu 6  

L-implimentazzjoni tal-EMPIR  

1. L-EMPIR għandu jiāi implimentat abbaŜi tal-pjanijiet ta' ħidma annwali. 

2. Il-EURAMET għandha tagħti appoāā finanzjarju prinëipalment fl-għamla ta' għotjiet 

lill-parteëipanti wara sejħiet għall-proposti. 

Qabel ma tidentifika s-suāāetti ta' kull sejħa għall-proposti, il-EURAMET għandha 

tistieden lil individwi jew organizzazzjonijiet interessati mill-komunità u l-utenti tar-

riëerka fil-metroloāija biex jissuāāerixxu suāāetti potenzjali tar-riëerka.  

Artikolu 7 

Ftehimiet bejn l-Unjoni u l-EURAMET  

1. Soāāetta għal valutazzjoni ex ante poŜittiva tal-EURAMET f'konformità mal-

Artikolu 61(1) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, il-Kummissjoni, f'isem 

l-Unjoni, għandha tikkonkludi ftehim ta' delega u ftehimiet ta' trasferiment annwali 

ta' fondi mal-EURAMET. 
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2. Il-ftehim ta' delega msemmi fil-paragrafu 1 għandu jiāi konkluŜ f'konformità mal-

Artikolu 58(3) u l-Artikoli 60 u 61 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u 

mal-Artikolu 40 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1268/2012. Dan għandu 

jistabbilixxi wkoll: 

(a) ir-rekwiŜiti għall-kontribuzzjoni tal-EURAMET dwar l-indikaturi tal-

prestazzjoni, stabbiliti fl-Anness II tad-DeëiŜjoni  2013/743/UE; 

(b) ir-rekwiŜiti għall-kontribuzzjoni tal-EURAMET għall-monitoraāā, imsemmi 

fl-Anness III għad-DeëiŜjoni  2013/743/UE;  

(c) l-indikaturi tal-prestazzjoni speëifiëi relatati mal-funzjonament tal-EURAMET; 

(d) ir-rekwiŜiti għall-EURAMET dwar l-għoti tal-informazzjoni dwar l-ispejjeŜ 

amministrattivi u dwar ëifri dettaljati dwar l-implimentazzjoni tal-EMPIR; 

(e) l-arranāamenti dwar l-għoti tad-data meħtieāa biex jiāi Ŝgurat li l-Kummissjoni 

tista' tissodisfa l-obbligi tagħha tta' disseminazzjoni u rappurtar; 

(f) id-dispoŜizzjonijiet għall-pubblikazzjoni ta' sejħiet għal proposti mill-EMPIR, 

b'mod partikolari fuq il-portal uniku għall-parteëipanti kif ukoll permezz ta' 

mezzi elettroniëi oħra ta' disseminazzjoni ta' Orizzont 2020 li tieħu ħsieb il-

Kummissjoni. 
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Artikolu 8  

It-terminazzjoni, it-tnaqqis jew is-sospensjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 

Jekk l-EMPIR ma jiāix implimentat jew jiāi implimentat b'mod inadegwat, parzjali jew tard, 

il-Kummissjoni tista' tittermina, tnaqqas proporzjonalment jew tissospendi l-kontribuzzjoni 

finanzjarja tal-Unjoni skont l-implimentazzjoni attwali tal-EMPIR. 

Jekk l-Istati Parteëipanti ma jikkontribwixxux, jikkontribwixxu parzjalment jew tard għall-

finanzjament tal-EMPIR, il-Kummissjoni tista' tittermina, tnaqqas proporzjonalment jew 

tissospendi l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni, filwaqt li tqis l-ammont ta' finanzjament 

allokat mill-Istati Parteëipanti biex jimplimentaw l-EMPIR.  

Artikolu 9 

Awditi ex post  

1. Awditi ex post tan-nefqa fuq azzjonijiet indiretti għandhom jitwettqu mill-

EURAMET f'konformità mal-Artikolu 29 tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013.  

2. Il-Kummissjoni tista' tiddeëiedi li tagħmel l-awditi msemmija fil-paragrafu 1 hi stess. 

F'tali kaŜijiet, għandha tagħmel dan f'konformità mar-regoli applikabbli, b'mod 

partikolari d-dispoŜizzjonijiet tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, (UE) 

Nru 1291/2013. 
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Artikolu 10  

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni 

1. Il-Kummissjoni għandha tieħu miŜuri adatti li jiŜguraw li, meta jiāu implimentati 

azzjonijiet iffinanzjati taħt din id-DeëiŜjoni, l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jkunu 

protetti permezz tal-applikazzjoni ta' miŜuri preventivi kontra l-frodi, il-korruzzjoni 

jew kwalunkwe attività illegali oħra, permezz ta' verifiki effettivi u, jekk jiāu 

individwalizzati irregolaritajiet, permezz tal-irkupru tal-ammonti mħallsa b'mod 

skorrett, u fejn adatt, permezz ta' penali amministrattivi u dawk finanzjarji effettivi, 

proporzjonati u disswaŜivi.  

2. Il-EURAMET għandha tagħti aëëess lill-persunal tal-Kummissjoni u lil persuni oħra 

awtorizzati minnha, kif ukoll lill-Qorti tal-Awdituri, għall-postijiet u l-istabbilimenti 

tagħha u għall-informazzjoni kollha, inkluŜa dik f'format elettroniku, li jkunu 

meħtieāa biex isiru l-awditi tagħhom. 
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3. L-Uffiëëju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista' jwettaq investigazzjonijiet, inkluŜi 

kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post, f'konformità mad-dispoŜizzjonijiet u l-proëeduri 

stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 2185/961  u r-Regolament 

(Euratom, KE) Nru 883/20132 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. bil-għan li 

jistabbilixxi jekk tkunx saret frodi, korruzzjoni jew xi attività illegali oħra li taffettwa 

l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b'rabta ma' ftehim għal għotja jew deëiŜjoni għal 

għotja jew kuntratt iffinanzjat f'konformità ma' din id-DeëiŜjoni. 

4. Il-kuntratti, il-ftehimiet għal għotja u d-deëiŜjonijiet għal għotja, li jirriŜultaw mill-

implimentazzjoni ta' din id-DeëiŜjoni għandu jkun fihom dispoŜizzjonijiet li jagħtu s-

setgħa espressament lill-Kummissjoni, il-EURAMET, il-Qorti tal-Awdituri u l-

OLAF biex iwettqu dawn l-awditi u l-investigazzjonijiet, skont il-kompetenzi 

rispettivi tagħhom.  

5. Waqt l-implimentazzjoni tal-EMPIR, l-Istati Parteëipanti għandhom jieħdu l-miŜuri 

leāislattivi, regolatorji, amministrattivi u miŜuri oħra meħtieāa biex iħarsu l-interessi 

finanzjarji tal-Unjoni, b'mod partikolari biex jiŜguraw l-irkupru sħiħ ta' kwalunkwe 

ammont dovut lill-Unjoni f'konformità mar-Regolament (UE, Euratom) 

Nru 966/2012 u r-Regolament ta' Delegt (UE) Nru 1268/2012. 

                                                 
1  Ir-Regolament tal-Kunsill (EURATOM, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 dwar il-
verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteāi l-interessi 
finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolarijiet oħra (ĀU L 292, 15.11.1996, p. 2). 
 

2 Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-
Uffiëëju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom) Nru 1074/1999 (ĀU L 292, 15.11.1996, p. 2). 
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Artikolu 11  

Il-komunikazzjoni tal-informazzjoni 

1. Fuq talba tal-Kummissjoni, il-EURAMET għandha tibgħat kwalunkwe 

informazzjoni meħtieāa għat-tħejjija tar-rapporti msemmija fl-Artikolu 12. 

2. Permezz tal-EURAMET, l-Istati Parteëipanti għandhom iressqu lill-Kummissjoni 

kull informazzjoni mitluba mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill jew il-Qorti tal-

Awdituri dwar il-āestjoni finanzjarja tal-EMPIR. 

3. Il-Kummissjoni għandha tinkludi l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-

Artikolu  fir-rapporti msemmija fl-Artikolu 12. 
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Artikolu 12  

Evalwazzjoni 

1. Sat-30 ta' Āunju 2017 il-Kummissjoni għandha twettaq, bl-għajnuna ta' esperti 

indipendenti, evalwazzjoni interim tal-EMPIR. Il-Kummissjoni għandha tħejji 

rapport dwar dik l-evalwazzjoni li jinkludi l-konkluŜjonijiet tal-evalwazzjoni u l-

osservazzjonijiet mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tibgħat dan ir-rapport 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-31 ta’ Diëembru 2017. Ir-riŜultat tal-

evalwazzjoni interim tal-EMPIR għandu jitqies fl-evalwazzjoni interim ta' Orizzont 

2020. 

2. Fi tmiem il-parteëipazzjoni tal-Unjoni fl-EMPIR, iŜda mhux aktar tard mill-

31 ta' Diëembru 2024, il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni finali tal-

EMPIR. Il-Kummissjoni għandha tipprepara rapport li għandu jinkludi l-

evalwazzjoni li jinkludi r-riŜultati ta' dik l-evalwazzjoni. Il-Kummissjoni għandha 

tibgħat dak ir-rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 
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Artikolu 13  

Dħul fis-seħħ 

Din id-DeëiŜjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha 

f’Il-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea. 

Artikolu 14  

Destinatarji  

Din id-DeëiŜjoni hija indirizzata lill-Istati Membri. 

Magħmul fi ...,  

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill 

Il-President Il-President 
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ANNESS I 

L-għanijiet tal-EMPIR 

L-EMPIR għandu jsegwi l-għanijiet āenerali li āejjin: 

(a) jipprovdi soluzzjonijiet tal-metroloāija xierqa, integrati u adatti għall-iskop tagħhom 

li jappoāāaw l-innovazzjoni u l-kompetittività industrijali kif ukoll teknoloāiji tal-

kejl li jindirizzaw l-isfidi tas-soëjetà bħas-saħħa, l-ambjent u l-enerāija, inkluŜ 

appoāā għall-iŜvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika; 

(b) li joħloq Sistema Ewropea tar-Riëerka fil-Metroloāija integrata b'massa kritika u 

impenn attiv fil-livell reājonali, nazzjonali, Ewropew u dak internazzjonali. 
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ANNESS II 

Azzjonijiet indiretti appoāāati mill-EMPIR 

1. L-EMPIR jista' jappoāāa l-azzjonijiet indiretti li āejjin fil-qasam tar-riëerka konāunta 

u l-iŜvilupp teknoloāiku: 

1.1. azzjonijiet xjentifiëi-tekniëi li jappoāāaw metroloāija xjentifika fundamentali li tħejji 

l-baŜi għall-passi suëëessivi kollha inkluŜi r-riëerka u l-iŜvilupp fil-metroloāija 

applikata u servizzi relatati mal-metroloāija; 

1.2. ir-riëerka fil-metroloāija biex jipprovdu soluzzjonijiet għall-isfidi tas-soëjetà li 

jiffokaw fuq il-kontributi għall-enerāija, l-ambjent u s-saħħa;  

1.3. ir-riëerka ħalli tinħoloq strumentazzjoni tal-kejl ādida bil-għan li l-industrija tuŜa t-

teknoloāiji metroloāiëi li jistimulaw l-innovazzjoni fl-industrija;  

1.4. ir-riëerka u l-iŜvilupp prenormattivi u konormattivi fil-metroloāija għal standards 

dokumentarji ta' prijorità bil-għan li l-għarfien espert tal-istituti tal-metroloāija tal-

Istati Parteëipanti jintuŜa biex jappoāāa l-implimentazzjoni tal-politika u jħaffef it-

tqegħid fis-suq ta' prodotti u servizzi innovattivi;  

1.5. attivitajiet li jibnu l-kapaëità fil-metroloāija fuq livelli teknoloāiëi differenti bil-għan 

li fl-Istati Parteëipanti tinħoloq sistema bilanëjata u integrata tal-metroloāija, u li 

jippermettulhom li jiŜviluppaw il-kapaëitajiet xjentifiëi u tekniëi tagħhom fil-

metroloāija. 
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2. L-EMPIR jista' jappoāāa aktar azzjonijiet għad-disseminazzjoni u l-esplojtazzjoni 

tar-riŜultati tar-riëerka fil-metroloāija. 

L-EMPIR jista' jappoāāa azzjonijiet oħra li jindirizzaw speëifikament l-istituti tal-

metroloāija li m'għandhomx kapaëitajiet xjentifiëi jew għandhom kapaëitajiet 

limitati, billi jgħinhom juŜaw programmi oħra reājonali, nazzjonali jew tal-Unjoni 

Ewropea għat-taħriā u l-mobbiltà, il-kooperazzjoni transkonfinali jew l-investiment 

f'infrastruttura tal-metroloāija.  

3. L-EMPIR jista' jappoāāa l-organizzazzjoni ta' attivitajiet ta' networking għall-

promozzjoni tal-EMPIR u jimmassimizza l-impatt tiegħu.  

4. L-azzjonijiet indiretti msemmija fil-punt 1 għandhom jitwettqu mill-NMIs u d-DIs 

skont kif jiāu assenjati mill-awtorità nazzjonali adatta. Madankollu, l-EMPIR 

għandu jħeāāeā u jappoāāa l-parteëipazzjoni ta' entitajiet oħra fis-sejħiet kollha 

mnedija mill-EMPIR. Dan l-approëë mistenni jwassal biex madwar 15% tal-baāit 

tal-EMPIR jingħata lil dawn l-entitajiet. 
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▌ANNESS III 

L-implimentazzjoni u l-governanza tal-EMPIR 

I Ir-rwol tal-EURAMET 

1. Il-EURAMET għandha tkun responsabbli mill-implimentazzjoni tal-EMPIR, skont l-

Artikolu 3. Għandha tmexxi l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-EMPIR u 

għandha tkun responsabbli biex tħejji u timplimenta l-pjan ta' ħidma annwali, 

torganizza s-sejħiet għall-proposti, tieħu ħsieb l-evalwazzjoni ta' proposta u l-

klassifika u kwalunkwe attività oħra li tirriŜulta mill-pjan ta' ħidma annwali. Il-

EURAMET għandha tkun responsabbli mill-āestjoni tal-għotjiet inkluŜ l-iffirmar tal-

ftehimiet għal għotja, l-irëevuta, l-allokazzjoni u l-monitoraāā tal-uŜu tal-

kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni u l-pagamenti lill-parteëipanti tal-EMPIR fil-

proāetti magħŜula. 

Il-monitoraāā tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandu jkopri l-attivitajiet 

kollha ta' kontroll u awditjar, kontrolli ex ante u/jew ex post, li huma meħtieāa għat-

twettiq tal-kompiti li l-Kummissjoni tiddelega lill-EURAMET. Dawk l-attivitajiet 

għandhom jimmiraw biex jipprovdu assigurazzjoni raāonevoli dwar il-legalità u r-

regolarità tat-transazzjonijiet sottostanti, u l-eliāibbiltà tal-ispejjeŜ iddikjarati fil-

ftehimiet dwar l-għotja. 

2. Il-EURAMET tista' tafda ëerti kompiti amministrattivi u loāistiëi fl-

implimentazzjoni tal-EMPIR f'idejn l-Istati Parteëipanti. 
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II L-istruttura organizzattiva tal-EURAMET involuta fl-implimentazzjoni tal-EMPIR 

1. L-Assemblea Āenerali hi l-ogħla awtorità fir-rigward tal-kwistjonijiet kollha tal-

EURAMET. Il-Kumitat tal-EMPIR jieħu ħsieb il-programm f'qafas definit mill-

EURAMET sabiex il-EURAMET tista' tiŜgura li l-programm, fil-mod kif jiāi 

eŜegwit, jilħaq l-objettivi tiegħu. 

Il-Kumitat tal-EMPIR għandu jkun kompost minn rappreŜentanti tal-membri tal-

EURAMET mill-Istati Parteëipanti. Il-piŜijiet tal-votazzjoni għandhom jiāu 

kkalkulati mill-impenji nazzjonali skont regola tal-għerq kwadrat. 

B'mod partikolari l-Kumitat tal-EMPIR għandu jieħu deëiŜjonijiet dwar l-aāenda 

strateāika għar-riëerka u l-innovazzjoni, l-ippjanar tas-sejħiet għall-proposti, il-

proëedura tar-rieŜami tal-evalwazzjoni, l-għaŜla tal-proāetti li għandhom jiāu 

ffinanzjati skont il-klassifika u l-monitoraāā tal-progress tal-proāetti ffinanzjati. 

Huwa għandu jadotta l-pjan ta' ħidma annwali wara li jkun kiseb l-approvazzjoni 

mill-Kummissjoni. 

Il-Kummissjoni għandu jkollha status ta' osservatur fil-laqgħat tal-Kumitat tal-

EMPIR. Madankollu, l-adozzjoni tal-pjan ta' ħidma annwali mill-Kumitat tal-EMPIR 

jeħtieā il-kunsens bil-quddiem tal-Kummissjoni. Il-Kumitat tal-EMPIR għandu 

jistieden lill-Kummissjoni għal-laqgħat tiegħu u għandu jibgħat id-dokumenti 

rilevanti. Il-Kummissjoni tista' tieħu sehem fid-diskussjonijiet tal-Kumitat tal-

EMPIR. 
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2. Il-President tal-Kumitat tal-EMPIR u d-deputat tiegħu/tagħha għandhom jiāu eletti 

mill-Kumitat tal-EMPIR. Il-President tal-Kumitat tal-EMPIR għandu jkun wieħed 

miŜ-Ŝewā Viëi Presidenti tal-EURAMET. Il-President tal-Kumitat tal-EMPIR 

għandu jirrappreŜenta lill-EURAMET fi kwistjonijiet relatati mal-EMPIR.  

3. Il-Kunsill tar-Riëerka għandu jkun kompost minn esperti ta' livell għoli mill-

industrija, ir-riëerka, l-akkademja u organizzazzjonijiet internazzjonali tal-partijiet 

interessati. Għandu jipprovdi parir strateāiku indipendenti dwar il-pjan ta' ħidma 

annwali tal-EMPIR. Il-membri tal-Kunsill tar-Riëerka għandhom jinħatru mill-

Assemblea Āenerali tal-EURAMET. 

4. Is-Segretarjat tal-EURAMET li jagħti appoāā amministrattiv āenerali lill-

EURAMET għandu jŜomm il-kontijiet bankarji għall-EMPIR. 

5. L-unità ta' appoāā tal-Maniāment għandha tiāi stabbilita bħala parti mis-Segretarjat 

tal-EURAMET u għandha tkun responsabbli mill-implimentazzjoni u l-āestjoni ta' 

kuljum tal-EMPIR. 

 

 

Or. en 

 


