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***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
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(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. 
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-Impriża Konġunta tal-Industriji 
b'Bażi Bijoloġika
(COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2013)0496),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 187 u l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 188 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli ġie kkonsultat mill-Kunsill (C7-0257/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-0092/2014),

1. Japprova l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill kif emendata;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex timmodifika l-proposta tagħha konsegwentement, skont l-
Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

3. Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-
Parlament;

4. Jitlob lill-Kunsill biex jerġa’ jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-
Kummissjoni b’mod sostanzjali;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill … 2013 
li jistabbilixxi Orizzont 2020 – Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020)20 għandu l-għan 
li jkollu impatt ikbar fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni billi jikkombina l-Programm 

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

Qafas Orizzont 2020 u fondi tas-settur 
privat fi sħubijiet pubbliċi-privati f'oqsma 
ewlenin fejn ir-riċerka u l-innovazzjoni 
jistgħu jikkontribwixxu għall-għanijiet usa' 
fil-kompetittività tal-Unjoni, jagħtu spinta 
lill-investiment privat u jgħinu biex 
jingħelbu sfidi soċjetali. Dawn is-sħubijiet 
għandhom ikunu bbażati fuq impenn fit-
tul, inkluża kontribuzzjoni bbilanċjata 
mis-sħab kollha. Huma għandhom ikunu 
responsabbli għall-kisba tal-miri tagħhom 
u għandhom ikunu allinjati mal-miri 
strateġiċi tal-Unjoni relatati mar-riċerka, 
l-iżvilupp u l-innovazzjoni. Il-governanza 
u l-funzjonament ta’ dawn is-sħubijiet 
għandhom ikunu miftuħa, trasparenti, 
effettivi u effiċjenti u għandhom jagħtu lil 
medda wiesgħa ta’ partijiet interessati l-
opportunità li jipparteċipaw fl-oqsma 
speċifiċi tagħhom. L-involviment tal-
Unjoni f’dawn is-sħubijiet jista’ jieħu l-
forma ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji għal 
intrapriżi konġunti stabbiliti fuq l-
Artikolu 187 tat-Trattat fuq Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE.

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

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tenfasizza l-prinċipji importanti li sar ftehim dwarhom waqt in-negozjati 
Orizzont 2020 rigward l-ITK u x'għandhom jipprovdu. F'konformità mal-Premessa 40 tal-
programm qafas.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Skont id-Deċiżjoni (UE) Nru …/2013 
tal-Kunsill tal-… 2013 li tistabbilixxi l-
Programm Speċifiku li jimplimenta 
Orizzont 2020 (2014-2020)21 għandu 
jingħata iktar appoġġ lill-impriżi konġunti 

(4) Skont ir-Regolament (UE) 
Nru …/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-… 2013 li jistabbilixxi 
Orizzont 2020 u d-Deċiżjoni (UE) 
Nru …/2013 tal-Kunsill tal-… 2013 li 
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stabbiliti fil-Programm Qafas 
Orizzont 2020 taħt il-kondizzjonijiet 
speċifikati f'dik id-Deċiżjoni.

tistabbilixxi l-Programm Speċifiku li 
jimplimenta Orizzont 2020 (2014-2020)21 
għandu jingħata iktar appoġġ lill-impriżi 
konġunti kif stabbilit fil-Programm Qafas 
Orizzont 2020 taħt il-kundizzjonijiet 
speċifikati f'dak ir-Regolament u f'dik id-
Deċiżjoni, partikolarment fl-Artikolu 25 
tal-Programm qafas.

__________________ __________________
21 ĠU … [H2020 SP] 21 ĠU … [H2020 SP]

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi inkluża referenza mhux biss għall-Programm Speċifiku, iżda anke għall-
Programm Qafas, li hija importanti biex turi konformità mal-Artikolu 25 tal-Programm Qafas 
u l-prinċipji ddikjarati fih.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Din iż-żieda tenfasizza l-prinċipji importanti li ntlaħaq ftehim dwarhom waqt in-negozjati ta' 
Orizzont 2020 rigward l-ITK u dak li għandhom jipprovdu, partikolarment rigward l-
Artikolu 25, iżda anke rigward l-Artikolu 14 dwar it-twessigħ tal-parteċipazzjoni u l-
Artikolu 25, paragrafu 3 dwar l-SMEs.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Xi wħud mill-akbar riżorsi ta' 
bijomassa tal-Unjoni jinsabu fir-reġjuni 
bl-aktar densità ta' popolazzjoni baxxa. 
Huwa essenzjali, għalhekk, li x-xogħol 
tal-impriża konġunta u l-opportunitajiet 
offruti jinkludu wkoll dawn ir-reġjuni 
aktar remoti.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

(b'kunsiderazzjoni partikolari tal-
entitajiet agrikoli individwali u ż-żoni 
agrikoli) u strumenti ta' politika fuq skala 
kbira, u b'hekk tnaqqas ir-riskju għall-
investiment privat tar-riċerka u l-
innovazzjoni fl-iżvilupp ta' prodotti b'bażi 
bijoloġika u bijofjuwils sostenibbli u 
kompetittivi u tippermetti lill-partijiet 
interessati kollha inklużi dawk minn żoni 
rurali jibbenefikaw minn inizjattiva ta' 
dan it-tip.

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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



PE522.975v01-00 10/62 RR\1018210MT.doc

MT

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) Il-bijoindustriji jirrappreżentaw 
element fundamentali tal-bijoekonomija 
fir-rigward tal-istimulazzjoni tat-tkabbir 
ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi. L-
għan tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta 
dwar l-industriji b’bażi bijoloġika huwa li 
timplimenta programm ta’ attivitajiet ta’ 
riċerka u innovazzjoni fl-Ewropa li 
jivvaluta d-disponibbiltà ta’ riżorsi 
bijoloġiċi rinnovabbli li jistgħu jintużaw 
għall-produzzjoni ta’ materjali b’bażi 
bijoloġika u abbażi ta’ dak jappoġġjaw it-
twaqqif ta’ katini ta’ valur b’bażi 
bijoloġika sostenibbli. Dawn l-attivitajiet 
għandhom jitwettqu b’kollaborazzjoni 
miftuħa u trasparenti bejn il-partijiet 
interessati tul il-katini ta’ valur b’bażi 
bijoloġika kollha, inkluż l-industriji tal-
produzzjoni u tal-ipproċessar ewlenin, il-
marki tal-konsumaturi, l-SMEs, ir-
raggruppamenti reġjonali ta’ 
innovazzjoni, iċ-ċentri u l-universitajiet 
teknoloġiċi u ta’ riċerka. F’dan ir-rigward, 
huwa importanti li tiġi żviluppata 
kooperazzjoni strateġika interreġjonali 
fuq il-bażi ta’ strateġiji ta’ 
speċjalizzazzjoni intelliġenti (RIS3), 
koordinazzjoni u komunikazzjoni effettivi, 
skambji ta’ prattika tajba u 
parteċipazzjoni attiva mir-reġjuni fl-
ippjanar ekonomiku b’bażi bijoloġika.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(16) Bi qbil mal-Prinċipji Ġenerali tal-
Programm qafas u sabiex tikseb l-impatt 
massimu, l-Impriża Konġunta tal-Industriji 
b'bażi bijoloġika għandha tiżviluppa 
sinerġiji mill-qrib ma' programmi oħrajn 
tal-Unjoni f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-
ambjent, il-kompetittività u l-SMEs, u mal-
fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni u tal-Politika 
dwar l-Iżvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu 
speċifikament fit-tisħiħ tal-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni. Huwa 
vitali li jiżdiedu l-koordinazzjoni, il-
komunikazzjoni u l-kumplimentarjetà ma' 
politiki u fondi oħra, kif ukoll li jinstabu 
opportunitajiet ta' finanzjament inkroċjat. 
Huwa wkoll ta' importanza kbira li 
tingħata informazzjoni dwar l-attivitajiet 
tal-impriża konġunta, u dwar il-potenzjal 
tagħha li tappoġġja l-ħolqien ta' katini ta' 
valur b'bażi bijoloġika sostenibbli lill-
partijiet interessati rilevanti. Is-sinerġiji 
għandhom jiġu żviluppati wkoll bejn l-
Impriża Konġunta tal-Industriji b'Bażi 
Bijoloġika u t-tliet Sħubijiet Ewropej dwar 
l-Ilma, il-Produttività u s-Sostenibbiltà 
Agrikola u l-Materja Prima.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Huwa importanti ħafna li jkun 
hemm approċċ fuq il-livell lokali biex jiġi 
żviluppat il-potenzjal tar-reġjuni kollha. 
L-Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti dwar 
industriji b'bażi bijoloġika għandhom 
ikunu bbażati fuq tali approċċi, u b'mod 
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partikolari, fuq l-appoġġ ta' azzjonijiet 
lokali u reġjonali filwaqt li jibqgħu 
f'kuntatt kostanti mal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali. Jekk isir dan, hemm il-potenzjal 
li tiżdied il-kuxjenza pubblika dwar l-
importanza tal-bijoekonomija u l-
benefiċċji enormi li ġġib magħha, filwaqt 
li tibbaża fuq l-għarfien speċjalizzat tar-
reġjuni u żżid il-kooperazzjoni bejn ix-
xjenza, l-impriżi u l-awtoritajiet pubbliċi fi 
ħdan l-hekk magħruf 'Triple Helix'.  L-
għan tat-Triple Helix huwa li tinbena 
ekonomija miftuħa u espansiva, li 
tiffaċilita l-fluss transkonfinali ta' 
investimenti u tinkoraġġixxi 
kooperazzjoni effettiva, li l-bażi tagħha 
hija l-komplimentarjetà kompetittiva u l-
użu ottimali tal-infrastruttura ta' riċerka 
bejn l-impjanti xjentifiċi, kif ukoll bejn l-
impjanti xjentifiċi u n-negozji. 

Ġustifikazzjoni

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

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

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

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 16b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16b) Filwaqt li jiġu kkunsidrati s-
sinerġiji intiżi bejn Orizzont 2020 u l-
Fondi Strutturali, kif ukoll il-programmi 
ta' finanzjament nazzjonali u reġjonali ta' 
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R&Ż rilevanti, ir-reġjuni fl-Unjoni kollha 
għandhom ikunu inkoraġġiti 
jikkontribwixxu b'mod proattiv għall-
attivitajiet tal-Impriża Konġunta BBI, 
pereżempju billi jappoġġjaw 
finanzjarjament infrastruttura ta' riċerka 
rilevanti, billi jħejju proposti, billi 
jisfruttaw riżultati ta' riċerka jew 
attivitajiet ta' netwerking ta' atturi 
rilevanti, bil-għan li jżidu l-impatt 
reġjonali ta' attivitajiet BBI u l-potenzjal 
tagħhom li joħolqu l-impjiegi u t-tkabbir 
f'livell reġjonali.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(20) Biex tilħaq l-għanijiet tagħha u biex 
tiżgura li atturi u finanzjaturi żgħar 
jibbenefikaw ukoll b’mod simili, l-Impriża 
Konġunta BBI għandha tipprovdi l-
kontribuzzjoni tal-UE lill-azzjonijiet bi 
proċeduri miftuħa u trasparenti 
prinċipalment fil-forma ta’ għotjiet lill-
parteċipanti wara sejħiet kompetittivi 
miftuħa u trasparenti.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Il-kontribuzzjonijiet tagħhom 
għandhom ikunu relatati wkoll ma' 
attivitajiet addizzjonali li għandhom 
jitwettqu mill-Membri privati, kif 
speċifikat fi pjan tal-attivitajiet 
addizzjonali; u sabiex ikollhom opinjoni 

(22) Il-kontribuzzjonijiet tagħhom 
għandhom ikunu relatati wkoll ma’ 
attivitajiet addizzjonali li għandhom 
jitwettqu mill-Membri privati, kif 
speċifikat fi pjan tal-attivitajiet 
addizzjonali u kif ippreżentat fir-rapport 
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xierqa tal-effett ta’ ingranaġġ, dawk l-
attivitajiet addizzjonali jridu 
jirrappreżentaw il-kontribuzzjonijiet lill-
Inizjattiva Teknoloġika Konġunta usa’ 
dwar l-Industriji b’bażi bijoloġika.

annwali; u sabiex ikollhom opinjoni xierqa 
tal-effett ta’ lieva, dawk l-attivitajiet 
addizzjonali jridu jirrappreżentaw il-
kontribuzzjonijiet lill-Inizjattiva 
Teknoloġika Konġunta usa’ dwar l-
Industriji b’bażi bijoloġika.

(ara l-emenda għall-Artikolu 4(4).)

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Id-deroga tar-Regolament (UE) 
Nru ... /2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-… 2013 li jistabbilixxi r-
regoli għall-parteċipazzjoni u d-
disseminazzjoni f'"Orizzont 2020 - il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020)", li għalih 
jipprovdi dan ir-Regolament, tidher 
ġustifikata għall-ħtiġijiet ta' operazzjoni 
speċifiċi.

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur diġà jixtieq jiddikjara, f'dan l-istadju, li d-deroga prevista tidher aċċettabbli. 
Biex tipproduċi livell ottimali ta' effett ta' lieva fuq l-investiment privat, l-Impriża Konġunta 
BBI għandha tillimita l-finanzjament mill-Unjoni għal azzjonijiet fil-qasam tal-industiji b'bażi 
bijoloġika minbarra l-azzjonijiet innovattivi għal dawn it-tipi ta' parteċipanti li ġejjin biss: l-
SMEs; stabbilimenti ta' edukazzjoni sekondarja u għolja; entitajiet ġuridiċi mingħajr skop ta' 
qligħ, inklużi dawk li jwettqu riċerka jew żvilupp teknoloġiku bħala wieħed mill-objettivi 
ewlenin tagħhom; il-JRC (Ċentru Konġunt ta' Riċerka); organizzazzjonijiet internazzjonali 
b'interessi Ewropej.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 24
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni għall-Impriża Konġunta BBI 
għandha titmexxa kont il-prinċipju ta’ 
ġestjoni finanzjarja tajba u bir-regoli 
rilevanti dwar ġestjoni indiretta stabbiliti 
fir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 u r-Regolament delegat mill-
Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-
29 ta’ Ottubru 201227 dwar ir-regoli tal-
applikazzjoni tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/201227.

(24) Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni għall-Impriża Konġunta BBI 
għandha titmexxa skont il-prinċipju ta’ 
ġestjoni finanzjarja tajba u bir-regoli 
rilevanti dwar ġestjoni indiretta stabbiliti 
fl-Artikolu 60(1) sa (4) tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012 u r-
Regolament delegat mill-Kummissjoni 
(UE) Nru 1268/2012 tad-
29 ta’ Ottubru 201227.

__________________ __________________
27 ĠU L 362, 31.12.2012, p. 1. 27 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 tal-Parlament u 
tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji 
applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Unjoni (ĠU L 362, 31.12.2012, p. 1).

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Mingħajr preġudizzju għall-
evalwazzjoni interim imsemmija fl-
Artikolu 11 u f’konformità mal-
Artikolu 32 tar-Regolament (UE) 
Nru 1291/2013 u bħala parti mill-
Evalwazzjoni Interim Orizzont 2020, l-
Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti, bħala 
strument partikolari ta’ finanzjament ta’ 
Orizzont 2020, għandhom ikunu soġġetti 
għal valutazzjoni dettaljata, li għandha 
tinkludi, fost l-oħrajn, analiżi tal-ftuħ, it-
trasparenza u l-effiċjenza ta’ sħubiji 
pubbliċi-privati abbażi tal-Artikolu 187 
tat-TFUE.
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-awditur intern tal-Kummissjoni 
għandu jeżerċita l-istess setgħat fuq l-
Impriża Konġunta BBI bħal dawk 
eżerċitati fir-rigward tal-Kummissjoni.

(27) L-awditur intern tal-Kummissjoni 
għandu jeżerċita l-istess setgħat fuq l-
Impriża Konġunta BBI bħal dawk 
eżerċitati fir-rigward tal-Kummissjoni. 
Għandu japplika arranġament 
korrispondenti għall-Parlament Ewropew 
u għall-Qorti tal-Awdituri.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Skont l-Artikolu 287(1) tat-Trattat, l-
istrument kostitwenti ta' korpi, uffiċċji jew 
aġenziji mwaqqfa mill-Unjoni jista' 
jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-dħul u 
l-ispiża kollha ta' dawn il-korpi, l-uffiċċji 
jew l-aġenzjiji mill-Qorti tal-Awdituri. 
Skont l-Artikolu 60(5) tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012, il-kontijiet 
tal-korpi taħt l-Artikolu 209 Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012 għandhom 
jiġu eżaminati minn korp ta’ verifika 
indipendenti li inter alia għandu jagħti 
opinjoni dwar il-kredibilità tal-kontijiet u 
l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
sottostanti. L-evitar tad-duplikazzjoni tal-
eżami tal-kontijiet jiġġustifika li l-kontijiet 
tal-Impriża Konġunta BBI ma 
għandhomx ikunu soġġetti għal eżami 
mill-Qorti tal-Awdituri.

(28) B’deroga mill-Artikoli 60(7) u 209 
tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012, għandha tingħata 
kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit 
tal-Impriża Konġunta BBI mill-Parlament 
Ewropew fuq ir-rakkomandazzjoni tal-
Kunsill. Għalhekk, ir-rekwiżiti ta’ 
rappurtar stabbiliti fl-Artikolu 60(5) ma 
għandhomx japplikaw għall-
kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-Impriża 
Konġunta BBI iżda għandhom jiġu 
allinjati sa fejn possibbli ma' dawk 
previsti fir-rigward tal-korpi taħt l-
Artikolu 208 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012. Il-verifika tal-
kontijiet u tal-leġalità u r-regolarità tat-
transazzjonijiet sottostanti għandha 
titwettaq mill-Qorti tal-Awdituri.



RR\1018210MT.doc 17/62 PE522.975v01-00

MT

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) L-Impriża Konġunta BBI għandha 
topera b'mod trasparenti meta tipprovdi l-
informazzjoni disponibbli rilevanti għall-
korpi adegwati tagħha u tippromwovi l-
attivitajiet tagħha.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 30a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) Bil-għan li jintlaħaq l-objettiv 
ġenerali ta’ Orizzont 2020 li huwa dak li 
jwassal għal iktar simplifikazzjoni u 
armonizzazzjoni fil-qafas tal-fondi tar-
riċerka u l-innovazzjoni, l-Impriżi 
Konġunti għandhom jevitaw settijiet 
differenti ta’ regoli minn Orizzont 2020.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 30b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30b) Sabiex jiġi eliminat id-distakk bejn 
ir-riċerka u l-innovazzjoni fl-Ewropa, il-
kumplimentarjetà u sinerġiji mill-qrib 
mal-Fondi Strutturali għandhom ikunu 
żviluppati. Fejn possibbli, għandha tiġi 
promossa l-interoperabilità taż-żewġ 
strumenti. Il-finanzjamenti kumulattivi 
jew kombinati għandhom ikunu mħeġġa. 
F’dan il-kuntest, il-miżuri għandhom 
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jimmiraw lejn l-isfruttament totali tar-
riżorsi tat-talent Ewropew biex b’hekk jiġi 
ottimizzat l-impatt ekonomiku u soċjali 
tar-riċerka u tal-innovazzjoni, u 
għandhom ikunu distinti mill-politiki u 
mill-azzjonijiet tal-fondi tal-politika ta’ 
koeżjoni iżda komplementari għalihom.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 30c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30c) Fid-dawl tal-importanza ta’ riċerka 
bażika fil-ħolqien ta’ ideat li jagħmlu 
soluzzjonijiet innovattivi futuri possibbli, 
għandhom jinħarġu sejħiet għal proposti 
ta’ proġetti ta’ R&Ż kollaborattivi fil-
qasam tar-riċerka bijoteknoloġika skont 
Orizzont 2020, b’mod parallel u flimkien 
mal-attivitajiet tal-Impriża Konġunta tal-
Industriji b’Bażi Bijoloġika, 
partikolarment dawk dwar ir-riċerka fil-
Livelli ta’ Tlestija Teknoloġika 1 sa 4;

Ġustifikazzjoni

Skont ir-Regolament H2020, attivitajiet R&Ż koperti minn ITK għandhom jiġu inklużi wkoll 
f’sejħiet għal proposti regolari fi programmi ta’ ħidma H2020. Fil-każ ta’ BBI, ir-riċerka 
kollaborattiva għandha titwettaq b’mod parallel ma’ attivitajiet BBI f’livelli aktar baxxi ta’ 
Tlestija Teknoloġika, biex tinkiseb inklużjoni usa’ ta’ universitajiet u SMEs fir-riċerka 
bijoteknoloġika ffinanzjata mill-UE, biex jiġi żgurat il-bilanċ ġust bejn Livelli ta’ Tlestija 
Teknoloġika aktar baxxa u aktar għolja, biex jinħoloq ambjent ta’ riċerka kompetittiv u 
tissaħħaħ l-innovazzjoni futura.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 30d (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30d) Filwaqt li jitqiesu b'mod xieraq is-
sinerġiji maħsuba bejn Orizzont 2020 u l-
Fondi Strutturali, kif ukoll il-programmi 
ta’ finanzjament R&Ż nazzjonali u 
reġjonali rilevanti, ir-reġjuni tal-Unjoni 
għandhom ikunu inkoraġġiti 
jikkontribwixxu proattivament għall-
attivitajiet tal-Impriża Konġunta tal-
Industriji b’Bażi Bijoloġika, pereżempju 
billi jappoġġjaw finanzjarjament 
infrastruttura ta’ riċerka rilevanti, billi 
jippreparaw proposti u jisfruttaw ir-
riżultati tar-riċerka jew l-attivitajiet ta’ 
netwerking ta’ atturi rilevanti, bil-għan li 
jsaħħu l-impatt reġjonali tal-attivitajiet 
tal-Impriża Konġunta Industriji b’Bażi 
Bijoloġika u l-potenzjal tagħhom li 
joħolqu l-impjiegi u t-tkabbir fil-livell 
reġjonali.

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew irnexxielu jdaħħal b’suċċess artikolu ġdid fir-Regolament Qafas 
Orizzont 2020 li espliċitament jitlob sinerġiji aħjar bejn Orizzont 2020 u l-Fondi Strutturali. 
F’dan il-kuntest, l-ITK m’għandhomx ikunu eċċezzjoni. Ir-reġjuni għandhom jiġu mħeġġa 
jikkontribwixxu għall-attivitajiet tagħhom, b’mod partikolari minħabba l-potenzjal kbir li 
għandhom biex isaħħu r-raggruppamenti reġjonali.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 30e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30e) Għandhom jittieħdu miżuri li 
jippromwovu l-parteċipazzjoni ta’ SMEs, 
Universitajiet u Ċentri ta’ Riċerka. F’dan 
il-kuntest, għandhom jiġu identifikati u 
indirizzati l-ostakli li jipprevjenu l-
parteċipazzjoni ta’ persuni ġodda fil-
programm.
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1. Għall-implimentazzjoni tal-Inizjattiva 
Teknoloġika Konġunta dwar l-Industriji 
b'bażi bijoloġika, impriża konġunta fis-sens 
tal-Artikolu 187 tat-Trattat (minn issa ’l 
quddiem ''l-Impriża Konġunta BBI''), tiġi 
stabbilita għal perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2024.

1. Għall-implimentazzjoni tal-Inizjattiva 
Teknoloġika Konġunta dwar l-Industriji 
b'bażi bijoloġika, impriża konġunta fis-sens 
tal-Artikolu 187 TFUE (minn issa ’l 
quddiem ''l-Impriża Konġunta BBI''), tiġi 
stabbilita għal perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2024. Sabiex titqies id-
durata ta' Orizzont 2020 - il-Programm 
Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni 
(2014-2020), is-sejħiet kollha għal 
proposti għandhom jiġu mnedija sal-
31 ta' Diċembru 2020.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 
Nru .../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-... 2013 li jistabbilixxu l-
Programm Qafas Orizzont 2020 u b'mod 
partikolari parti ... mid-Deċiżjoni Nru ... 
/2013 UE tal-Kunsill ta' ... 2013 li 
tistabbilixxi l-Programm Speċifiku 
Orizzont 2020.

(a) li tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 
Nru .../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-... 2013 li jistabbilixxu l-
Programm Qafas Orizzont 2020 u b'mod 
partikolari tindirizza l-prijoritajiet tar-
riċerka u l-innovazzjoni stabbiliti fil-
Parti II.1 u l-Parti III.2 tad-Deċiżjoni 
Nru ... /2013 tal-UE tal-Kunsill ta' ... 2013 
li tistabbilixxi l-Programm Speċifiku 
Orizzont 2020.

Ġustifikazzjoni

Żidiet sabiex ikun aktar espliċitu l-fatt li l-ITK għandha ssegwi l-objettivi tar-riċerka u l-
innovazzjoni stabbiliti f'Orizzont 2020.
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Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) li tikkontribwixxi għall-għanijiet tal-
Inizjattiva Teknoloġika Konġunta għall-
Industriji b'bażi bijoloġika għal ekonomija 
aktar sostenibbli u effiċjenti fl-użu tal-
karbonju u għall-aċċellerazzjoni tat-
tkabbir ekonomiku u għaż-żieda fl-
impjiegi, b'mod partikolari f'żoni rurali u 
żoni b'riżorsi ta' bijomassa kbar u l-
potenzjal li jiżviluppaw prodotti b'bażi 
bijoloġika, permezz tal-iżvilupp ta' 
industriji b'bażi bijoloġika sostenibbli u 
kompetittivi fl-Ewropa, ibbażati fuq 
bijoraffineriji li jiksbu l-bijomassa 
tagħhom b'mod sostenibbli; u b'mod 
partikulari biex:

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) li tippromwovi l-involviment tal-
intrapriżi żgħar u medji (SMEs) fl-
attivitajiet tagħha, b’konformità mal-
objettivi tal-Programm Qafas 
Orizzont 2020.

Emenda 28

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

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

(c) li turi u tippromwovi soluzzjonijiet 
teknoloġiċi fuq skala kbira u żgħira li 
jippermettu li moduli kimiċi ġodda, 
materjali ġodda, u prodotti ġodda għall-
konsumatur minn bijomassa Ewropea jiġu 
prodotti b'mod sostenibbli u li 
jissostitwixxu l-ħtieġa għal inputs b'bażi ta' 
fossili; kif ukoll tappoġġja l-innovazzjoni 
u t-tiftix ta' sorsi ġodda tat-tkabbir li 
jiffaċilitaw l-isfruttament sħiħ tal-kapital 
intellettwali; 

Ġustifikazzjoni

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

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

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) li tiżviluppa mudelli ta' negozju li 
jintegraw l-atturi ekonomiċi tul il-katina ta' 
valur kollha mill-provvista tal-bijomassa 
għall-bijoraffineriji għall-konsumaturi ta' 
materjali, kimiċi u fjuwils b'bażi 
bijoloġika, inkluż permezz tal-ħolqien ta' 
interkonnessjonijiet transsettorjali ġodda, l-
appoġġ għal raggruppamenti 
transindustrijali kif ukoll l-iżvilupp tal-
kooperazzjoni interreġjonali u 
transnazzjonali; kif ukoll
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Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) li tiżgura li r-riżultati tar-riċerka fit-
teknoloġiji innovattivi tal-bijoekonomija 
jiġu kkomunikati lill-entitajiet kollha, 
inklużi l-bdiewa individwali, biex 
jippermettu lil kulħadd jagħmel l-akbar 
użu possibbli minnhom. 

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Kamp ta’ applikazzjoni tal-attivitajiet

1. Sabiex ikunu ssodisfati l-objettivi 
stabbiliti fl-Artikolu 2, il-programm ta’ 
riċerka tal-Industriji b’Bażi Bijoloġika 
jista’ jiffinanzja r-riċerka u l-iżvilupp fil-
Livelli ta’ Tlestija Teknoloġika minn 2 sa 
6.
2. Jekk il-programm ta’ riċerka tal-
Industriji b’Bażi Bijoloġika jipprevedi 
attivitajiet ta’ innovazzjoni li jkun fihom 
Livelli ta’ Tlestija Teknoloġika minn 7 sa 
8, ir-rati ta’ finanzjament għal azzjonijiet 
indiretti għandhom jitnaqqsu skont [l-
Artikolu 22] tar-Regoli għall-
Parteċipazzjoni stipulati f'Orizzont 2020.

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ dan l-Artikolu huwa li jikkjarifika l-kamp ta' applikazzjoni ta’ attivitajiet tal-
Impriża Konġunta Industriji b’Bażi Bijoloġika, b’mod partikolari fir-rigward ta’ Livelli ta’ 
Tlestija Teknoloġika rilevanti koperti mill-programm ta’ riċerka tagħha. Ir-Regoli għall-
Parteċipazzjoni jitolbu wkoll aktar kunsiderazzjoni tal-kunċett ta’ Livell ta’ Tlestija 
Teknoloġika biex jiġu stipulati l-livelli ta’ finanzjament, kwistjoni li ġiet trattata f’dan l-
artikolu fir-rigward tar-rati ta’ finanzjament użati f’azzjonijiet indiretti.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni, 
inkluż l-approprjazzjonijiet tal-EFTA 
għall-Impriża Konġunta BBI biex tkopri l-
kostijiet u l-kostijiet operattivi għandha 
tkun EUR 1000 miljun. Il-kontribuzzjoni 
għandha titħallas mill-approprjazzjonijiet 
rilevanti fil-baġit ġenerali tal-Unjoni 
allokat lill-Programm Speċifiku Orizzont 
2020 li jimplimenta l-Programm Qafas 

1. Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni, 
inklużi l-kontribuzzjonijiet mill-pajjiżi tal-
Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ 
Ħieles (EFTA) għall-Impriża Konġunta 
BBI biex tkopri l-kostijiet u l-kostijiet 
operattivi għandha tkun EUR 950 miljun. 
Il-kontribuzzjoni għandha titħallas mill-
approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-
Unjoni allokat lill-Programm Qafas 
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Orizzont 2020 skont l-Artikolu 58(1)(c)(iv) 
u l-Artikoli 60 u 61 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 għall-korpi 
msemmija fl-Artikolu 209 ta’ dak ir-
Regolament.

Orizzont 2020 u partikolarment minn 
approprjazzjonijiet allokati għall-objettivi 
speċifiċi "Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali" u "Sigurtà tal-
ikel, agrikoltura u forestrija sostenibbli, 
riċerka tal-baħar, marittima u tal-ilmijiet 
interni, u l-bijoekonomija" skont id-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-
Artikolu 58(1)(c)(iv) u l-Artikoli 60 (1) sa 
(4) u 61 tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 għall-korpi msemmija fl-
Artikolu 209 ta’ dak ir-Regolament.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-ftehim ta’ delegazzjoni msemmi fil-
paragrafu 2 għandu jindirizza l-elementi 
stabbiliti fl-Artikolu 58(3) u l-Artikoli 60 u 
61 tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 u fl-Artikolu 40 tar-
Regolament delegat tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 1268/2012 kif ukoll, fost l-oħrajn, 
dawn li ġejjin:

3. Il-ftehim ta’ delegazzjoni msemmi fil-
paragrafu 2 għandu jindirizza l-elementi 
stabbiliti fl-Artikolu 58(3) u l-
Artikoli 60(1) sa (4) u 61 tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012 u fl-
Artikolu 40 tar-Regolament delegat tal-
Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 kif 
ukoll, fost l-oħrajn, dawn li ġejjin:

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-arranġamenti dwar l-għoti tad-dejta 
neċessarja biex ikun żgurat li l-
Kummissjoni tkun kapaċi taqdi l-obbligi 
tagħha ta' disseminazzjoni u rappurtaġġ;

(d) l-arranġamenti rigward l-għoti tad-dejta 
neċessarja biex ikun żgurat li l-
Kummissjoni tkun kapaċi taqdi l-obbligi 
tagħha ta’ disseminazzjoni u rappurtar, 
inkluża informazzjoni kompleta dwar il-
proposti kollha u l-ftehimiet ta' għoti u s-
sħab tagħhom, li għandha tiġi 
ppubblikata fi żmien debitu fil-Portal tal-
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Parteċipanti ta' Orizzont 2020 bbażat fuq 
l-internet;

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Membri tal-Impriża Konġunta BBI 
minbarra l-Unjoni għandhom jirrappurtaw 
kull sena sal-31 ta’ Jannar lill-Bord ta' 
Tmexxija tal-Impriża Konġunta BBI 
rigward il-valur tal-kontribuzzjonijiet li 
hemm referenza għalihom fil-paragrafu 2 li 
saru f’kull sena finanzjarja preċedenti.

3. Il-Membri tal-Impriża Konġunta BBI 
minbarra l-Unjoni għandhom jirrappurtaw 
kull sena sal-31 ta’ Jannar lill-Bord ta' 
Tmexxija tal-Impriża Konġunta BBI 
rigward il-valur tal-kontribuzzjonijiet li 
hemm referenza għalihom fil-paragrafu 2 li 
saru f’kull sena finanzjarja preċedenti. Il-
Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati 
għandu wkoll jiġi informat fi żmien 
debitu.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet imsemmija fil-Punt (b) 
tal-paragrafu 2 u l-Klawżola 12(3)(c) tal-
Istatuti inklużi fl-Anness, il-kostijiet 
għandhom ikunu ddeterminati skont il-
prattiċi normali tal-kontabbiltà tal-kostijiet 
tal-entitajiet ikkonċernati, skont l-
istandards tal-kontabbiltà applikabbli tal-
pajjiż fejn hija stabbilita kull entità, u skont 
l-Istandards Internazzjonali tal-
Kontabbiltà / l-Istandards Internazzjonali 
tar-Rappurtaġġ Finanzjarju. Il-kostijiet 
għandhom ikunu ċċertifikati minn awditur 
estern indipendenti maħtur mill-entità 
konċernata. L-evalwazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet għandha tiġi vverifikata 
mill-Impriża Konġunta BBI. Fil-każ tal-

4. Għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet imsemmija fil-Punt (b) 
tal-paragrafu 2 u l-Klawżola 12(3)(c) tal-
Istatuti inklużi fl-Anness, il-kostijiet 
għandhom ikunu ddeterminati skont il-
prattiċi normali tal-kontabbiltà tal-kostijiet 
tal-entitajiet ikkonċernati, skont l-
istandards tal-kontabbiltà applikabbli tal-
pajjiż fejn hija stabbilita kull entità, u skont 
l-Istandards Internazzjonali tal-
Kontabbiltà / l-Istandards Internazzjonali 
tar-Rappurtaġġ Finanzjarju. Il-kostijiet tal-
kontribuzzjonijiet imsemmija fil-
klawżola 12(3)(c) tal-Istatuti għandhom 
ikunu ċċertifikati minn awditur estern 
indipendenti maħtur mill-entità 
kkonċernata. L-evalwazzjoni tal-
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inċertezzi li jkun għad fadal, tista’ tiġi 
vverifikata mill-Impriża Konġunta BBI.

kontribuzzjonijiet għandha tiġi vverifikata 
mill-Impriża Konġunta BBI. Fil-każ tal-
inċertezzi li jkun għad fadal, tista’ tiġi 
vverifikata mill-Impriża Konġunta BBI. L-
entità kkonċernata għandha tfassal 
rapport annwali li jistabbilixxi l-
attivitajiet addizzjonali tagħha.  Dan ir-
rapport għandu jsir disponibbli għall-
pubbliku ġenerali.

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-attivitajiet addizzjonali li se jitwettqu minn membri privati huma addizzjoni 
mixtieqa għall-effett ta’ lieva tal-ITK, dawn m’għandhomx ikunu suġġetti għal awditjar. L-
attivitajiet addizzjonali għandhom ikunu ppjanati u mwettqa konsegwentement, determinati 
b’mod ċar bħala kontribuzzjonijiet in natura, u jsir rapport annwali fuqhom. Iżda dawn l-
attivitajiet mhumiex ikkofinanzjati mill-Unjoni u għaldaqstant għandhom ikunu eżentati minn 
kontroll għajr permezz tal-Impriża Konġunta.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Impriża Konġunta BBI għandha tadotta 
r-regoli Finanzjarji speċifiċi tagħha 
f'konformità mal-Artikolu 209 tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
u r-Regolament (UE) Nru … [Regolament 
Delegat dwar il-mudell tar-Regolament 
Finanzjarju għall-PPPs].

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 12, l-
Impriża Konġunta BBI għandha tadotta r-
regoli finanzjarji speċifiċi tagħha skont l-
Artikolu 209 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 u r-Regolament 
(UE) Nru … [Regolament Delegat dwar il-
mudell tar-Regolament Finanzjarju għall-
PPPs].

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta’ obbligu mhux kuntrattwali, l-
Impriża Konġunta BBI, f’konformità mal-

2. Fil-każ ta’ obbligu mhux kuntrattwali, l-
Impriża Konġunta BBI, f'konformità mal-
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prinċipji ġenerali komuni għal-liġijiet tal-
Istati Membri, għandha tagħmel tajjeb 
għad-danni kollha kkawżati mill-persunal 
tagħha fil-qadi ta’ dmirijiethom.

prinċipji ġenerali komuni għal-liġijiet tal-
Istati Membri, għandha tagħmel tajjeb 
għad-danni kollha kkawżati mill-persunal 
tagħha u mill-membri tal-Bord tat-
Tmexxija tagħha fil-qadi ta' dmirijiethom.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta 
BBI. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika 
l-konklużjonijiet tagħha, flimkien mal-
osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill sal-
30 ta’ Ġunju 2018.

1. Sat-30 ta’ Ġunju 2017, il-Kummissjoni 
għandha torganizza evalwazzjoni interim 
indipendenti tal-Impriża Konġunta BBI. Il-
Kummissjoni għandha tikkomunika l-
konklużjonijiet tagħha, flimkien mal-
osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill sal-
31 ta’ Diċembru 2017. 

Ir-riżultati tal-evalwazzjoni interim 
indipendenti tal-Impriża Konġunta tal-
Industriji b'Bażi Bijoloġika għandhom 
jitqiesu fl-evalwazzjoni interim ta' 
Orizzont 2020.
B'konformità mal-Artikolu 32 tar-
Regolament (UE) Nru 1291/2013 u bħala 
parti mill-Evalwazzjoni Interim 
Orizzont 2020, Impriżi Teknoloġiċi 
Konġunti, bħala strument ta’ 
finanzjament ta’ Orizzont 2020, 
għandhom ikunu soġġetti għal 
valutazzjoni bir-reqqa li għandha tinkludi, 
fost l-oħrajn, analiżi tal-ftuħ, it-
trasparenza u l-effiċjenza ta’ sħubijiet 
pubbliċi-privati abbażi tal-Artikolu 187 
tat-TFUE.
Il-Kummissjoni tista', wara l-evalwazzjoni 
interim ta' Orizzont 2020 kif imsemmija 
fl-Artikolu 32(3) tar-Regolament(UE) 
Nru 1291/2013 tagħmel rieżami, fl-ambitu 
tal-proċedura baġitarja annwali, tal-baġit 
tal-Impriża Konġunta tal-Industriji b'Bażi 
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Bijoloġika sabiex tirreaġixxi għal 
sitwazzjonijiet mhux previsti jew għal 
żviluppi u ħtiġijiet ġodda.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rilaxx tal-implimentazzjoni tal-baġit 
fir-rigward tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
lill-Impriża Konġunta BBI għandha tkun 
parti mir-rilaxx mogħti mill-Parlament 
Ewropew, fuq rakkomandazzjoni tal-
Kunsill, lill-Kummissjoni skont il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 319 tat-
Trattat.

Il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-
baġit tal-Impriża Komuni BBI għandha 
tingħata mill-Parlament Ewropew, fuq 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill, skont 
proċedura li għandha tiġi pprovduta 
permezz tar-Regolament Finanzjarju tal-
Impriża Konġunta BBI.

2. L-Impriża Konġunta BBI għandha 
tikkoopera b’mod sħiħ mal-istituzzjonijiet 
involuti fil-proċedura tar-rilaxx u 
tipprovdi, kif adatt, kwalunkwe 
informazzjoni addizzjonali meħtieġa. 
F'dan il-kuntest, din tista' tintalab li tiġi 
rrappreżentata fil-laqgħat mal-
istituzzjonijiet jew il-korpi rilevanti u biex 
tassisti lill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni tal-
Kummissjoni permezz ta' delega.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-
Klawżola 16(4) tal-Istatuti inklużi fl-
Anness, l-Impriża Konġunta BBI għandha 
tagħti lill-persunal tal-Kummissjoni u lil 
persuni oħrajn awtorizzati minnha, kif 
ukoll lill-Qorti tal-Awdituri, aċċess għas-

1. L-Impriża Konġunta BBI għandha tagħti 
lill-persunal tal-Kummissjoni u lil persuni 
oħrajn awtorizzati minnha, kif ukoll lill-
Qorti tal-Awdituri, aċċess għas-siti u l-bini 
tagħha u għall-informazzjoni kollha, 
inkluża informazzjoni f’format elettroniku, 
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siti u l-bini tagħha u għall-informazzjoni 
kollha, inkluż informazzjoni f’format 
elettroniku, meħtieġa biex iwettqu l-
verifiki tagħhom.

meħtieġa biex iwettqu l-verifiki tagħhom .

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-membri tal-persunal tal-Impriża 
Konġunta, id-Direttur Eżekuttiv u l-
membri tal-Bord tat-Tmexxija għandhom 
jiżvelaw bla dewmien il-frodi li huma seta' 
kellhom għarfien tagħha fl-eżerċizzju tal-
funzjonijiet tagħhom jew fil-kariga 
tagħhom fl-OLAF, sakemm dan l-iżvelar 
ma' jqegħedhomx f'sitwazzjoni fejn 
jistgħu jittellgħu l-qorti. 

Ġustifikazzjoni

Il-ġlieda kontra l-frodi trid tkun prijorità tal-Unjoni. Din is-sistema ta’ rappurtar, li diġà qed 
taħdem mill-inqas fi Stat Membru wieħed, hija strument utli ħafna għal dan il-għan.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-Regolament (UE) Nru … [Regoli għall-
parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni 
f’Orizzont 2020] għandu japplika għall-
azzjonijiet ffinanzjati mill-Impriża 
Konġunta BBI. Skont dak ir-Regolament, 
l-Impriża Konġunta BBI għandha titqies 
bħala korp tal-iffinanzjar u għandha 
tipprovdi appoġġ finanzjarju għal 
azzjonijiet indiretti kif stabbilit fi 
Klawżola 1 tal-Istatuti inklużi fl-Anness.

Ir-Regolament (UE) Nru [...], [Regoli 
għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni 
li applikaw għal Orizzont 2020] u d-
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni rilevanti 
għall-implimentazzjoni tiegħu għandhom 
japplikaw għall-azzjonijiet indiretti 
ffinanzjati mill-Impriża Konġunta BBI. 
Skont dak ir-Regolament, l-Impriża 
Konġunta BBI għandha titqies bħala korp 
tal-iffinanzjar u għandha tipprovdi appoġġ 
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finanzjarju għal azzjonijiet indiretti kif 
stabbilit fi Klawżola 1 tal-Istatuti inklużi 
fl-Anness.

Emenda 45

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jitqiesu l-ħtiġijiet operattivi 
speċifiċi tal-Impriża Konġunta Industriji 
b’Bażi Bijoloġika, il-pjanijiet ta’ ħidma 
tal-Impriża Konġunta BBI jistgħu 
jidderogaw mir-Regoli għall-
Parteċipazzjoni stabbiliti f'Orizzont 2020 
sabiex jiffaċilitaw u jinkoraġġixxu l-
parteċipazzjoni ta’ tipi speċifiċi ta’ 
parteċipanti, jiġifieri billi jillimitaw l-
allokazzjoni ta’ finanzjament lil SMEs, 
universitajiet, organizzazzjonijiet ta’ 
riċerka mingħajr skop ta’ qligħ, il-JRC, u 
organizzazzjonijiet b’interessi Ewropej.

Emenda 46

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont il-prinċipji ta’ trasparenza u 
nondiskriminazzjoni kif stabbiliti fl-
Artikolu 60(1) u l-Artikolu 128(1) tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
u l-Artikolu 16 ta’ dan ir-Regolament, 
sejħiet għal proposti organizzati mill-
Impriża Konġunta BBI għandhom jiġu 
ppubblikati fuq il-Portal tal-Parteċipanti 
ta’ Orizzont 2020 li huwa bbażat fuq l-
Internet.
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Ġustifikazzjoni

Waqt in-negozjati tat-trilogu dwar Orizzont 2020 l-istituzzjonijiet ftiehmu li jippromwovu 
iktar koerenza tal-possibilitajiet kollha ta’ sejħa ffinanzjati taħt Orizzont 2020. Fid-dawl ta’ 
dan, il-Kummissjoni wiegħdet li tippromwovi l-pubblikazzjoni tas-sejħiet għal proposti 
organizzati mill-ITK fuq il-Portal tal-Parteċipanti ta’ Orizzont 2020. Kollha qablu li jsegwu 
dan l-approċċ. Din l-emenda għandha l-għan li tibdel l-awtoobbligu f’rekwiżit legali, biex 
tiggarantixxi informazzjoni sempliċi u aċċessibbli lill-applikanti.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 18 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18a
Il-Kummissjoni għandha tiżgura 
koordinazzjoni kostanti bejn l-attivitajiet 
ta’ Orizzont 2020 u l-attivitajiet tal-
Impriża Konġunta BBI billi tidentifika 
b'mod regolari l-kumplimentarjetajiet u s-
sinerġiji possibbli u billi timplimenta 
proċess ta’ koordinazzjoni formali biex 
tipperfezzjona l-prijoritajiet ta’ riċerka 
koperti minn riċerka kollaborattiva skont 
il-programm qafas u l-attivitajiet koperti 
mill-Impriża Konġunta BBI.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 1 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tistabbilixxi u tiżviluppa kooperazzjoni 
mill-qrib u fit-tul bejn l-Unjoni, l-industrija 
u l-partijiet interessati l-oħra;

(c) tistabbilixxi u tiżviluppa kooperazzjoni 
mill-qrib u fit-tul bejn l-Unjoni, l-
industrija, iċ-ċrieki akkademiċi, l-
organizzazzjonijiet ta’ riċerka u l-partijiet 
interessati l-oħra, filwaqt li tiżgura li l-
parteċipazzjoni tkun l-aktar wiesgħa 
possibbli f’termini ġeografiċi u rigward 
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in-numru ta’ parteċipanti;

Emenda 49

Proposta għal regolament
Anness – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 50

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) wara l-aċċettazzjoni ta' dawn l-Istatuti, 
permezz ta' ittra ta' konferma, il-
Konsorzju tal-Industriji b'bażi bijoloġika 
Aisbl (li minn issa 'l quddiem jissejjaħ 
BIC), organizzazzjoni li ma tagħmilx qligħ 
u li twaqqfet taħt il-liġi Belġjana (numru 
tar-reġistrazzjoni: 0521-857-822), bl-
uffiċju permanenti tagħha fi Brussell, il-
Belġju.

(b) wara l-aċċettazzjoni ta’ dawn l-Istatuti, 
permezz ta’ deliberazzjoni tal-korp tat-
tmexxija, il-Konsorzju tal-Industriji b’bażi 
bijoloġika Aisbl (li minn issa ’l quddiem 
jissejjaħ BIC), organizzazzjoni li ma 
tagħmilx qligħ u li twaqqfet taħt il-liġi 
Belġjana (numru tar-reġistrazzjoni: 0521-
857-822), bl-uffiċċju permanenti tagħha fi 
Brussell, il-Belġju.
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Emenda 51

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jivvaluta l-
applikazzjoni u jqis ir-rilevanza u l-
potenzjal tal-valur miżjud tal-applikant 
biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Impriża 
Konġunta BBI. Wara għandu jiddeċiedi 
rigward l-applikazzjoni.

3. Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jivvaluta l-
applikazzjoni u jqis ir-rilevanza u l-
potenzjal tal-valur miżjud tal-applikant 
biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Impriża 
Konġunta BBI. Wara għandu jiddeċiedi 
rigward l-applikazzjoni. Ir-regoli għall-
aċċettazzjoni ta' membri ġodda għandhom 
ikunu pubbliċi u trasparenti.  Huma 
m'għandhomx jimponu ostakli indebiti. 
Kwalunkwe rifjut ta' membri ġodda 
għandu jkun ġustifikat bil-miktub b'mod 
ċar u jsir disponibbli għall-kandidat u 
għall-Grupp ta' Rappreżentanti tal-Istati.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kwalunkwe membru jista' jtemm is-
sħubija tiegħu fl-Impriża Konġunta BBI. 
It-terminazzjoni għandha ssir effettiva u 
rrevokabbli sitt xhur wara n-notifika lill-
Membri l-oħra. Minn hemmhekk, l-ex-
Membru għandu jinħeles minn kwalunkwe 
obbligu minbarra dawk approvati jew 
imġarrba mill-Impriża Konġunta BBI qabel 
it-terminazzjoni tas-sħubija.

4. Kwalunkwe membru jista’ jtemm l-
isħubija tiegħu fl-Impriża Konġunta BBI. 
It-terminazzjoni għandha ssir effettiva u 
rrevokabbli sitt xhur wara n-notifika lill-
Membri l-oħra. Minn hemmhekk, l-ex-
Membru għandu jinħeles minn kwalunkwe 
obbligu minbarra dawk approvati jew 
imġarrba mill-Impriża Konġunta BBI qabel 
it-terminazzjoni tas-sħubija. F’każ ta’ tali 
terminazzjoni, għandu jkun stabbilit kont 
bejn il-membru li se jirtira u l-Impriża 
Konġunta BBI biex jissodisfaw l-obbligi 
finanzjarji pendenti.
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Emenda 53

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-President tal-Grupp tar-Rappreżentanti 
tal-Istati għandu jkollu d-dritt jattendi għal-
laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija bħala 
osservatur.

Il-President tal-Grupp ta’ Rappreżentanti 
tal-Istati għandu jkollu d-dritt jattendi l-
laqgħat tal-Bord ta’ Tmexxija u jieħu parti 
fid-deliberazzjonijiet tiegħu, imma 
m'għandu jkollu l-ebda dritt tal-vot.

Ġustifikazzjoni

Kemm il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati kif ukoll il-Kumitat Xjentifiku huma korpi ta’ 
konsulenza għall-Impriża Konġunta Industriji b’Bażi Bijoloġika skont il-punt 4(2) tal-istatuti. 
Biex iwettqu kif xieraq dan ir-rwol huma għandhom jingħataw id-dritt kemm li jattendu l-
laqgħat tal-Bord ta’ Tmexxija kif ukoll jieħdu sehem fid-deliberazzjonijiet tiegħu meta jkunu 
qed iseħħu. Min jagħti konsulenza għandu jkollu d-dritt li jitkellem.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-President tal-Kumitat Xjentifiku 
għandu jkollu d-dritt jattendi l-laqgħat 
tal-Bord ta’ Tmexxija u jieħu sehem fid-
deliberazzjonijiet tiegħu, imma m'għandu 
jkollu l-ebda dritt tal-vot.

Emenda 55

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Bord ta' Tmexxija għandu jadotta r-
regoli ta' proċedura tiegħu stess.

Il-Bord ta' Tmexxija għandu jadotta r-
regoli ta’  proċedura tiegħu stess u 
jagħmilhom disponibbli għall-pubbliku.
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Emenda 56

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
attivitajiet ta' Orizzont 2020 u l-attivitajiet 
tal-Impriża Konġunta tal-Industriji b'Bażi 
Bijoloġika jiġu kkoordinati b'mod 
kostanti. Hija għandha tagħmel dan billi 
tidentifika regolarment 
kumplimentarjetajiet u sinerġiji, inklużi 
duplikazzjonijiet mixtieqa, u billi 
tiplimenta proċess ta' koordinazzjoni 
formali biex twassal għal armonija bejn 
il-prijoritajiet ta' riċerka koperti mir-
riċerka kollaborattiva taħt il-programm 
qafas u l-attivitajiet koperti mill-Impriża 
Konġunta tal-Industriji b'Bażi Bijoloġika. 

Ġustifikazzjoni

Hemm ħtieġa urġenti ta’ koordinazzjoni ta’ attivitajiet ta’ riċerka skont il-programm qafas u 
l-attivitajiet imwettqa minn ITK, inkluża l-ġestjoni ta’ duplikazzjoni mixtieqa u ta’ sinerġiji u 
kumplimentarjetajiet meħtieġa. Naturalment dan il-kompitu jista’ jitwettaq l-aħjar mill-
Kummissjoni li r-rwol tagħha fl-istruttura tat-tmexxija tal-ITK (50 % tal-voti) għandu 
jipprovdiha b’mezzi suffiċjenti biex tagħmel dan.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 7 – paragrafu 2 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) japprova s-sejħiet kif ukoll, fejn adatt, 
ir-regoli relatati għall-preżentazzjoni, l-
evalwazzjoni, l-għażla, l-għotjiet u l-
proċeduri ta' reviżjoni;

(m) japprova s-sejħiet;
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Ġustifikazzjoni

Ir-regoli għas-sottomissjoni, l-evalwazzjoni, l-għażla, l-għoti u l-proċeduri għar-reviżjoni ta’ 
Orizzont 2020 għandhom japplikaw, mutatis mutandis.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 7 – paragrafu 2 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) japprova l-lista ta’ azzjonijiet magħżula 
għall-iffinanzjar;

(n) japprova l-lista ta’ azzjonijiet magħżula 
għall-iffinanzjar fuq il-bażi tal-lista ta’ 
klassifika magħmula minn bord ta’ 
esperti indipendenti bi qbil mal-
Artikolu 37 tar-Regoli għall-
Parteċipazzjoni stabbiliti f’Orizzont 2020;

Emenda 59

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 7 – paragrafu 2 – punt oa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(oa) jinforma b'mod regolari lill-Grupp 
tar-Rappreżentanti tal-Istati u l-Kumitat 
Xjentifiku dwar il-kwistjonijiet rilevanti 
kollha għar-rwol konsultattiv tagħhom;

Ġustifikazzjoni

Sabiex iwettqu l-kompitu tagħhom bħala korpi konsultattivi għall-Impriża Konġunta Industriji 
b’Bażi Bijoloġika, il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati u l-Kumitat Xjentifiku għandhom 
jirċievu informazzjoni adegwata dwar il-kwistjonijiet rilevanti kollha.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar 
mill-Bord ta’ Tmexxija, minn lista ta’ 
kandidati proposti mill-Kummissjoni, wara 
proċedura tal-għażla miftuħa u trasparenti. 
Il-Kummissjoni għandha tassoċja r-
rappreżentazzjoni mill-Istati Membri l-oħra 
tal-Impriża Konġunta BBI fil-proċedura ta’ 
għażla kif xieraq.

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar 
mill-Bord ta’ Tmexxija, minn lista ta’ 
kandidati proposti mill-Kummissjoni, wara 
proċedura tal-għażla miftuħa u trasparenti. 
Il-Kummissjoni għandha tassoċja r-
rappreżentazzjoni mill-Istati Membri l-oħra 
tal-Impriża Konġunta BBI fil-proċedura ta’ 
għażla kif xieraq. Il-Parlament Ewropew 
għandu d-dritt li jopponi.

Emenda 61

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 9 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jipprepara u jissottometti l-kontijiet 
annwali għall-approvazzjoni lill-Bord ta' 
Tmexxija;

(c) jistabbilixxi l-kontijiet annwali biex 
jippreżentahom lill-Bord ta’ Tmexxija 
għall-approvazzjoni tiegħu;

Emenda 62

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 9 – paragrafu 4 – punt ka (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) ifassal rapport annwali dwar il-
progress tal-attivitajiet ta’ riċerka u 
żvilupp f’kooperazzjoni mad-diviżjoni tal-
komunikazzjonijiet tal-Impriża Konġunta 
tal-Industriji b’Bażi Bijoloġika;

Ġustifikazzjoni

Ikun rakkomandabbli li titqassam aktar informazzjoni li tkun faċilment aċċessibbli dwar il-
progress u r-rendiment tal-ITK fuq bażi regolari, sabiex l-ITK tkun aktar viżibbli u jinħoloq 
għarfien tal-kisbiet tagħha fost il-pubbliku ġenerali.
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Emenda 63

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 9 – paragrafu 4 – punt ma (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ma) isegwi kwalunkwe 
rakkomandazzjoni li tirriżulta mill-
evalwazzjoni interim tal-Impriża 
Konġunta tal-Industriji b’Bażi Bijoloġika 
jew kwalunkwe valutazzjoni rilevanti oħra 
tal-attivitajiet tal-Impriża Konġunta tal-
Industriji b’bażi bijoloġika fil-ħin;

Emenda 64

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 9 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jimmaniġġja s-sejħiet kif mitlub fil-pjan 
ta’ ħidma annwali u l-amminstrazzjoni tal-
ftehimiet jew id-deċiżjonijiet, inkluż il-
koordinazzjoni tagħhom;

(b) jimmaniġġja s-sejħiet, inkluża l-
evalwazzjoni minn bord ta’ esperti 
indipendenti, kif mitlub fil-pjan ta’ ħidma 
annwali u l-amminstrazzjoni tal-ftehimiet 
jew id-deċiżjonijiet, inkluż il-
koordinazzjoni tagħhom;

Emenda 65

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 9 – pagagrafu 5 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jissorvelja sistema ta’ informazzjoni 
u promozzjoni għal parteċipazzjoni 
wiesgħa fl-attivitajiet tal-Impriża 
Konġunta, jiġifieri s-Sejħiet għal proposti, 
inkluża konnessjoni mas-sistema NCP;
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Emenda 66

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-membri għandhom jirriflettu 
rappreżentazzjoni bbilanċjata ta’ esperti 
rikonoxxuti mad-dinja kollha mill-
akkademja, l-industrija, intrapriżi żgħar u 
medji, organizzazzjonijiet non-governattivi 
u korpi regolatorji. Kollettivament, il-
membri tal-Kumitat Xjentifiku għandu 
jkollhom il-kompetenzi xjentifiċi u l-
esperjenza meħtieġa li jkopru d-dominju 
tekniku meħtieġ biex jagħmlu 
rakkomandazzjonijiet strateġiċi bbażati fuq 
ix-xjenza lill-Impriża Konġunta BBI.

2. Il-membri għandhom jirriflettu 
rappreżentazzjoni bbilanċjata ta’ esperti 
rikonoxxuti mad-dinja kollha mill-
akkademja, l-industrija, intrapriżi żgħar u 
medji, organizzazzjonijiet non-governattivi 
u korpi regolatorji. Kollettivament, il-
membri tal-Kumitat Xjentifiku għandu 
jkollhom il-kompetenzi xjentifiċi u l-
esperjenza meħtieġa li jkopru d-dominju 
tekniku meħtieġ biex jagħmlu 
rakkomandazzjonijiet strateġiċi bbażati fuq 
ix-xjenza lill-Impriża Konġunta BBI.  Il-
kompożizzjoni tal-Kumitat Xjentifiku 
għandha tfittex li tikseb ugwaljanza bejn 
is-sessi bi qbil mal-Artikolu 16 tal-
Programm Qafas Orizzont 2020.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 10 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) joffri konsulenza dwar il-prijoritajiet 
xjentifiċi li għandhom ikunu indirizzati fil-
pjani ta’ ħidma annwali;

(a) joffri konsulenza dwar il-prijoritajiet 
xjentifiċi li għandhom ikunu indirizzati fil-
pjani ta’ ħidma annwali, inklużi dwar l-
abbozzi tat-testi tas-sejħiet;

Emenda 68

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jiltaqa' 5. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jiltaqa’ 
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mill-inqas darba fis-sena. Il-laqgħat 
għandhom jissejħu mill-president tal-
Kumitat.

mill-inqas darbtejn fis-sena. Il-laqgħat 
għandhom jissejħu mill-president tal-
Kumitat.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 10 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jirċievi 
informazzjoni fuq bażi regolari, u b’mod 
partikolari dwar il-parteċipazzjoni 
f’azzjonijiet indiretti ffinanzjati mill-
Impriża Konġunta BBI, dwar l-eżitu ta’ 
kull sejħa u implimentazzjoni ta’ proġett, 
dwar is-sinerġiji ma’ programmi rilevanti 
oħra tal-Unjoni, dwar l-eżekuzzjoni tal-
baġit tal-Impriża Konġunta BBI u dwar 
id-disseminazzjoni u l-isfruttar tar-
riżultati ta’ riċerka.

Emenda 70

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jadotta r-
regoli ta’ proċedura tiegħu.

7. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jadotta r-
regoli ta’ proċedura tiegħu u jagħmilhom 
disponibbli għall-pubbliku.

Emenda 71

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati 2. Il-Grupp ta’ Rappreżentanti tal-Istati 
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għandu jiltaqa' mill-inqas darba fis-sena. 
Il-laqgħat għandhom jissejħu mill-
president tiegħu. Id-Direttur Eżekuttiv u l-
president tal-Bord tat-Tmexxija jew ir-
rappreżentanti tagħhom għandhom jattendu 
l-laqgħat.

għandu jiltaqa’ mill-inqas darbtejn fis-
sena. Il-laqgħat għandhom jissejħu mill-
president tiegħu. Id-Direttur Eżekuttiv u l-
president tal-Bord tat-Tmexxija jew ir-
rappreżentanti tagħhom għandhom jattendu 
l-laqgħat.

Emenda 72

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 11 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) rabtiet mal-Programm  Qafas Orizzont 
2020;

(c) konformità mal-Programm Qafas 
Orizzont 2020;

Emenda 73

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 11 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) pjanijiet ta' ħidma annwali; (d) pjanijiet ta’ ħidma annwali, inklużi 
abbozzi tat-testi tas-sejħiet;

Emenda 74

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 11 – pagagrafu 3 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) ir-rakkomandabilità tal-inklużjoni ta’ 
prijorità ta’ riċerka partikolari koperta 
mill-Impriża Konġunta BBI f’sejħiet 
regolari fil-Programm Qafas 
Orizzont 2020 sabiex jiġu żviluppati 
sinerġiji ġodda ma’ attivitajiet ta’ riċerka 
u ta' innovazzjoni b’importanza 
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strateġika;

Emenda 75

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) l-istatus ta’ programmi ta’ riċerka u 
innovazzjoni nazzjonali jew reġjonali u l-
identifikazzjoni ta’ oqsma potenzjali ta’ 
kooperazzjoni, inkluż l-użu effettiv 
tagħhom biex jippermetti s-sinerġiji u 
jevita d-duplikazzjonijiet;

Emenda 76

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 11 – paragrafu 5 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati 
għandu jirċievi informazzjoni fuq bażi 
regolari, b’mod partikolari dwar il-
parteċipazzjoni f’azzjonijiet indiretti 
ffinanzjati mill-Impriża Konġunta tal-
Industriji b’Bażi Bijoloġika, dwar l-eżitu 
ta’ kull sejħa u implimentazzjoni ta’ 
proġett, dwar is-sinerġiji ma’ programmi 
rilevanti oħra tal-Unjoni, dwar l-
eżekuzzjoni tal-baġit tal-Industriji b’Bażi 
Bikoloġika u dwar id-disseminazzjoni u l-
isfruttar tar-riżultati ta’ riċerka.

Ġustifikazzjoni

Sabiex iwettaq il-kompitu tiegħu bħala korp konsultattiv għall-Impriża Konġunta tal-
Industriji b’Bażi Bijoloġika, il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati għandu jirċievi 
informazzjoni adegwata dwar il-kwistjonijiet rilevanti kollha.
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Emenda 77

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 11 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati 
għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu 
stess.

6. Il-Grupp tar-Rappreżentanti għandu 
jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu stess u 
jagħmilhom disponibbli għall-pubbliku.

Emenda 78

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirrapporta 
annwalment lill-Bord Governattiv dwar it-
twettiq tad-dmirijiet tiegħu skont ir-regoli 
Finanzjarji tal-Impriża Konġunta BBI.

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirrapporta 
annwalment lill-Bord Governattiv dwar it-
twettiq tad-dmirijiet tiegħu skont ir-regoli 
Finanzjarji tal-Impriża Konġunta BBI.

Sal-15 ta’ Frar kull sena d-Direttur 
Eżekuttiv għandu jissottometti lill-Bord ta' 
Tmexxija għall-approvazzjoni rapport ta' 
ħidma annwali dwar il-progress li sar mill-
Impriża Konġunta BBI fis-sena kalendarja 
preċedenti, b’mod partikolari b’rabta mal-
pjan ta’ ħidma annwali għal dik is-sena. Ir-
rapport għandu jinkludi, inter alia, 
informazzjoni dwar il-kwistjonijiet li 
ġejjin:

Fi żmien xahrejn mill-għeluq ta’ kull 
sena finanzjarja, id-Direttur Eżekuttiv 
għandu jissottometti lill-Bord ta’ Tmexxija 
għall-approvazzjoni rapport ta' ħidma 
annwali dwar il-progress li sar mill-Impriża 
Konġunta BBI fis-sena kalendarja 
preċedenti, b’mod partikolari b’rabta mal-
pjan ta’ ħidma annwali għal dik is-sena. Ir-
rapport għandu jinkludi, inter alia, 
informazzjoni dwar il-kwistjonijiet li 
ġejjin:

(a) riċerka, innovazzjoni u azzjonijiet oħra 
mwettqa u l-ispiża relatata;

(a) riċerka, innovazzjoni u azzjonijiet oħra 
mwettqa u l-ispiża relatata;

(b) l-azzjonijiet sottomessi, inkluż tqassim 
dettaljat skont it-tip ta’ parteċipant, inklużi 
l-SMEs, u l-pajjiż;

(b) l-azzjonijiet sottomessi, inkluż tqassim 
dettaljat skont it-tip ta’ parteċipant, inklużi 
l-SMEs, u l-pajjiż;

(c) l-azzjonijiet magħżula għall-iffinanzjar 
inkluż analiżi skont it-tip ta’ parteċipant, 
inkluż SMEs, u bil-pajjiż u li tindika l-
kontribuzzjoni tal-Impriża Konġunta BBI 
lill-parteċipanti u l-azzjonijiet individwali.

(c) l-azzjonijiet magħżula għall-iffinanzjar 
inkluża analiżi statistika skont it-tip ta’ 
parteċipant, inklużi l-SMEs, u skont il-
pajjiż u li tindika l-kontribuzzjoni tal-
Impriża Konġunta BBI lill-parteċipanti u l-
azzjonijiet individwali.
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2. Meta jkun approvat mill-Bord ta' 
Tmexxija, ir-rapport ta’ attività annwali 
għandu jkun disponibbli pubblikament.

2. Meta jkun approvat mill-Bord ta' 
Tmexxija, ir-rapport ta’ attività annwali 
għandu jkun disponibbli pubblikament.

3. L-Impriża Konġunta BBI għandha 
tirrapporta annwalment lill-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012.

3. Sal-1 ta’ Marzu, l-uffiċjal tal-
kontabilità tal-Impriża Konġunta BBI 
għandu jibgħat il-kontijiet provviżorji 
għas-sena kalendarja preċedenti lill-
uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni u 
lill-Qorti tal-Awdituri.

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta BBI 
għandhom jiġu eżaminati minn korp ta’ 
awditjar indipendenti kif stabbilit fl-
Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012.

Sal-31 ta’ Marzu, l-Impriża Konġunta 
BBI għandha tibgħat ir-rapport dwar il-
ġestjoni baġitarja u finanzjarja tas-sena 
kalendarja preċedenti lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill u lill-Qorti tal-
Awdituri.

Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta BBI ma 
għandhomx ikunu soġġetti għal eżami 
mill-Qorti tal-Awdituri.

Kif jirċievi l-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-
Awdituri dwar il-kontijiet proviżorji tal-
Impriża Konġunta BBI skont l-
Artikolu 148 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012, l-uffiċjal tal-
kontabilità għandu jfassal il-kontijiet 
finali tal-Impriża Konġunta BBI, id-
Direttur Eżekuttiv għandu jibgħathom 
lill-Bord ta’ Tmexxija għall-opinjoni 
tiegħu.
Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jagħti l-
opinjoni tiegħu dwar il-kontijiet finali tal-
Impriża Konġunta BBI.
Sal-1 ta' Lulju, id-Direttur Eżekuttiv 
għandu jibgħat il-kontijiet finali tas-sena 
kalendarja preċedenti lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u 
lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, flimkien 
mal-opinjoni tal-Bord ta’ Tmexxija.
Sal-15 ta' Novembru, il-kontijiet finali 
għas-sena kalendarja preċedenti 
għandhom jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Sat-30 ta’ Settembru, id-Direttur 
Eżekuttiv għandu jibgħat tweġiba lill-
Qorti tal-Awdituri għall-osservazzjonijiet 
tagħha li saru fir-rapport annwali tagħha 
għas-sena kalendarja preċedenti.  Id-
Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat din it-
tweġiba wkoll lill-Bord ta’ Tmexxija.



PE522.975v01-00 46/62 RR\1018210MT.doc

MT

Fuq it-talba tal-Parlament Ewropew, id-
Direttur Eżekuttiv għandu jippreżentalu l-
informazzjoni meħtieġa biex tiġi applikata 
mingħajr diffikultajiet il-proċedura tal-
kwittanza għas-sena finanzjarja 
inkwistjoni, skont l-Artikolu 165(3) tar-
Regolament (KE, Euratom) Nru 966/2012.

Emenda 79

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord ta' Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta BBI jista’ jadotta regoli għall-
prevenzjoni u l-ġestjoni ta’ kunflitti ta’ 
interess fir-rigward tal-Membri, il-korpi u 
l-persunal tagħha. F’dawk ir-regoli, għandu 
jsir provvediment biex jiġi evitat 
kwalunkwe kunflitt ta’ interess għar-
rappreżentanti tal-Membri li jservu fil-
Bord ta’ Tmexxija.

2. Il-Bord ta’ Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta BBI għandu jadotta regoli għall-
prevenzjoni u l-kontroll ta’ kunflitti ta’ 
interess fir-rigward tal-Membri, il-korpi u 
l-persunal. F’dawk ir-regoli, għandu jsir 
provvediment biex jiġi evitat kwalunkwe 
kunflitt ta’ interess għar-rappreżentanti tal-
Membri li jservu fil-Bord ta’ Tmexxija.

Emenda 80

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 20 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-Impriża Konġunta BBI tkun 
għaddejja mill-proċess ta’ stralċ, l-assi 
tagħha għandhom jintużaw biex ikopru l-
obbligi tagħha u n-nefqa relatata mal-
proċess ta’ stralċ. Kwalunkwe eċċess 
għandu jitqassam fost il-Membri fiż-żmien 
tal-proċess ta’ stralċ b’mod proporzjonali 
mal-kontribuzzjoni finanzjarja tagħhom 
lill-Impriża Konġunta BBI. Kwalunkwe 
eċċess bħal dan li jitqassam lill-Unjoni 
għandu jiġi ritornat lill-baġit tal-Unjoni.

4. Meta l-Impriża Konġunta BBI tkun 
għaddejja mill-proċess ta’ stralċ, l-assi 
tagħha għandhom jintużaw biex ikopru l-
obbligi tagħha u n-nefqa relatata mal-
proċess ta’ stralċ. Kwalunkwe eċċess 
għandu jitqassam fost il-Membri fiż-żmien 
tal-proċess ta’ stralċ b’mod proporzjonali 
mal-kontribuzzjoni finanzjarja tagħhom 
lill-Impriża Konġunta BBI. Kwalunkwe 
eċċess bħal dan imqassam lill-Unjoni 
għandu jiġi ritornat lill-Programm 
Speċifiku li jimplimenta l-Programm 
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Qafas Orizzont 2020 fi ħdan il-baġit tal-
Unjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-Rapporteur jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni għal regolament tal-Kunsill dwar Impriża 
Konġunta tal-Industriji b'Bażi Bijoloġika bħala parti importanti mill-Pakkett għall-
Investiment fl-Innovazzjoni taħt Orizzont 2020. Din l-Impriża Konġunta tibni fuq l-esperjenza 
tas-snin tal-passat fejn l-UE ffinanzjat firxa wiesgħa ta' proġetti li jikkontribwixxu għall-
avvanz tal-industriji b'bażi bijoloġika. In-natura transnazzjonali u kumplessa ta' din l-isfida 
kbira tar-riċerka u l-innovazzjoni teħtieġ il-ġbir ta' għarfien kumplimentari u riżorsi finanzjarji 
tul is-setturi u l-fruntieri. L-ITK proposta se tippermetti l-koordinazzjoni rikjesta tal-aġenda u 
r-riżorsi.

Rigward l-emendi pjuttost orizzontali, ir-Rapporteur huwa tal-fehma li l-implimentazzjoni ta' 
Orizzont 2020 permezz ta' sħubijiet pubbliċi-privati bbażati fuq l-Artikolu 187, għandha tkun 
miftuħa, trasparenti, effettiva u effiċjenti u tagħti opportunità lil firxa wiesgħa ta' partijiet 
interessati attivi fl-oqsma speċifiċi tagħhom li jipparteċipaw. Ir-Rapporteur, għalhekk, 
enfasizza l-importanza li jiġu rispettati l-prinċipji li ntlaħaq ftehim dwarhom waqt in-negozjati 
dwar Orizzont 2020 rigward is-sħubijiet pubbliċi-privati u dak li għandhom jipprovdu. Dan 
huwa partikolarment importanti rigward il-ftuħ u t-trasparenza.

L-Impriża Konġunta BBI, bħala miżura ta' implimentazzjoni ta' Orizzont 2020, għandha 
ovvjament tkun konformi mal-prijoritajiet ta' riċerka u innovazzjoni ta' Orizzont 2020, kif 
stabbiliti fil-partijiet "Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u industrijali" u "Sigurtà tal-ikel, 
agrikoltura u forestrija sostenibbli, riċerka tal-baħar, marittima u tal-ilmijiet interni, u l-
bijoekonomija". Ir-Rapporteur, permezz tal-emendi, wera din il-konnessjoni diretta. 

Finalment, ir-Rapporteur jixtieq isemmi li din l-Impriża Konġunta se tiġi implimentata skont 
ir-Regoli ta' Parteċipazzjoni ta' Orizzont 2020 b'deroga waħda. Biex tipproduċi livell ottimali 
ta' effett ta' lieva fuq l-investiment privat, l-Impriża Konġunta BBI għandha tillimita l-
finanzjament mill-Unjoni għal azzjonijiet fil-qasam tal-industiji b'bażi bijoloġika minbarra l-
azzjonijiet innovattivi għal dawn it-tipi ta' parteċipanti li ġejjin biss: l-SMEs; stabbilimenti ta' 
edukazzjoni sekondarja u għolja; entitajiet legali mingħajr skop ta' qligħ, inklużi dawk li 
jwettqu riċerka jew żvilupp teknoloġiku bħala wieħed mill-objettivi ewlenin tagħhom; il-JRC 
(Ċentru Konġunt ta' Riċerka); organizzazzjonijiet internazzjonali b'interessi Ewropej. 
Mingħajr ma jantiċipa l-proċedura formali dwar atti delegati, ir-Rapporteur diġà jixtieq 
jiddikjara, f'dan l-istadju, li din id-deroga tidher aċċettabbli.
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IŻVILUPP REĠJONALI

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-Impriża Konġunta tal-Industriji b'bażi 
bijoloġika

(COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))

Rapporteur għal opinjoni: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- … 
2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 – Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020)20 għandu l-għan 
li jkollu impatt ikbar fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni billi jikkombina l-Programm 
Qafas Orizzont 2020 u fondi tas-settur 
privat fi sħubijiet pubbliċi-privati f’oqsma 
ewlenin fejn ir-riċerka u l-innovazzjoni 
jistgħu jikkontribwixxu għall-għanijiet usa’ 
fil-kompetittività tal-Unjoni u jgħinu biex 
jingħelbu sfidi soċjetali. L-involviment tal-

(3) Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-… 
2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 – Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020) għandu l-għan li 
jkollu impatt ikbar fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni billi jikkombina l-Programm 
Qafas Orizzont 2020 u fondi tas-settur 
privat fi sħubijiet pubbliċi-privati f’oqsma 
ewlenin fejn ir-riċerka u l-innovazzjoni 
jistgħu jikkontribwixxu għall-għanijiet usa’ 
fil-kompetittività tal-Unjoni, 
jimmobilizzaw l-investiment privat u 



PE522.975v01-00 50/62 RR\1018210MT.doc

MT

UE f’dawn is-sħubijiet jista’ jieħu l-forma 
ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji għal 
intrapriżi konġunti stabbiliti abbażi tal-
Artikolu 187 tat-Trattat taħt id-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE.

jgħinu biex jingħelbu sfidi soċjetali. Dawk 
is-sħubiji għandhom ikunu msejsa fuq 
impenn fit-tul, inkluż kontribut bbilanċjat 
mis-sħab kollha, ikunu responsabbli 
għall-kisba tal-miri tagħhom u jkunu 
allinjati mal-għanijiet strateġiċi tal-
Unjoni relatati mar-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni. Il-governanza u l-
funzjonament ta' dawk is-sħubiji 
għandhom ikunu miftuħa, trasparenti, 
effikaċi u effiċjenti u jagħtu l-opportunità 
li tipparteċipa medda wiesgħa ta' partijiet 
interessati attivi fl-oqsma speċifiċi 
tagħhom. L-involviment tal-UE f’dawn is-
sħubijiet jista’ jieħu l-forma ta’ 
kontribuzzjonijiet finanzjarji għal intrapriżi 
konġunti stabbiliti abbażi tal-Artikolu 187 
tat-Trattat taħt id-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE.

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

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

sħubija. Il-BIC japplika l-prinċipji ġenerali 
kif stabbiliti fil-Programm Qafas ta' ftuħ u 
trasparenza rigward is-sħubija, it-teħid 
tad-deċiżjonijiet, u l-iżgurar tal-aktar 
involviment wiesa' industrijali u tal-SMEs  
possibbli.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

(b'qies partikolari tal-entitajiet agrikoli 
individwali u ż-żoni agrikoli) u strumenti 
ta' politika fuq skala kbira, u b'hekk 
tnaqqas ir-riskju għall-investiment privat 
tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-iżvilupp ta' 
prodotti b'bażi bijoloġika u bijofjuwils 
sostenibbli u kompetittivi u tippermetti lill-
partijiet interessati kollha inklużi dawk 
minn żoni rurali jibbenefikaw minn 
inizjattiva ta' dan it-tip.

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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



RR\1018210MT.doc 53/62 PE522.975v01-00

MT

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni. Huwa 
vitali li jiżdiedu l-koordinazzjoni, il-
komunikazzjoni u l-kumplimentarjetà ma' 
politiki u fondi oħra, kif ukoll li jinstabu 
opportunitajiet ta' finanzjament inkroċjat. 
Huwa wkoll importantissmu li tingħata 
informazzjoni dwar l-attivitajiet tal-
impriża konġunta u l-possibiltajiet li 
jappoġġjaw il-ħolqien ta' katini ta' valur 
b'bażi bijoloġika sostenibbli lill-partijiet 
interessati rilevanti.

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ġustifikazzjoni

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

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

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

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

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

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

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 14

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) twaqqaf bijoraffineriji ewlenin li jużaw 
it-teknoloġiji u l-mudelli ta' negozju għall-
materjali, il-kimiċi u l-fjuwils b'bażi 
bijoloġika u juru l-kost u t-titjib fil-

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

kost u fil-prestazzjoni sa livelli li huma 
kompetittivi mal-alternattivi b'bażi ta' 
fossili.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 16

Proposta għal regolament
Anness - paragrafu 1 - punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Promozzjoni aqwa u aktar effettiva ta' teknoloġiji innovattivi se taċċellera l-użu tagħhom fil-
livelli kollha tal-katina tal-valur tal-bijomaterjali.
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Emenda 17

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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