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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 li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta 
Shift2Rail
(COM(2013)0922 – C7-0034/2014 – 2013/0445(NLE))

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2013)0922,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 187 and 188(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, skont liema artikoli ġie kkonsultat mill-Kunsill (C7-0034/2014),

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 
(A7-0259/2014),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni 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 u l-
Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika;

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 sustanzjali;

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- (3) Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- … 
2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 – il-
Programm ta' Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni għall-perjodu 2014-2020 
("Programm ta' Qafas Orizzont 2020")12 
għandu l-għan li jkollu impatt ikbar fuq ir-
riċerka u l-innovazzjoni billi jikkombina l-
fondi tas-settur privat fi sħubijiet pubbliċi-
privati f'oqsma fejn ir-riċerka u l-
innovazzjoni jistgħu jikkontribwixxu għal 
għanijiet usa' fil-kompetittività tal-Unjoni u 
jgħinu biex jingħelbu l-isfidi soċjetali. L-
involviment tal-Unjoni f'dawn is-sħubijiet 
jistgħu jieħdu l-forma ta' kontribuzzjonijiet 
finanzjarji għal impriżi konġunti stabbiliti 
abbażi tal-Artikolu 187 tat-Trattat.

Parlament Ewropew u tal-Kunsill12 
("Programm Qafas Orizzont 2020") għandu 
l-għan li jkollu impatt ikbar fuq ir-riċerka u 
l-innovazzjoni billi jikkombina l-
Programm Qafas Orizzont 2020 u l-fondi 
tas-settur privat fi sħubijiet pubbliċi-privati 
f'oqsma ewlenin fejn ir-riċerka u l-
innovazzjoni jistgħu jikkontribwixxu għal 
għanijiet usa' fil-kompetittività tal-Unjoni, 
jistimolaw l-investiment privat, u jgħinu 
biex jingħelbu l-isfidi soċjetali. Dawn is-
sħubijiet għandhom ikunu bbażati fuq 
impenn fit-tul, inkluża kontribuzzjoni 
bilanċjata mill-imsieħba kollha, ikunu 
responsabbli għall-ilħuq tal-miri tagħhom 
u jkunu allinjati mal-għanijiet strateġiċi 
tal-Unjoni fil-qasam tar-riċerka, l-iżvilupp 
u l-innovazzjoni. Il-governanza u l-
funzjonament ta' dawk is-sħubijiet 
għandhom ikunu miftuħa, trasparenti, 
effettivi u effiċjenti u għandhom jagħtu l-
opportunità li tipparteċipa medda wiesgħa 
ta' partijiet interessati fl-oqsma speċifiċi 
tagħhom abbażi ta' impenn fit-tul. L-
involviment tal-Unjoni f'dawn is-sħubijiet 
jista' jieħu l-forma ta' kontribuzzjonijiet 
finanzjarji għal impriżi konġunti stabbiliti 
abbażi tal-Artikolu  87 tat-Trattat skont id-
Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill12a ("is-
Seba' Programm Kwadru").

__________________ __________________
12 ĠU … [H2020 FP] 12 Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi 
Orizzont 2020 – il-Programm Qafas għar-
Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li 
jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE 
(ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104)
12a Id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar is-Seba' 
Programm Kwadru tal-Komunità 
Ewropea għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' 
żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni 
(2007-2013) (ĠU L 412, 30.12.2006, p. 1).
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Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Skont id-Deċiżjoni (UE) Nru …/2013 
tal-Kunsill ta' … 2013 li tistabbilixxi l-
Programm Speċifiku li jimplimenta 
Orizzont 2020 (2014-2020)13, għandu 
jingħata iktar appoġġ lill-impriżi konġunti 
kif stabbilit fil-Programm Qafas 
Orizzont 2020 taħt il-kundizzjonijiet 
speċifikati f'dik id-Deċiżjoni.

(4) Skont ir-Regolament (UE) 
Nru 1291/2013 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2013/743/UE13 jista' jingħata appoġġ lill-
impriżi konġunti stabbiliti fil-Programm 
Qafas Orizzont 2020 taħt il-kondizzjonijiet 
speċifikati f'dik id-Deċiżjoni.

__________________ __________________
13 ĠU … [H2020 SP] 13 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 

Nru 2013/743/UE tat-3 ta' Diċembru 2013 
li tistabbilixxi l-programm speċifiku li 
jimplimenta Orizzont 2020 - il-Programm 
Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni 
(2014-2020) u li tħassar id-Deċiżjonijiet 
2006/971/KE, 2006/972/KE, 2006/973/KE, 
2006/974/KE u 2006/975/KE (ĠU L 347, 
20.12.2013, p. 965).

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-Impriża Konġunta Shift2Rail (minn 
hawn 'il quddiem l-"Impriża Konġunta 

(7) L-Impriża Konġunta Shift2Rail (minn 
hawn 'il quddiem l-"Impriża Konġunta 
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S2R”) għandha tkun PPP bl-għan li 
tistimula u tikkoordina aħjar l-investiment 
fir-riċerka u l-innovazzjoni tal-Unjoni fis-
settur tal-ferroviji bil-għan li titħaffef u tiġi 
ffaċilitata t-tranżizzjoni lejn ekonomija 
aktar integrata, effiċjenti, sostenibbli u 
attraenti tas-suq ferrovjarju tal-UE, skont 
il-bżonnijiet kummerċjali fis-settur 
ferrovjarju u bil-għan ġenerali li tinkiseb 
Żona Ferrovjarja Unika Ewropea. B'mod 
partikolari, l-Impriża Konġunta S2R 
għandha tikkontribwixxi għal objettivi 
speċifiċi ddefiniti fil-White Paper tal-2011 
u r-Raba' Pakkett Ferrovjarju, inklużi l-
effiċjenza mtejba fis-settur ferrovjarju 
għall-benefiċċju tal-fondi pubbliċi; 
espansjoni konsiderevoli jew 
immodernizzar tal-kapaċità tan-netwerk 
ferrovjarju, sabiex tippermetti lill-ferrovija 
tikkompeti effettivament u tieħu 
proporzjon bil-wisq akbar ta' trasport tal-
passiġġieri u tal-merkanzija; titjib fil-
kwalità tas-servizzi bil-ferrovija billi 
jitwieġbu l-ħtiġijiet tal-passiġġieri bil-
ferrovija u l-burdnara; it-tneħħija ta' ostakli 
tekniċi li qed iżommu lura s-settur f'termini 
ta' interoperabbiltà; u t-tnaqqis ta' 
esternalitajiet negattivi marbuta mat-
trasport ferrovjarju. Il-progress tal-Impriża 
Konġunta S2R biex jintlaħqu dawn l-
għanijiet għandha titkejjel kontra 
indikaturi ta' rendiment ewlenin.

S2R") għandha tkun PPP bl-għan li 
tistimula u tikkoordina aħjar l-investiment 
fir-riċerka u l-innovazzjoni tal-Unjoni fis-
settur tal-ferroviji filwaqt li toħloq 
opportunitajiet ġodda ta' impjieg, bil-għan 
li titħaffef u tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni 
lejn ekonomija aktar integrata, favur l-
utent, effiċjenti, sostenibbli u attraenti tas-
suq ferrovjarju tal-UE, skont il-bżonnijiet 
kummerċjali fis-settur ferrovjarju u bil-
għan ġenerali li tinkiseb Żona Ferrovjarja 
Unika Ewropea. B'mod partikolari, l-
Impriża Konġunta S2R għandha 
tikkontribwixxi għal objettivi speċifiċi 
ddefiniti fil-White Paper tal-2011 u r-Raba' 
Pakkett Ferrovjarju, inklużi l-effiċjenza 
mtejba fis-settur ferrovjarju għall-
benefiċċju tal-fondi pubbliċi; espansjoni 
konsiderevoli jew immodernizzar tal-
kapaċità tan-netwerk ferrovjarju, sabiex 
tippermetti lill-ferrovija tikkompeti 
effettivament u tieħu proporzjon bil-wisq 
akbar ta' trasport tal-passiġġieri u tal-
merkanzija; titjib fil-kwalità tas-servizzi 
bil-ferrovija billi jitwieġbu l-ħtiġijiet tal-
passiġġieri bil-ferrovija u l-burdnara; it-
tneħħija ta' ostakli tekniċi li qed iżommu 
lura s-settur f'termini ta' interoperabbiltà; u 
t-tnaqqis ta' esternalitajiet negattivi 
marbuta mat-trasport ferrovjarju. Il-
progress tal-Impriża Konġunta S2R biex 
jintlaħqu dawn l-għanijiet għandha titkejjel 
bis-saħħa ta' indikaturi ta' rendiment 
ewlenin.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) L-Impriża Konġunta S2R għandha 
topera b'mod miftuħ u trasparenti billi 
tipprovdi fil-ħin l-informazzjoni rilevanti 
kollha lill-korpi xierqa tagħha, filwaqt li 
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tippromwovi l-attivitajiet tagħha, inklużi l-
attivitajiet ta' informazzjoni u ta' tixrid 
lill-pubbliku ġenerali. Ir-regoli ta' 
proċedura tal-korpi tal-Impriża Konġunta 
S2R għandhom ikunu disponibbli għall-
pubbliku.

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Programm Qafas-Orizzont 2020 
għandu jikkontribwixxi għall-għeluq tad-
distakk fir-riċerka u l-innovazzjoni fl-
Unjoni permezz tal-promozzjoni tas-
sinerġiji mal-Fondi Ewropej Strutturali u 
ta' Investiment (ESIF). Għalhekk l-
Impriża Konġunta S2R għandha tfittex li 
tiżviluppa interazzjonijiet mill-qrib mal-
ESIF, li jistgħu jgħinu speċifikament 
sabiex isaħħu l-kapaċijiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni lokali, reġjonali u nazzjonali 
fil-qasam tal-Impriża Konġunta S2R u 
jappoġġaw sforzi ta' speċjalizzazzjoni 
intelliġenti.

Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jinkisbu l-għanijiet tagħha, l-
Impriża Konġunta S2R għandha tipprovdi 
appoġġ finanzjarju, prinċipalment fil-
forma ta' għotjiet lill-membri u permezz 
tal-aktar miżuri xierqa, bħall-akkwist jew 
l-għoti ta' għotjiet wara sejħiet għal 
proposti.

(12) Sabiex tikseb l-għanijiet tagħha, 
tiggarantixxi l-parteċipazzjoni ġusta ta' 
impriżi oħrajn, b'mod partikolari l-impriżi 
żgħar u ta' daqs medju (SMEs), u ta' 
investituri oħrajn u tappoġġa l-
modernizzazzjoni ta' settur ferrovjaru 
Ewopew integrat, l-Impriża Konġunta S2R 
għandha tipprovdi l-kontribuzzjoni tal-UE 
għall-azzjonijiet permezz ta' proċeduri 
miftuħin u trasparenti, prinċipalment fil-
forma ta' għotjiet lill-membri, bħall-
akkwist jew l-għoti ta' għotjiet wara sejħiet 
miftuħin u trasparenti għal proposti.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Sabiex jintlaħaq l-għan globali tal-
Programm Qafas Orizzont 2020 li 
jinkisbu simplifikazzjoni u 
armonizzazzjoni akbar fix-xena tal-
finanzjament Ewropew għar-riċerka u l-
innovazzjoni, l-Impriżi Konġunti 
għandhom jistabbilixxu mudelli ta' 
governanza sempliċi u jevitaw ġabriet ta' 
regoli li huma differenti minn dawk tal-
Programm Qafas Orizzont 2020.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 13



RR\1025461MT.doc 11/48 PE528.040v03-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-Impriża Konġunta S2R għandha 
topera b'mod trasparenti u tipprovdi kull 
informazzjoni disponibbli rilevanti lill-
korpi xierqa tagħha kif ukoll tippromwovi 
l-attivitajiet tagħha skont dan.

(13) L-Impriża Konġunta S2R għandha 
topera b'mod miftuħ u trasparenti u 
għandha timplimenta mekkaniżmu ta' 
konsultazzjoni mal-partijiet interessati 
kollha li jużaw il-prodotti u s-servizzi tas-
settur ferrovjarju, filwaqt li tipprovdi kull 
informazzjoni disponibbli rilevanti lill-
korpi xierqa tagħha kif ukoll tippromwovi 
l-attivitajiet tagħha skont dan.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Impriża Konġunta S2R għandha tuża 
wkoll mezzi elettroniċi ġestiti mill-
Kummissjoni biex tiżgura l-ftuħ u t-
trasparenza u tiffaċilita l-parteċipazzjoni. 
Għalhekk, is-sejħiet għal proposti mnedija 
mill-Impriża Konġunta S2R għandhom 
jiġu ppubblikati wkoll fuq il-portal 
waħdieni għall-parteċipanti kif ukoll 
permezz ta' mezzi elettroniċi ta' 
disseminazzjoni ta' Orizzont 2020 ġestiti 
mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, 
dejta rilevanti, inter alia dwar proposti, 
applikanti, għotjiet u parteċipanti 
għandha tkun disponibbli mill-Impriża 
Konġunta S2R biex tiddaħħal fis-sistemi 
elettroniċi ta' rappurtar u disseminazzjoni 
ta' Orizzont 2020 ġestiti mill-
Kummissjoni, f'format xieraq u bil-
perjodiċità li tikkorrispondi mal-obbligi 
ta' rappurtar tal-Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 tal-
Programm Qafas Orizzont 2020, l-Impriżi 
Konġunti, bħala strument partikolari ta' 
finanzjament tal-Programm Qafas 
Orizzont 2020, għandhom ikunu soġġetti 
għal valutazzjoni dettaljata, li għandha 
tinkludi, inter alia, analiżi tal-ftuħ, it-
trasparenza u l-effiċjenza tas-sħubijiiet 
pubbliċi-privati abbażi tal-Artikolu 187 
tat-TFUE.  

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-parteċipazzjoni f'azzjonijiet indiretti 
ffinanzjati mill-Impriża Konġunta S2R 
għandha tkun konformi mar-Regolament 
(UE) Nru … /2013 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill ta' … 2013 li jistabbilixxi r-
regoli għall-parteċipazzjoni u d-
disseminazzjoni f'"Orizzont 2020 – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020)16.

(16) Il-parteċipazzjoni f'azzjonijiet indiretti 
ffinanzjati mill-Impriża Konġunta S2R 
għandha tkun konformi mar-Regolament 
(UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill16. L-Impriża 
Konġunta S2R għandha, barra minn 
hekk, tiżgura l-applikazzjoni konsistenti 
ta' dawn ir-regoli bbażata fuq miżuri 
rilevanti adottati mill-Kummissjoni.

__________________ __________________
16 ĠU … [PQ ta' Orizzont 2020] 16 Ir-Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi r-
regoli għall-parteċipazzjoni u 
disseminazzjoni f'"Orizzont 2020 - il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
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Innovazzjoni (2014-2020)" u li jħassar ir-
Regolament (KE) Nru 1906/2006 (ĠU 
L 347, 20.12.2013, p. 81).

Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) L-Impriża Konġunta S2R għandha 
tqis id-definizzjonijiet tal-OECD dwar il-
Livell ta' Preparazzjoni tat-Teknoloġija 
(TRL) fil-klassifikazzjoni tar-riċerka 
teknoloġika, l-iżvilupp tal-prodotti u 
attivitajiet ta' dimostrazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali relatata mal-ITK li jwettqu riċerka fl-oqsma fejn il-kunċett ta' TRL huwa 
applikat b'mod wiesa', bħar-riċerka fit-trasport. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu 
dwar il-pakkett IIP.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Fid-dawl tal-għan ġenerali tal-
Programm Qafas Orizzont 2020 li 
jinkisbu aktar simplifikazzjoni u 
koerenza, is-sejħiet kollha għal proposti 
fil-qafas tal-Impriża Konġunta S2R 
għandhom iqisu t-tul ta' żmien tal-
Programm Qafas Orizzont 2020.
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Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Skont l-Artikolu 287(1) tat-Trattat, l-
istrument kostitwenti ta' korpi, uffiċċji jew 
aġenziji stabbiliti mill-Unjoni jista' 
jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-dħul u 
tan-nefqa kollha ta' dawk il-korpi, l-
uffiċċji jew l-aġenziji mill-Qorti tal-
Awdituri. Skont l-Artikolu 60(5) tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, 
il-kontijiet tal-korpi skont l-Artikolu 209 
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
għandhom jiġu eżaminati minn korp tal-
awditu indipendenti li għandu jagħti 
opinjoni, fost l-oħrajn, dwar il-kredibbiltà 
tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet imniżżlin fihom. L-evitar 
ta' duplikazzjoni tal-eżami tal-kontijiet 
jiġġustifika li l-kontijiet tal-Impriża 
Konġunta S2R ma għandhomx ikunu 
soġġetti għal eżami mill-Qorti tal-
Awdituri.

(21) Fid-dawl tan-natura speċifika u l-
istatus attwali tal-Impriżi Konġunti, u 
sabiex tiġi żgurata l-kontinwità mas-Seba' 
Programm Kwadru, l-Impriżi Konġunti 
għandhom ikomplu jkunu soġġetti għal 
kwittanza separata. B'deroga mill-
Artikoli 60(7) u 209 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012, il-Parlament 
Ewropew għalhekk għandu, fuq 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill, jagħti l-
kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit 
tal-Impriża Konġunta S2R. Għaldaqstant, 
ir-rekwiżiti ta' rappurtar stabbiliti fl-
Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 ma għandhomx 
japplikaw għall-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
lill-Impriża Konġunta S2R iżda 
għandhom jiġu allinjati sa fejn possibbli 
għal dawk previsti għall-korpi skont l-
Artikolu 208 ta' dak ir-Regolament. L-
awditjar tal-kontijiet u tal-legalità u r-
regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti 
għandu jsir mill-Qorti tal-Awdituri.

Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP

Emenda 15

Proposta għal regolament
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Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Minħabba l-importanza tal-
innovazzjoni kontinwa għall-
kompetittività tas-settur tat-trasport tal-
Unjoni u l-għadd ta' Impriżi Konġunti 
f'dan il-qasam, għandu jkun hemm 
analiżi fi żmien debitu, b'mod partikolari 
fid-dawl tal-evalwazzjoni interim tal-
Programm Qafas Orizzont 2020, fir-
rigward tax-xerqien tal-isforzi fir-riċerka 
kollaborattiva fil-qasam tat-trasport.

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali għall-ITK kollha relatati mar-riċerka fit-trasport. Din l-emenda 
tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex tikkoordina u timmaniġġja 
investimenti fir-riċerka u l-innovazzjoni 
tal-Unjoni fis-settur ferrovjarju Ewropew, 
Impriża Komuni fit-tifsira tal-Artikolu 187 
tat-Trattat (l-"Impriża Konġunta 
Shift2Rail” jew l-"Impriża Konġunta 
S2R”) hija b'dan stabbilita sal-31 ta' 
Diċembru 2024.

1. Sabiex tikkoordina u timmaniġġja 
investimenti fir-riċerka u l-innovazzjoni 
tal-Unjoni fis-settur ferrovjarju Ewropew, 
Impriża Komuni fit-tifsira tal-Artikolu 187 
tat-Trattat (l-"Impriża Konġunta 
Shift2Rail” jew l-"Impriża Konġunta 
S2R”) hija b'dan stabbilita sal-31 ta' 
Diċembru 2024. Sabiex jitqies it-tul ta' 
żmien tal-Programm Qafas Orizzont 2020, 
is-sejħiet għal proposti fil-qafas tal-
Impriża Konġunta S2R għandhom 
jitnedew mhux aktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2020. F'każijiet 
debitament ġustifikati jistgħu jsiru sejħiet 
għal proposti sal-31 ta' Diċembru 2021.
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Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li tikkontribwixxi għall-ilħuq ta' Żona 
Ferrovjarja Unika Ewropea, għal 
tranżizzjoni aktar rapida u irħas għal 
sistema ferrovjarja Ewropea aktar attraenti, 
kompetittiva, effiċjenti u sostenibbli, u ta' 
bidla modali mit-trasport bit-triq u l-ajru 
għall-ferrovija, permezz ta' approċċ 
komprensiv u koordinat li jindirizza l-
ħtiġijiet tar-riċerka u l-innovazzjoni tas-
sistema ferrovjarja u l-utenti tagħha. Dan l-
approċċ għandu jkopri il-vetturi ferrovjarji, 
l-infrastruttura u l-immaniġġjar tat-traffiku 
għal segmenti tas-suq u tal-merkanzija fuq 
distanzi twal, it-traffiku tal-passiġġieri 
reġonali, lokali u urban, kif ukoll 
konnessjonijiet intermodali bejn il-binarji u 
modalitajiet oħra, li jipprovdu lill-utenti 
b'soluzzjoni minn tarf sa tarf integrata 
għall-ħtiġijiet tal-ivjaġġar u t-trasport 
ferrovjarju tagħhom – minn appoġġ 
tranżazzjonali għal assistenza tul ir-rotta;

(b) li tikkontribwixxi għall-ilħuq ta' Żona 
Ferrovjarja Unika Ewropea, għal 
tranżizzjoni aktar rapida u irħas għal 
sistema ferrovjarja Ewropea aktar attraenti, 
favur l-utent (inkluż għal persuni 
b'mobbiltà mnaqqsa), kompetittiva, 
effiċjenti u sostenibbli, għal bidla modali 
mit-trasport bit-triq u l-ajru għall-ferrovija, 
u għall-iżvilupp ta' settur tal-industrija 
ferrovjarja Ewropea qawwi u kompetittiv, 
permezz ta' approċċ komprensiv u 
koordinat li jindirizza l-ħtiġijiet tar-riċerka 
u l-innovazzjoni tas-sistema ferrovjarja u l-
utenti tagħha. Dan l-approċċ għandu jkopri 
l-vetturi ferrovjarji, l-infrastruttura u l-
immaniġġjar tat-traffiku għal segmenti tas-
suq u tal-merkanzija fuq distanzi twal, it-
traffiku tal-passiġġieri reġonali, lokali u 
urban, kif ukoll konnessjonijiet intermodali 
bejn il-binarji u modalitajiet oħra, li 
jipprovdu lill-utenti b'soluzzjoni minn tarf 
sa tarf integrata għall-ħtiġijiet tal-ivvjaġġar 
u t-trasport ferrovjarju tagħhom – minn 
appoġġ tranżazzjonali għal assistenza tul 
ir-rotta;

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li taġixxi bħala punt uniku ta' 
referenza relatat mal-ferroviji fuq proġetti 
tar-riċerka u l-innovazzjoni ffinanzjati fil-
livell tal-Unjoni, u tiżgura l-koordinament 
fost il-proġetti u tipprovdi lill-partijiet 
interessati b'kull informazzjoni rilevanti;

(d) li jkollha rwol ċentrali f'azzjonijiet ta' 
riċerka u innovazzjoni relatati mal-
ferroviji u ffinanzjati fil-livell tal-Unjoni, 
filwaqt li tiżgura l-koordinament fost il-
proġetti u tipprovdi lill-partijiet interessati 
kollha b'kull informazzjoni rilevanti.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) li tippromwovi b'mod attiv il-
parteċipazzjoni u l-involviment mill-qrib 
tal-partijiet interessati rilevanti kollha fil-
katina tal-valur ferrovjarja sħiħa u minn 
barra l-industrija tal-ferroviji tradizzjonali: 
b'mod partikolari l-manifatturi ta' tagħmir 
tal-ferroviji (kemm il-vetturi ferrovjarji u 
kemm is-sistemi tal-kontroll tal-ferrovija) 
u l-katina ta' provvista tagħhom, l-
amministraturi tal-infrastruttura, l-operaturi 
ferrovjarji (kemm tal-passiġġieri kif ukoll 
tal-merkanzija), il-vetturi ferrovjarja, il-
kumpaniji tal-kiri, l-aġenziji taċ-
ċertifikazzjoni, l-assoċjazzjonijiet 
professjonali tal-persunal, l-
assoċjazzjonijiet tal-utenti (kemm tal-
passiġġieri kif ukoll tal-merkanzija), kif 
ukoll l-istituzzjonijiet xjentifiċi rilevanti 
jew il-komunità xjentifika rilevanti. L-
involviment ta' impriżi żgħar u ta' daqs 
medju (SMEs), kif iddefinit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE20, għandu jkun żgurat.

(e) li tippromwovi b'mod attiv il-
parteċipazzjoni u l-involviment mill-qrib 
tal-partijiet interessati rilevanti kollha fil-
katina tal-valur ferrovjarja sħiħa u minn 
barra l-industrija tal-ferroviji tradizzjonali: 
b'mod partikolari l-manifatturi ta' tagħmir 
tal-ferroviji (kemm il-vetturi ferrovjarji u 
kemm is-sistemi għall-kontroll tal-
ferroviji u għall-ġestjoni tat-traffiku) u l-
katina ta' provvista tagħhom, l-
amministraturi tal-infrastruttura, l-operaturi 
ferrovjarji (kemm tal-passiġġieri kif ukoll 
tal-merkanzija), il-vetturi ferrovjarji, il-
kumpaniji tal-kiri, l-aġenziji taċ-
ċertifikazzjoni, l-assoċjazzjonijiet 
professjonali tal-persunal, l-
assoċjazzjonijiet tal-utenti (kemm tal-
passiġġieri kif ukoll tal-merkanzija), kif 
ukoll l-istituzzjonijiet xjentifiċi rilevanti 
jew il-komunità xjentifika rilevanti. L-
involviment ta' impriżi żgħar u ta' daqs 
medju (SMEs), kif iddefinit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE20, għandu jitħeġġeġ.

__________________ __________________
20 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 li 
tikkonċerna d-definizzjoni ta' intrapriżi 

20 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 li 
tikkonċerna d-definizzjoni ta' intrapriżi 
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mikro, żgħar u medji (ĠU L 124, 
20.5.2003, p. 36).

mikro, żgħar u medji (ĠU L 124, 
20.5.2003, p. 36).

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea)  li timplimenta miżuri li jippromwovu 
l-parteċipazzjoni tal-SMEs, tal-
universitajiet u taċ-Ċentri ta' Riċerka. 
F'dan il-kuntest għandhom jiġu 
identifikati u indirizzati l-ostakli li 
jipprevjenu l-parteċipazzjoni ta' atturi 
ġodda fl-Impriża Konġunta S2R.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) li jiġu mfittxija l-komplementarjetà u 
sinerġiji mill-qrib mal-Fondi Strutturali 
bil-għan li jingħalaq id-distakk bejn ir-
riċerka u l-innovazzjoni fl-Ewropa. Fejn 
possibbli, għandha tiġi promossa l-
interoperabbiltà bejn il-Programm Qafas 
Orizzont 2020 u għandu jitħeġġeġ il-
finanzjament kumulattiv jew ikkombinat. 
F'dan il-kuntest, il-miżuri se jimmiraw 
lejn l-isfruttament totali tal-potenzjal tar-
riżorsi tat-talent Ewropew biex b'hekk jiġi 
ottimizzat l-impatt ekonomiku u soċjali 
tar-riċerka u tal-innovazzjoni, u se jkunu 
distinti mill-politiki u l-azzjonijiet tal-
ESIF iżda fl-istess ħin komplementari 
magħhom.
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
tal-Unjoni għall-inizjattiva Shift2Rail 
għandha tkun ta' EUR 450 miljun, inklużi 
l-kontribuzzjonijiet tal-EFTA, u titħallas 
mill-approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali 
tal-Unjoni allokat lill-Programm Speċifiku 
Orizzont 2020 li jimplimenta l-Programm 
Qafas Orizzont 2020 skont id-
dispożizzjonijiet relavanti fl-
Artikolu 58(1)(c)(iv) u l-Artikoli 60 u 61 
tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 għal korpi msemmija fl-
Artikolu 209 ta' dak ir-Regolament. Dan l-
ammont jinkludi:

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
tal-Unjoni għall-inizjattiva Shift2Rail 
għandha tkun ta' EUR 450 miljun, inklużi 
l-kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri tal-
Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ 
Ħieles (EFTA), u titħallas mill-
approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-
Unjoni allokat lill-Programm Speċifiku 
Orizzont 2020 li jimplimenta l-Programm 
Qafas Orizzont 2020 skont id-
dispożizzjonijiet rilevanti fl-
Artikolu 58(1)(c)(iv) u l-Artikoli 60 u 61 
tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 għal korpi msemmija fl-
Artikolu 209 ta' dak ir-Regolament. Dan l-
ammont jinkludi:

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fondi addizzjonali li jikkumplimentaw 
il-kontribuzzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
jistgħu jiġu allokati minn strumenti oħra 
tal-Unjoni b'appoġġ għal azzjonijiet għall-
varar ta' riżultati maturi tal-Impriża 
Konġunta S2R.

2. Fondi addizzjonali li jikkomplementaw 
il-kontribuzzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
jistgħu jiġu allokati minn strumenti oħra 
tal-Unjoni b'appoġġ għal azzjonijiet għall-
varar ta' riżultati maturi innovattivi tal-
Impriża Konġunta S2R.



PE528.040v03-00 20/48 RR\1025461MT.doc

MT

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 4 - punt d u punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-arranġamenti rigward il-forniment 
tad-dejta meħtieġa biex tiżgura li l-
Kummissjoni tkun kapaċi tabbozza l-
politika tar-riċerka u l-innovazzjoni 
tagħha u tissodisfa t-tixrid tagħha u l-
obligazzjonijiet ta' rappurtar;

(d) l-arranġamenti rigward il-forniment 
tad-dejta meħtieġa biex tiżgura li l-
Kummissjoni tkun kapaċi tissodisfa l-
obbligi tagħha ta' disseminazzjoni u 
rappurtar; inkluż fil-portal waħdieni 
għall-parteċipanti kif ukoll permezz ta' 
mezzi elettroniċi oħra ta' disseminazzjoni 
ta' Orizzont 2020, ġestiti mill-
Kummissjoni;
(da) dispożizzjonijiet għall-pubblikazzjoni 
ta' sejħiet għal proposti tal-Impriża 
Konġunta S2R anke dwar il-portal 
waħdieni għall-parteċipanti kif ukoll 
permezz ta' mezzi elettroniċi oħra ta' 
disseminazzjoni ta' Orizzont 2020, ġestiti 
mill-Kummissjoni;

Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet in natura msemmija fil-
punt (b) tal-paragrafu 2 u l-klawżola 
15(3)(b) tal-Istatuti stabbiliti fl-Anness I, l-
ispejjeż għandhom jiġu stabbiliti skont il-
prattika normali tal-kontabbiltà tal-ispejjeż 
tal-entitajiet ikkonċernati, skont l-
istandards tal-kontabbiltà applikabbli tal-
pajjiż fejn kull waħda mill-entitajiet hija 
stabbilita, u l-istandards tal-kontabbiltà 
internazzjonali applikabbli / l-istandards ta' 

4. Għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet imsemmija fil-punt (b) 
tal-paragrafu 2 u l-klawsola 15(3)(b) tal-
Istatuti stabbiliti fl-Anness I, l-ispejjeż 
għandhom jiġu stabbiliti skont il-prattika 
normali tal-kontabbiltà tal-ispejjeż tal-
entitajiet ikkonċernati, skont l-istandards 
tal-kontabbiltà applikabbli tal-pajjiż fejn 
kull waħda mill-entitajiet hija stabbilita, u 
l-istandards tal-kontabbiltà internazzjonali 
applikabbli / l-istandards ta' rappurtar 
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rappurtar finanzjarju internazzjonali. L-
ispejjeż għandhom jiġu ċċertifikati minn 
awditur estern indipendenti maħtur mill-
entità konċernata. L-ivvalutar tal-
kontribuzzjonijiet għandha tivverifikah l-
Impriża Konġunta tal-S2R. F'każ ta' 
inċertezzi li fadal, il-valutazzjoni tista' 
tkun ivverifikata mill-Impriża Konġunta 
S2R, kif imsemmi fil-klawżola 20 tal-
Istatuti.

finanzjarju internazzjonali. L-ispejjeż 
għandhom jiġu ċċertifikati minn awditur 
estern indipendenti maħtur mill-entità 
konċernata. Il-metodu tal-valutazzjoni 
jista' jiġi vverifikat mill-Impriża Konġunta 
S2R jekk ikun hemm inċertezza li 
tirriżulta miċ-ċertifikazzjoni. Għall-
iskopijiet ta' dan ir-Regolament, l-ispejjeż 
imġarrba f'attivitajiet addizzjonali ma 
għandhomx jiġu awditjati mill-Impriża 
Konġunta S2R, jew kwalunkwe korp ieħor 
tal-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Addizzjonalment għall-paragarafu 5, il-
Kummissjoni tista' ttemm, tnaqqas 
proporzjonalment jew tissospendi l-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-
Impriża Konġunta S2R jew tibda l-
proċedura tal-istralċ imsemmija fil-
klawżola 23(2) tal-Istatuti stabbiliti fl-
Anness I jekk dawk il-membri jew 
entitajiet affiljati tagħhom ma 
jikkontribwixxux, jikkontribwixxu biss 
parzjalment jew jikkontribwixxu tard fir-
rigward tal-kontribuzzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 2.

6. Addizzjonalment għall-paragarafu 5, il-
Kummissjoni tista' ttemm, tnaqqas 
proporzjonalment jew tissospendi l-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-
Impriża Konġunta S2R jew tibda l-
proċedura tal-istralċ imsemmija fil-
klawsola 23(2) tal-Istatuti stabbiliti fl-
Anness I jekk dawk il-membri jew 
entitajiet affiljati tagħhom ma 
jikkontribwixxux, jikkontribwixxu biss 
parzjalment jew jikkontribwixxu tard fir-
rigward tal-kontribuzzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 2. Id-deċiżjoni tal-
Kummissjoni ma għandhiex tostakola r-
rimborż ta' spejjeż eliġibbli li jkunu diġà 
ġġarrbu jew ġew impenjati mill-Membri 
jew mill-Impriża Konġunta S2R sa meta 
ssir in-notifika tad-deċiżjoni msemmija 
hawn fuq lill-Impriża Konġunta S2R.
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Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Impriża Konġunta S2R 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-
entitajiet imsemmija fl-Artikolu 209 tar-
Regolament Finanzjarju].

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 12, l-
Impriża Konġunta S2R 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]. 

Ġustifikazzjoni

Adattament/bidliet neċessarji għal kwittanza diretta tal-PE.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont l-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-
Persunal, il-Bord ta' Tmexxija għandu 
jadotta Deċiżjoni, abbażi tal-Artikolu 2(1) 
tar-Regolamenti tal-Persunal u tal-
Artikolu 6 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg 
ta' Aġenti Oħra, li tiddelega s-setgħat 
rilevanti ta' awtorità li taħtar lid-Direttur 
Eżekuttiv, u li tiddefinixxi l-kundizzjonijiet 
li skonthom din il-delega ta' setgħat tista' 
tiġi sospiża. Id-Direttur Eżekuttiv huwa 
awtorizzat li jissottodelega dawn is-setgħat.

Skont l-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-
Persunal, il-Bord ta' Tmexxija għandu 
jadotta Deċiżjoni, abbażi tal-Artikolu 2(1) 
tar-Regolamenti tal-Persunal u l-Artikolu 6 
tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta' Aġenti 
Oħra, li tiddelega s-setgħat rilevanti ta' 
awtorità li taħtar lid-Direttur Eżekuttiv, u li 
tiddefinixxi l-kundizzjonijiet li skonthom 
din il-delega ta' setgħat tista' tiġi sospiża. 
Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirrapporta 
lill-Bord ta' Tmexxija dwar is-setgħat 
delegati u għandu jkun awtorizzat li 
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jissottodelega dawn is-setgħat.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta' responsabbiltà mhux 
kuntrattwali, l-Impriża Konġunta S2R, 
b'konformità mal-prinċipji ġenerali komuni 
għal-liġijiet ta' l-Istati Membri, għandha 
tagħmel tajjeb għad-danni kollha kkawżati 
mill-persunal tagħha fil-qadi ta' 
dmirijiethom.

2. Fil-każ ta' responsabbiltà mhux 
kuntrattwali, l-Impriża Konġunta S2R, 
b'konformità mal-prinċipji ġenerali komuni 
għal-liġijiet tal-Istati Membri, għandha 
tagħmel tajjeb għad-danni kollha kkawżati 
mill-persunal tagħha jew mill-membri tal-
Bord ta' Tmexxija fil-qadi ta' 
dmirijiethom.

Emenda 30

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 
S2R. Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-
konklużjonijiet tal-evalwazzjoni, u l-
osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sat-30 ta' Ġunju 
2018.

1. Sat-30 ta' Ġunju 2017, il-Kummissjoni 
għandha twettaq, bl-assistenza ta' esperti 
indipendenti, evalwazzjoni interim tal-
Impriża Konġunta S2R, inkluża 
valutazzjoni tal-involviment u l-ftuħ għal 
impriżi żgħar u medji, kif ukoll il-
funzjonament amministrattiv tal-Impriża 
Konġunta S2R b'attenzjoni partikolari fuq 
l-indirizzar ta' kwalunkwe sfida jew piż 
amministrattiv. Il-Kummissjoni għandha 
tħejji rapport dwar dik l-evalwazzjoni li 
jinkludi l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni 
u l-osservazzjonijiet mill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tibgħat dak ir-
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sal-31 ta' Diċembru 2017. Ir-



PE528.040v03-00 24/48 RR\1025461MT.doc

MT

riżultati tal-evalwazzjoni interim ta' S2R 
għandhom jitqiesu fil-valutazzjoni 
dettaljata u fl-evalwazzjoni interim 
imsemmija fl-Artikolu 32 tar-
Regolament (UE) Nru 1291/2013.

Ġustifikazzjoni
Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rilaxx tal-implimentazzjoni tal-baġit 
fir-rigward tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
lill-Impriża Konġunta S2R għandu jkun 
parti mir-rilaxx li jagħti l-Parlament 
Ewropew, skont rakkomandazzjoni tal-
Kunsill, lill-Kummissjoni skont il-
proċedura stabbilita fl-Artikolu 319 tat-
Trattat.

1. B'deroga mill-Artikoli 60(7) u 209 tar-
Regolament Nru 966/2012, il-kwittanza 
għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-
Impriża Konġunta S2R għandha tingħata 
mill-Parlament Ewropew, fuq 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill, skont il-
proċedura stabbilita fir-regoli finanzjarji 
tal-Impriża Konġunta S2R.

Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Impriża Konġunta S2R għandha 
tikkoopera bis-sħiħ mal-istituzzjonijiet 
involuti fil-proċedura tar-rilaxx, u 
għandha tipprovdi, kif xieraq, kwalunkwe 
informazzjoni addizzjonali meħtieġa. 
F'dan il-kuntest, l-Impriża Konġunta 

imħassar
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tista' tintalab li tiġi rrappreżentata waqt il-
laqgħat mal-istituzzjonijiet jew il-korpi 
rilevanti, u li tgħin lill-uffiċjal awtoritattiv 
tal-Kummissjoni b'delega.

Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-klawżola 
19(4) tal-Istatuti stabbiliti fl-Anness I, l-
Impriża Konġunta S2R għandha tagħti lill-
persunal tal-Kummissjoni u persuni oħra 
awtorizzati mill-Impriża Konġunta S2R 
jew il-Kummissjoni, kif ukoll il-Qorti tal-
Awdituri, aċċess għall-postijiet tagħha u 
għall-informazzjoni kollha, inkluża 
informazzjoni f'format elettroniku, kif 
meħtieġ sabiex isiru dawn l-awditi.

1. L-Impriża Konġunta S2R għandha tagħti 
lill-persunal tal-Kummissjoni u persuni 
oħra awtorizzati mill-Impriża Konġunta 
S2R jew il-Kummissjoni, kif ukoll il-Qorti 
tal-Awdituri, aċċess għall-postijiet tagħha u 
għall-informazzjoni kollha, inkluża 
informazzjoni f'format elettroniku, kif 
meħtieġ sabiex isiru dawn l-awditi

Ġustifikazzjoni

Adattament/bidliet neċessarji għal kwittanza diretta tal-PE.

Emenda 34

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 ta' Tmexxija għandhom, 
mingħajr dewmien, jinnotifikaw lill-
OLAF bi kwalukwe każ ta' frodi li jkunu 
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ndunaw bih fl-eżerċizzju ta' dmirijiethom 
jew tal-mandat tagħhom, mingħajr ma 
jinżammu bl-ebda mod responsabbli 
għalihom b'riżultat ta' dan.

Emenda 35

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fid-dawl tal-għan globali tal-Programm 
Qafas Orizzont 2020 li jinkisbu 
simplifikazzjoni u armonizzazzjoni akbar 
fix-xena tal-finanzjament Ewropew għar-
riċerka u l-innovazzjoni, l-Impriżi 
Konġunti għandhom jistabbilixxu mudelli 
ta' governanza sempliċi u jevitaw ġabriet 
ta' regoli li huma differenti minn dawk 
tal-Programm Qafas Orizzont 2020.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. "Membru Assoċjat" ifisser entità 
ġuridika jew grupp jew konsorzju ta' 
entitajiet ġuridiċi, stabbilit fi Stat Membru 
jew f'xi pajjiż assoċjat mal-Programm ta' 
Qafas Orizzont 2020, li ntgħażel skont il-
proċedura stipulata fil-klawżola 4(2), li 
jissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati fil-
klawżoli 4(3) u 4(4), u li aċċetta l-Istatuti 
preżenti billi ffirma ittra ta' approvazzjoni;

1. "Membru Assoċjat" tfisser entità 
ġuridika jew grupp jew konsorzju ta' 
entitajiet ġuridiċi, stabbilit fi Stat Membru 
jew f'xi pajjiż assoċjat mal-Programm 
Qafas Orizzont 2020, li ntgħażel skont il-
proċedura stipulata fil-klawsola 4(2), li 
jissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati fil-
klawżoli 4(3) u 4(4), u li aċċetta l-Istatuti 
preżenti billi ffirma ittra ta' approvazzjoni 
wara deċiżjoni mill-korp responsabbli 
għall-governanza tagħha;
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Emenda 37

Proposta għal regolamentAnness I – klawsola 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "Membru Fundatur għajr l-Unjoni" 
jirreferi għall-kontributuri elenkati fl-
Anness II, li impenjaw irwieħhom b'mod 
individwali fir-rigward tal-kontribuzzjoni 
tagħha ta' talanqasEUR 30 miljun għat-tul 
ta' żmien tal-Impriża Konġunta S2R u 
aċċettaw l-Istatuti preżenti billi ffirmaw 
ittra ta' approvazzjoni;

2. "Membru Fundatur għajr l-Unjoni" 
tirreferi għal entitajiet ġuridiċi 
individwali, li impenjaw ruħhom b'mod 
individwali fir-rigward tal-kontribuzzjoni 
tagħhom ta' mill-anqasEUR 30 miljun 
għat-tul ta' żmien tal-Impriża Konġunta 
S2R, abbażi ta' viżjoni kondiviża, u 
aċċettaw l-Istatuti preżenti billi ffirmaw 
ittra ta' approvazzjoni wara deċiżjoni mill-
korp responsabbli għall-governanza 
tagħhom. Il-Membri Fundaturi huma 
elenkati fl-Anness II;

Emenda 38

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 1 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "Programmi ta' innovazzjoni" jew "IPs" 
jirreferu għall-oqsma tematiċi li fuqhom 
għandu jiġi struttura il-Master Plan tax-
S2R, u li huma msemmija fil-paragrafu 4. 
L-IPs għandhom jintgħażlu għall-kapaċità 
tagħhom li jagħtu l-aħjar benefiċċji ta' 
prestazzjoni għal wieħed jew aktar mill-
ambjenti operattivi u jkunu jirriflettu l-
approċċ tas-sistema ferrovjarja. Minkejja 
Deċiżjoni tal-Bord tat-Tmexxija li 
jimmodifika din l-istruttura, il-Master Plan 
tax-S2R għandu jipprevedi l-ħolqien ta' 
mill-inqas dawn il-ħames IPs li ġejjin:

3. "Programmi ta' innovazzjoni" jew "IPs" 
jirreferu għall-oqsma tematiċi li fuqhom 
għandu jiġi strutturat il-Master Plan tal-
S2R, u li huma msemmija fil-paragrafu 4. 
L-IPs għandhom jintgħażlu għall-kapaċità 
tagħhom li jagħtu l-aħjar benefiċċji ta' 
prestazzjoni għal wieħed jew aktar mill-
ambjenti operattivi u jkunu jirriflettu l-
approċċ tas-sistema ferrovjarja orjentat 
lejn il-klijent. Id-definizzjoni tagħhom 
għandha tippermetti wkoll li jiġu 
żviluppati u ttestjati ideat innovattivi 
pijunieri. Minkejja Deċiżjoni tal-Bord ta' 
Tmexxija li jimmodifika din l-istruttura, il-
Master Plan tal-S2R għandu jipprevedi l-
ħolqien ta' mill-inqas dawn il-ħames IPs li 
ġejjin:
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Emenda 39

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 1 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Ferroviji ta' Kapaċità Għolja, 
Affidabbli u Kosteffiċjenti;

(a)  Ferroviji Affidabbli u Kosteffiċjenti, 
inklużi Ferroviji ta' Kapaċità Għolja u 
Ferroviji ta' Veloċità Għolja;

Emenda 40

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 1 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Infrastruttura ta' Kapaċità Għolja, 
Affidabbli u Kosteffiċjenti;

(c) Infrastruttura ta' Kapaċità Għolja, 
Affidabbli, Sostenibbli u Kosteffiċjenti;

Emenda 41

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) jiġbor flimkien ir-rekwiżiti u 
jiddefinixxi l-istandards tal-
interoperabbiltà biex jiggwida l-
investiment fir-riċerka u l-innovazzjonmi 
lejn soluzzjonijiet operazzjonali u 
kummerċjalizzabbli;

(h) tiġbor flimkien ir-rekwiżiti tal-utenti u 
tiddefenixxi speċifikazzjonijiet u 
standards tekniċi tal-interoperabbiltà biex 
l-investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni 
jiġi ggwidat lejn soluzzjonijiet 
operazzjonali u li kapaċi jiġu 
kummerċjalizzati;
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Emenda 42

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 2 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) jistabbilixxi u jiżviluppa kooperazzjoni 
mill-qrib u fit-tul bejn l-Unjoni, l-industrija 
tal-manifattura ferrovjarja u partijiet 
interessati oħra meħtieġa sabiex 
jiżviluppaw l-innovazzjonijiet pijunieri u 
jiżgura suq qawwi għall-adozzjoni ta' 
soluzzjonijiet innovattivi, inklużi l-
komunità operattiva ferrovjarja u partijiet 
interessati oħrajn fil-qasam ferrovjarju, kif 
ukoll atturi lil hinn mis-settur ferrovjarju 
tradizzjonali;

(j) tistabbilixxi u tiżviluppa kooperazzjoni 
mill-qrib u fit-tul bejn l-Unjoni, l-industrija 
tal-manifattura ferrovjarja u partijiet 
interessati oħra meħtieġa sabiex jiġu 
żviluppati innovazzjonijiet pijunieri u jiġi 
żgurat suq qawwi għall-adozzjoni ta' 
soluzzjonijiet innovattivi, inklużi 
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-
konsumaturi, il-komunità operattiva 
ferrovjarja u partijiet interessati oħrajn 
pubbliċi u privati fil-qasam ferrovjarju, 
inkluż fl-livell reġjonali, kif ukoll atturi lil 
hinn mis-settur ferrovjarju tradizzjonali;

Emenda 43

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 2 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) iżomm kollegament mal-attivitajiet ta' 
riċerka nazzjonali u internazzjonali ta' 
innovazzjoni fil-qasam tekniku ferrovjarju, 
b'mod partikolari permezz tal-Pjattavorma 
Teknika tal-Kunsill Konsultattiv Ewropew 
għar-Riċerka Ferrovrjarja (ERRAC), kif 
ukoll ma' dawk f'oqsma oħra, bħall-Kunsill 
Konsultattiv għar-Riċerka Ewropea fit-
Trasport fuq it-Toroq (ERTRAC), il-
Kunsill Konsultattiv għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni fl-Avjazzjoni fl-Ewropa 
(ACARE), il-Pjattaforma Teknoloġika 
Ewropea dwar il-Moviment fuq l-Ilma, il-
Pjattaforma tat-Teknoloġiji tal-Manifattura 
tal-Futur (Manifattura), il-Pjattaforma tal-
Materjali u tal-Inġinerija Avvanzata 
(EuMaT) u oħrajn;

(k) tistabbilixxi kollegamenti mal-
attivitajiet ta' riċerka nazzjonali u 
internazzjonali ta' innovazzjoni fil-qasam 
tekniku ferrovjarju, b'mod partikolari 
permezz tal-Pjattavorma Teknika tal-
Kunsill Konsultattiv Ewropew għar-
Riċerka Ferrovrjarja (ERRAC), kif ukoll 
ma' dawk f'oqsma oħra, bħall-Kunsill 
Konsultattiv għar-Riċerka Ewropea fit-
Trasport fuq it-Toroq (ERTRAC), il-
Kunsill Konsultattiv għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni fl-Avjazzjoni fl-Ewropa 
(ACARE), il-Pjattaforma Teknoloġika 
Ewropea dwar il-Moviment fuq l-Ilma, il-
Pjattaforma tat-Teknoloġiji tal-Manifattura 
tal-Futur (Manifattura), il-Pjattaforma tal-
Materjali u tal-Inġinerija Avvanzata 
(EuMaT) u oħrajn;
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Emenda 44

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 2 – punt ka (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) iżżomm kollegament ma' firxa 
wiesgħa ta' partijiet interessati inklużi 
organizzazzjonijiet ta' riċerka u 
universitajiet;

Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP

Emenda 45

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Jekk xi membru tal-Impriża Konġunta 
S2R jonqos mill-impenji tiegħu fir-
rigward tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
miftiehma tiegħu, id-Direttur Eżekuttiv 
għandu jieħu nota ta' dan bil-miktub u 
jistabbilixxi perjodu raġonevoli li fih tali 
nuqqas għandu jiġi rrimedjat. Jekk is-
sitwazzjoni ma tiġix rimedjata f'dak il-
perjodu, id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jorganizza laqgħa tal-Bord ta' Tmexxija 
biex jiddeċiedi jekk is-sħubija tal-membru 
għandhiex tiġi rtirata jew jekk 
għandhomx jittieħdu xi miżuri oħra 
sakemm ikun issodisfa l-obbligi tiegħu. Il-
Bord ta' Tmexxija jista' fil-bidu 
jissospendi d-drittijiet tal-vot tal-membri 
kollha li jonqsu mill-obbligi tagħhom, 
ladarba dawn ikunu nstemgħu u jkunu 



RR\1025461MT.doc 31/48 PE528.040v03-00

MT

ngħataw l-opportunità li jirregolarizzaw l-
affarijiet.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-membri assoċjati tal-Intrapriża 
Konġunta S2R għandhom jintgħażlu 
permezz ta' sejħa miftuħa, mhux 
diskriminatorja u li tkun kompetittiva. L-
ewwel sejħa għal membri assoċjati 
għandha tiġi mnedija sa mhux aktar tard 
minn tliet xhur wara t-twaqqif tal-Impriża 
Konġunta S2R. Kwalunkwe sejħiet oħra 
għandhom ikunu stigati mill-ħtieġa għal 
kapaċitajiet ewlenin fl-implimentazzjoni 
tal-Master Plan tax-S2R. Is-sejħiet kollha 
għandhom jiġu ppubblikati fuq il-websajt 
tax-S2R u kkomunikati permezz tal-
Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati u 
kanali oħra sabiex tiġi żgurat l-aktar 
parteċipazzjoni estensiva possibbli fl-
interess li jintlaħqu l-għanijiet tal-Master 
Plan tax-S2R. L-Intrapriża Konġunta S2R 
għandha tinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni 
tal-SMEs, u tal-atturi tal-katina tal-valur 
ferrovjarju kollha, kif ukoll 
parteċipazzjoni minn barra s-settur 
ferrovjarju tradizzjonali.

2. Il-membri assoċjati tal-Impriża 
Konġunta S2R għandhom jintgħażlu 
permezz ta' sejħa miftuħa, mhux 
diskriminatorja u li tkun kompetittiva 
mnedija mill-Kummissjoni u soġġetta 
għal evalwazzjoni trasparenti mill-Bord 
ta' Tmexxija. Din l-evalwzzjoni u għażla 
għandhom iqisu, inter alia, ir-rilevanza u 
l-valur miżjud potenzjali tal-applikant 
għall-ilħuq tal-għanijiet tal-Impriża 
Konġunta S2R, is-sodezza finanzjarja tal-
applikant, u kwalunkwe kunflitt ta' 
interess potenzjali fir-rigward tal-
għanijiet tal-Impriża Konġunta S2R.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 4 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. B'kunsiderazzjoni għar-riżultati tal-
evalwazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tieħu d-deċiżjoni finali dwar l-għażla tal-
membri assoċjati bil-ħsieb li tiżgura 
bilanċ ġeografiku, kif ukoll 
parteċipazzjoni bbilanċjata tal-SMEs, tal-
komunità ta' riċerka u ta' atturi mill-
katina tal-valur ferrovjarja kollha, inklużi 
dawk mhux involuti fis-settur ferrovjarju 
tradizzjonali.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kwalunkwe membru jista' jtemm is-
sħubija tiegħu fl-Impriża Konġunta S2R. 
It-terminazzjoni ssir effettiva u rrevokabbli 
sitt xhur wara n-notifika lill-Membri l-
oħra. Minn dak il-punt 'il hinn, l-ex-
membru għandu jinħeles minn kwalunkwe 
obbligu minbarra dawk approvati jew 
imġarrba mill-Impriża Konġunta S2R 
qabel it-terminazzjoni tas-sħubija.

5. Kwalunkwe membru jista' jtemm is-
sħubija tiegħu fl-Impriża Konġunta S2R. 
It-terminazzjoni ssir effettiva u 
irrevokabbli sitt xhur wara n-notifika lill-
Membri l-oħra. Minn dak il-punt 'il hinn, l-
ex-membru għandu jinħeles minn 
kwalunkwe obbligu minbarra dawk 
approvati jew imġarrba mill-Impriża 
Konġunta S2R qabel it-terminazzjoni tas-
sħubija. F'każi bħal dawn, għandu 
jinfetaħ kont għas-saldu tal-obbligi 
finanzjarji bejn il-membru li jkun qed 
jirtira s-sħubija tiegħu u l-Impriża 
Konġunta S2R .

Emenda 49

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 4 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Is-sħubija fl-Impriża Konġunta S2R ma 
tistax tiġi ttrasferita lil parti terza mingħajr 
il-kunsens minn qabel u unanimu, tal-Bord 
tat-Tmexxija.

6. Is-sħubija fl-Impriża Konġunta S2R ma 
tistax tiġi ttrasferita lil parti terza mingħajr 
il-kunsens minn qabel u unanimu, tal-Bord 
ta' Tmexxija. Il-Kummissjoni għandha 
tiġi nnotifikata b'tali ftehim u għandu 
jkollha d-dritt li toġġezzjona.

 + 

Emenda 50

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 6 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mill-inqas rappreżentant wieħed tal-
Membri Assoċjati għal kull Programm ta' 
Innovazzjoni, imsemmi fil-klawżola 1(3). 
Dawn ir-rappreżentanti għandhom jinħatru 
mill-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta S2R, bil-ħsieb li tiġi żgurata 
rappreżentazzjoni bbilanċjata ta' atturi mill-
katina tal-valur ferrovjarja kollha, kif ukoll 
minn barra s-settur ferrovjarju 
tradizzjonali.

(c) mill-inqas rappreżentant wieħed tal-
Membri Assoċjati għal kull Programm ta' 
Innovazzjoni, imsemmi fil-klawsola 1(3). 
Membru assoċjat li, bħala entità ġuridika 
individwali, ikun qed jissodisfa l-kriterji 
elenkati fil-klawsola 1(2), [jiġifieri 
kontribuzzjoni proprja ta' mill-anqas 
EUR 30 miljun] u li jikkontribwixxi għall-
ilħuq tal-objettivi fil-punti (a), (b) u (c) 
tal-Artikolu 2(2), għandu jiġi rappreżentat 
fil-Bord ta' Tmexxija. Ir-rappreżentanti l-
oħra għandhom jinħatru mill-Bord ta' 
Tmexxija tal-Impriża Konġunta S2R, bil-
ħsieb li tiġi żgurata rappreżentazzjoni 
bbilanċjata ta' atturi, f'termini tar-
rappreżentazzjoni territorjali, u li tiġi 
żgurata r-rappreżentazzjoni tal-katina tal-
valur ferrovjarja kollha, inklużi atturi 
mhux involuti fis-settur ferrovjarju 
tradizzjonali. Mill-inqas tnejn minn dawn 
għandhom ikunu rappreżentanti tal-
impriżi ferrovjarji.
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Emenda 51

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 7 – paragrafu 5 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rappreżentant tal-Aġenzija Ewropea tal-
Ferroviji u l-president jew viċipresident 
tal-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati 
għandhom jieħdu sehem fil-laqgħat tal-
Bord tat-Tmexxija bħala osservaturi.

Rappreżentant tal-Aġenzija Ferrovjarja 
Ewropea għandu jieħu sehem fil-laqgħat 
tal-Bord ta' Tmexxija bħala osservatur.

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 7 – paragrafu 5 – subparagrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-president jew il-viċi president tal-Grupp 
tar-Rappreżentanti tal-Istati għandu 
jkollu d-dritt li jattendi għal-laqgħat tal-
Bord ta' Tmexxija bħala osservatur u 
jipparteċipa fid-deliberazzjonijiet tiegħu, 
iżda ma għandux ikollu drittijiet tal-vot.

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 7 – paragrafu 5 – subparagrafu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-president tal-Kumitat Xjentifiku 
għandu jkollu d-dritt, kull meta tiġi 
diskussa kwistjoni li taqa' fil-kompiti 
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tiegħu, li jattendi għal-laqgħat tal-Bord 
ta' Tmexxija bħala osservatur u 
jipparteċipa fid-deliberazzjonijiet tiegħu, 
iżda ma għandux ikollu drittijiet tal-vot.

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 8 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni, fir-rwol tagħha fil-Bord 
ta' Tmexxija, għandha tipprova tiżgura 
koordinament bejn l-attivitajiet tal-
Impriża Konġunta S2R u l-attivitajiet 
rilevanti tal-Programm Qafas 
Orizzont 2020 bl-għan li jiġu promossi 
sinerġiji fl-identifikazzjoni tal-prijoritajiet 
koperti mir-riċerka kollaborattiva.

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 55

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 8 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) jiddeċiedi dwar il-kompożizzjoni 
finali tal-Bord ta' Tmexxija, b'mod 
partikolari billi jagħżel ir-rappreżentanti 
tal-membri assoċjati, ħlief dawk li 
jissodisfaw il-kriterji tal-klawsola 1(2). L-
għażla finali għandha tiżgura 
parteċipazzjoni bilanċjata tal-SMEs u tal-
atturi mill-katina tal-valur ferrovjarja 
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kollha, inkluż minn dawk mhux involuti 
fis-settur ferrovjarju tradizzjonali;

Emenda 56

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 8 – paragrafu 1 – punt na (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(na) jiżgura t-trasparenza tal-għażla ta' 
kwalunkwe ftehim ta' sottokuntrattar li 
jista' jiġi stabbilit fil-qafas ta' dan ir-
Regolament;

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-vot tal-ITRE dwar PPPs oħra.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar 
mill-Bord tat-Tmexxija minn lista ta' 
kandidati proposta mill-Kummissjoni, wara 
proċedura ta' għażla miftuħa u trasparenti.

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar 
mill-Bord ta' Tmexxija abbażi tal-mertu 
tiegħu u tal-ħiliet iċċertifikati tiegħu fil-
qasam tal-amministrazzjoni u l-ġestjoni, 
kif ukoll tal-kompetenzi u l-esperjenza 
rilevanti tiegħu, minn lista ta' kandidati 
proposta mill-Kummissjoni, wara 
kompetizzjoni miftuħa u trasparenti, 
insegwitu tal-pubblikazzjoni ta' sejħa 
għall-espressjoni ta' interess f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
f'pubblikazzjonijiet oħra. Il-Parlament 
Ewropew għandu d-dritt li joġġezzjona.
Qabel ma jinħatar, il-kandidat li jkun 
intgħażel mill-Bord ta' Tmexxija għandu 
jwieġeb il-mistoqsijiet mill-membri tal-
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija u l-Kumitat għall-Kontroll tal-
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Baġit tal-Parlament Ewropew.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 10 – paragrafu 4 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) jinforma lill-Grupp tar-
Rappreżentanti tal-Istati u l-Kumitat 
Xjentifiku regolarment dwar il-
kwistjonijiet rilevanti kollha għar-rwol 
konsultattiv tagħhom;

Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP

Emenda 59

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 11 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea għandu 
jkollhom status ta' osservatur fuq il-Bord 
tat-Tmexxija u tikkontribwixxi għad-
definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-
Master Plan tax-S2R, b'mod partikolari 
billi twettaq il-kompiti konsultattivi li 
ġejjin:

L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea għandha 
tikkontribwixxi għad-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-Master Plan tal-S2R, 
b'mod partikolari billi twettaq il-kompiti 
konsultattivi li ġejjin:

Emenda 60

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 11 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tipproponi emendi possibbli għall-
Master Plan tax-S2R u l-pjanijiet ta' ħidma 
annwali, b'mod partikolari biex jiġi żgurat 
li l-ħtiġijiet tar-riċerka li għandha x'taqsam 
mal-ħolqien ta' żona ferrovjarja unika 
Ewropea jkunu koperti;

(a) tipproponi emendi possibbli għall-
Master Plan tal-S2R u l-pjanijiet ta' ħidma 
annwali, b'mod partikolari biex jiġi żgurat 
li l-ħtiġijiet tar-riċerka li għandha x'taqsam 
mal-ħolqien ta' żona ferrovjarja unika 
Ewropea jkunu koperti, u tiżgura r-
rilevanza tagħhom għall-għanijiet 
identifikati fl-Artikolu 2(2);

Emenda 61

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 11 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tipproponi, wara konsultazzjoni mal-
partijiet interessati msemmija fl- 
Artikolu 2(1)(e) ta' dan ir-Regolament, 
standards tekniċi għal attivitajiet ta' 
riċerka, żvilupp u validazzjoni bil-ħsieb li 
tiġi ggarantita l-interoperabbiltà u s-
sikurezza tar-riżultati;

(b) tipproponi, wara konsultazzjoni mal-
partijiet interessati msemmija fl-
Artikolu 2(1)(e) ta' dan ir-Regolament, 
linji gwida għal attivitajiet ta' riċerka u 
żvilupp li jwasslu għal standards tekniċi 
bil-ħsieb li tiġi ggarantita l-interoperabbiltà 
u s-sikurezza tar-riżultati;

Emenda 62

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 13 – paragrafu 5 – 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 sabiex jittieħed vantaġġ minn 
sinerġiji;
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Emenda 63

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 13 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati 
għandu jirċievi informazzjoni b'mod 
regolari, fost affarijiet oħra, dwar il-
parteċipazzjoni f'azzjonijiet iffinanzjati 
mill-Impriża Konġunta S2R, dwar l-eżitu 
ta' kull sejħa u l-implimentazzjoni tal-
proġetti, dwar sinerġiji ma' programmi 
oħrajn rilevanti tal-Unjoni, u dwar l-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża 
Konġunta S2R.

Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP

Emenda 64

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 13 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati 
jista' joħroġ, fuq inizjattiva tiegħu stess, 
rakkomandazzjonijiet lill-Impriża 
Konġunta S2R rigward kwistjonijiet 
tekniċi, maniġerjali u finanzjarji, b'mod 
partikolari meta dawk il-kwistjonijiet 
jaffettwaw interessi nazzjonali jew 
reġjonali. L-Impriża Konġunta S2R 
għandha tinforma lill-Grupp tar-
Rappreżentanti tal-Istati bis-segwitu li tat 
lil tali rakkomandazzjonijiet.

6. Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati 
jista' joħroġ, fuq inizjattiva tiegħu stess, 
rakkomandazzjonijiet lill-Bord ta' 
Tmexxija rigward kwistjonijiet tekniċi, 
maniġerjali u finanzjarji, b'mod partikolari 
meta dawk il-kwistjonijiet jaffettwaw 
interessi nazzjonali jew reġjonali. Il-Bord 
ta' Tmexxija għandu jinforma lill-Grupp 
tar-Rappreżentanti tal-Istati bis-segwitu li 
jkun ta lil tali rakkomandazzjonijiet.
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Emenda 65

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jitwettqu l-kompiti previsti fil-
klawżola 2, il-Bord tat-Tmexxija tal-
Impriża Konġunta S2R jista' jistabbilixxi 
numru limitat ta' gruppi ta' ħidma sabiex 
iwettqu attivitajiet li jkunu delegati lilu 
mill-Bord tat-Tmexxija. Dawn il-gruppi 
għandhom ikunu magħmula minn 
professjonisti u għandhom jaħdmu b'mod 
trasparenti.

1. Sabiex jitwettqu l-kompiti previsti fil-
klawsola 2, il-Bord ta' Tmexxija tal-
Impriża Konġunta S2R jista' jistabbilixxi 
numru limitat ta' gruppi ta' ħidma sabiex 
iwettqu attivitajiet li jkunu delegati lilu 
mill-Bord ta' Tmexxija. Dawn il-gruppi 
għandhom ikunu magħmula minn 
professjonisti b'kompetenza rilevanti, 
inkluż minn organizzazzjonijiet ta' 
riċerka, SMEs u operaturi ferrovjarji, u 
għandhom jaħdmu b'mod trasparenti.

Emenda 66

Proposta għal regolament
Anness I – klawsola 15 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kontribuzzjonijiet in natura mill-
Membri għajr l-Unjoni permezz tal-
entitajiet affiljati li jikkonsistu mill-ispejjeż 
imġarrba minnhom fl-implimentazzjonijiet 
ta' azzjonijiet indiretti li minnhom titnaqqas 
il-kontribuzzjoni tal-Impriża Konġunta 
S2R u kwalunkwe kontribuzzjoni oħra tal-
Unjoni għal dawk l-ispejjeż.

(b) kontribuzzjonijiet in natura jew fi flus 
mill-Membri għajr l-Unjoni permezz tal-
entitajiet affiljati li jikkonsistu mill-ispejjeż 
imġarrba minnhom fl-implimentazzjonijiet 
ta' azzjonijiet indiretti li minnhom titnaqqas 
il-kontribuzzjoni tal-Impriża Konġunta 
S2R u kwalunkwe kontribuzzjoni oħra tal-
Unjoni għal dawk l-ispejjeż.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Anness 1 – klawsola 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirrapporta 1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirrapporta 
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annwalment lill-Bord ta' Tmexxija dwar it-
twettiq tad-dmirijiet tiegħu skont ir-regoli 
finanzjarji tal-Impriża Konġunta S2R.

annwalment lill-Bord ta' Tmexxija dwar it-
twettiq tad-dmirijiet tiegħu skont ir-regoli 
finanzjarji tal-Impriża Konġunta S2R.

2. 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 S2R fis-sena kalendarja 
preċedenti, b'mod partikolari b'rabta mal-
pjan ta' ħidma annwali għal dik is-sena. 
Dak ir-rapport għandu jinkludi, inter alia, 
informazzjoni dwar il-kwistjonijiet li 
ġejjin:

2. 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 jkun sar mill-
Impriża Konġunta S2R fis-sena kalendarja 
preċedenti, b'mod partikolari b'rabta mal-
pjan ta' ħidma annwali għal dik is-sena. 
Dak 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 n-nefqa relatata;

(b) l-azzjonijiet sottomessi, inkluż analiżi 
statistika skont it-tip ta' parteċipant, inkluż 
SMEs, u bil-pajjiż;

(b) l-azzjonijiet sottomessi, inkluża analiżi 
statistika skont it-tip ta' parteċipant, inklużi 
l-SMEs, u skont il-pajjiż;

(c) l-azzjonijiet magħżula għall-iffinanzjar 
inkluż analiżi statistika skont it-tip ta' 
parteċipant, inkluż SMEs, u bil-pajjiż u li 
tindika l-kontribuzzjoni tal-Impriża 
Konġunta S2R 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 S2R lill-parteċipanti u l-
azzjonijiet individwali.

Meta jkun approvat mill-Bord tat-
Tmexxija, ir-rapport ta' attività annwali 
għandu jiġi trażmess lill-Grupp 
Rappreżentattiv tal-Istati u jkun disponibbli 
pubblikament.

Meta jkun approvat mill-Bord ta' 
Tmexxija, ir-rapport ta' attività annwali 
għandu jiġi trażmess lill-Grupp 
Rappreżentattiv tal-Istati u jkun disponibbli 
pubblikament.

3. L-Impriża Konġunta S2R għandha 
tirrapporta annwalment lill-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 60(5) tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012.

3. Sal-1 ta' Marzu tas-sena finanzjarja ta' 
wara, l-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Impriża 
Konġunta S2R għandu jibgħat il-kontijiet 
proviżorji lill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-
Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri.

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta S2R 
għandhom jiġu eżaminati minn korp 
indipendenti ta' verifika kif stipulat fl-
Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012.
Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta S2R ma 
għandhomx ikunu soġġetti għal eżami 
mill-Qorti tal-Awdituri.

Sal-31 ta' Marzu tas-sena finanzjarja ta' 
wara, l-Impriża Konġunta S2R għandha 
tibgħat ir-rapport dwar il-ġestjoni 
baġitarja u finanzjarja lill-Parlament 
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Ewropew, lill-Kunsill u lill-Qorti tal-
Awdituri.
Kif jirċievi l-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-
Awdituri dwar il-kontijiet proviżorji tal-
Impriża Konġunta S2R, skont l-
Artikolu 148 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012, l-uffiċjal tal-
kontabbiltà għandu jfassal il-kontijiet 
finali tal-Impriża Konġunta u d-Direttur 
Eżekuttiv għandu jibgħathom lill-Bord ta' 
Tmexxija għal opinjoni.
Il-Bord ta' Tmexxija għandu jagħti 
opinjoni dwar il-kontijiet finali tal-
Impriża Konġunta S2R.
Sal-1 ta' Lulju wara kull sena finanzjarja, 
id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat il-
kontijiet finali lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri, flimkien mal-
opinjoni tal-Bord ta' Tmexxija.
Il-kontijiet finali għandhom jiġu 
ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea sal-15 ta' Novembru tas-
sena ta' wara.
Sat-30 ta' Settembru, id-Direttur Eżekuttiv 
għandu jibgħat tweġiba lill-Qorti tal-
Awdituri dwar l-osservazzjonijiet li tkun 
għamlet fir-rapport annwali tagħha. Id-
Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat ukoll 
dik it-tweġiba lill-Bord ta' Tmexxija.
Id-Direttur Eżekuttiv għandu jippreżenta 
quddiem il-Parlament Ewropew, fuq talba 
ta' dan tal-aħħar, kwalunkwe 
informazzjoni meħtieġa għall-
applikazzjoni bla xkiel tal-proċedura ta' 
kwittanza għas-sena finanzjarja 
kkonċernata f'konformità mal-
Artikolu 165(3) tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012.

Ġustifikazzjoni

Adattament/bidliet neċessarji għal kwittanza diretta tal-PE.
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-rapporteur tilqa' l-proposta tal-Kummissjoni għall-istabbiliment tal-Impriża Konġunta 
Shift2Rail, bħala parti importanti tal-Pakkett tal-Investiment fl-Innovazzjoni fil-qafas ta' 
Orizzont 2020.

Governanza aħjar

Fir-rigward tal-emendi orizzontali, ir-rapporteur hija tal-fehma li l-governanza u l-
funzjonament għandhom ikunu miftuħa, trasparenti, effettivi u effiċjenti u jagħtu lil firxa 
wiesgħa ta' partijiet interessati l-opportunità biex ikunu attivi fl-oqsma speċifiċi tagħhom.

Għalhekk, ir-rapporteur tisħaq fuq l-importanza li jiġu rrispettati l-prinċipji li ġew maqbula 
waqt in-negozjati ta' Orizzont 2020 rigward il-PPPs u l-kisbiet li għandhom jilħqu.  

Il-modifiki ssuġġeriti mir-rapporteur dwar il-governanza ta' Shift2Rail prinċipalment 
jimmiraw li jimplimentaw l-approċċ ta' politika ġdid lejn l-ITK li kien maqbul fin-negozjati 
ta' Orizzont 2020. Huma jfittxu li jsaħħu t-trasparenza u l-ftuħ fl-istruttura tagħha ta' 
governanza.
Il-ftuħ u t-trasparenza ma għandhomx, madanakollu, ikunu limitati għall-operazzjonijiet 
interni u l-proċeduri ta' governanza tal-Impriża Konġunta. Ir-rapporteur introduċiet diversi 
emendi li għandhom l-għan li jsaħħu dawn il-prinċipji, anke dwar l-involviment tas-sħab 
f'Shift2Rail permezz ta' sejħiet kompetittivi għal proposti.
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ANNESS - ITTRA TAL-KUMITAT GĦAT-TRASPORT U T-TURIŻMU

Is-Sinjura Amalia Sartori
President 
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
ASP 08 E 205

Suġġett: Shift2Rail – opinjoni tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Għażiża Sinjura Sartori,

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu appoġġa bis-saħħa sa mill-bidu nett l-istabbiliment ta' 
approċċ Ewropew għar-riċerka u l-innovazzjoni ferrovjarja. Il-proposta leġiżlattiva li 
tistabbilixxi l-Impriża Konġunta Shift2Rail tirrappreżenta l-pass finali għat-tnedija ta' din l-
inizjattiva.

Fid-dawl tal-ħin limitat disponibbli qabel it-tmiem ta' dan il-mandat parlamentari u tax-xewqa 
qawwija li ftehim jidħol fis-seħħ kemm jista' jkun malajr, il-Kumitat għat-Trasport u t-
Turiżmu ħa d-deċiżjoni li jikkontribwixxi għal din il-konsultazzjoni permezz ta' opinjoni 
f'forma ta' ittra mill-President.

Fost l-intenzjonijiet ewlenin ta' dan il-Kumitat, insibu r-riforma tas-sistema ferrovjarja 
Ewropea sabiex tippermetti trasport ferrovjarju li jikkompeti b'suċċess ma' modi oħra tat-
trasport. Il-proposta Shift2Rail għandha potenzjal reali li tikkontribwixxi għal sistema 
ferrovjarja Ewropea aktar attraenti, kompetittiva, effiċjenti, integrata u sostenibbli. Għalhekk 
napprezza jekk il-Kumitat tiegħek jista' jqis l-elementi li ġejjin meta jadotta l-pożizzjoni 
tiegħu.

Għanijiet ġenerali tal-proposta
Il-kumitat TRAN jappoġġa bis-saħħa din l-inizjattiva tal-Kummissjoni. Dan il-Kumitat jaqbel 
bis-sħiħ mal-għan ġenerali tal-proposta għal koordinament aħjar tar-riċerka fil-qasam tat-
trasport ferrovjarju b'finanzjament sod fil-forma ta' impriża konġunta.

Teknoloġiji ġodda jistgħu jagħtu kontribut siewi għall-modernizzazzjoni tal-ferroviji tal-
Ewropa, filwaqt li jnaqqsu l-ispejjeż operattivi u ta' infrastruttura, jippermettu użu akbar ta' 
sorsi ta' enerġija rinnovabbli, partikolarment fl-istazzjonijiet ferrovjarji, kif ukoll ta' 
teknoloġiji innovattivi għall-iffrankar effiċjenti tal-enerġija, u jistgħu joħolqu wkoll 
opportunitajiet ġodda ta' negozju għall-industrija Ewropea tal-provvista ferrovjarja fl-UE u 
fid-dinja kollha. Pereżempju, bħala sistema Ewropea unika għall-kontroll tal-ferroviji, l-
ERTMS tfasslet biex gradwalment tissostitwixxi s-sistemi inkompatibbli eżistenti fl-Ewropa 
kollha. Dan se jwassal għal benefiċċji konsiderevoli għas-settur ferrovjarju peress li se jagħti 
spinta lit-trasport internazzjonali tal-merkanzija u tal-passiġġieri. L-ERTMS hija meqjusa 
bħala s-sistema ta' kontroll tal-ferroviji bl-aqwa prestazzjoni fid-dinja f'termini ta' ffrankar tal-
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ispejjeż ta' manutenzjoni, sikurezza, affidabbiltà, puntwalità u kapaċità fil-ġestjoni tat-traffiku 
u minħabba f'hekk qed tgawdi minn suċċess dejjem jikber barra mill-Ewropa, u qed issir l-
ewwel għażla f'pajjiżi bħaċ-Ċina, l-Indja, it-Tajwan, il-Korea t'Isfel u l-Arabja Sawdija.

Madanakollu, ir-riċerka u l-innovazzjoni fil-qasam ferrovjarju fl-UE jbatu minn numru ta' 
nuqqasijiet importanti tas-suq u oħrajn sistemiċi li jesiġu intervent pubbliku, b'mod 
partikolari: livell għoli ta' personalizzazzjoni tal-prodott minħabba standards nazzjonali u 
oqfsa operattivi differenti; in-nuqqas ta' approċċ mifrux fuq is-sistema kollha għall-
innovazzjoni u l-kumplessità tal-interfaċċi minn subsistema ferrovjarja għal oħra; investiment 
privat limitat fir-riċerka u l-innovazzjoni u użu limitat tal-innovazzjonijiet mis-suq minħabba 
marġini operattivi baxxi u distakki fil-finanzjament fiċ-ċiklu tal-innovazzjoni kollu kemm hu; 
u riskji finanzjarji għoljin minħabba l-intensità tal-kapital tal-investimenti. Dawn in-
nuqqasijiet sistemiċi jwasslu għal spejjeż ta' produzzjoni aktar għoljin u finalment għal spejjeż 
aktar għoljin għas-sistema ferrovjarja kollha, u dan ifixkel il-kompetittività tas-sistema fil-
konfront ta' modi oħra tat-trasport. Barra minn hekk, f'dawn l-aħħar snin l-Asja qiegħda, 
b'mod kostanti, tissupera lill-Ewropa bħala l-akbar suq tal-provvista ferrovjarja, b'mod 
notevoli bis-saħħa ta' żieda qawwija fl-investimenti fir-riċerka u l-innovazzjoni f'pajjiżi bħaċ-
Ċina u l-Korea.

Fl-isfond ta' dawn l-isfidi, il-proposta ta' approċċ ikkoordinat tal-UE għar-riċerka u l-
innovazzjoni fis-settur ferrovjarju permezz tal-istabbiliment ta' impriża konġunta li tappoġġa 
t-tlestija taż-Żona Ferrovjarja Unika Ewropea u żżid il-kompetittività tal-UE fis-settur 
ferrovjarju fil-konfront ta' modi oħra tat-trasport u fil-konfront ta' kompetizzjoni barranija 
tirrappreżenta pass pożittiv. Barra minn hekk, il-benefiċċji ewlenin ta' tali impriża konġunta 
għall-partijiet interessati jinsabu fir-rwol ta' koordinament, fl-ipprogrammar u fl-eżekuzzjoni 
ta' attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni ferrovjarja minn struttura amministrattiva dedikata 
unika, li tiżgura kontinwità akbar u anqas frammentazzjoni.

Baġit
Il-Kumitat TRAN jesprimi l-appoġġ qawwi tiegħu għall-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għall-inizjattiva Shift2Rail ta' EUR 450 miljun, inklużi l-kontribuzzjonijiet EFTA, imħallsa 
mill-baġit tal-Programm Speċifiku Orizzont 2020 li jimplimenta l-Programm Qafas 
Orizzont 2020.

Il-fondi mill-industrija (EUR 470 miljun) kważi jlaħħqu ma' dawk li saru disponibbli mill-
Unjoni biex ikopru l-infiq operattiv. Huwa importanti li l-industrija u s-settur ferrovjarju 
jibqgħu impenjati lejn din l-inizjattiva u jressqu l-kontribuzzjonijiet imwiegħda. Ix-Shift2Rail 
għandha tibqa' miftuħa wkoll għall-partijiet interessati kollha li jixtiequ jingħaqdu mal-
inizjattiva u li jkunu lesti li jimpenjaw il-kontribuzzjoni finanzjarja meħtieġa.

Huwa importanti li jintbagħat sinjal qawwi li l-UE hija lesta li tħallas is-sehem tal-
kontribuzzjoni finanzjarja taghħa. Ta' min jgħid li l-ammont ta' EUR 450 miljun diġà jqis it-
tnaqqis fil-baġit miftiehem fil-konfront tal-finanzjament għar-riċerka fl-2013 – fil-bidu l-
Kummissjoni kienet ikkunsidrat li timpenja EUR 600 miljun. Għalhekk kwalunkwe tnaqqis 
ulterjuri ma jistax jiġi ġġustifikat. Kwalunkwe tnaqqis jinvolvi tnaqqis tal-kontribuzzjonijiet 
mill-industrija u għalhekk jagħmel ħsara doppja.
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Għanijiet
Il-Kumitat TRAN jaqbel mal-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 2(1) tal-proposta kif ukoll mal-
ħames pilastru ta' innovazzjoni li fih se tiġi organizzata r-riċerka marbuta max-Shift2Rail. Il-
Kumitat jappoġġa wkoll l-approċċ mifrux fis-sistema kollha li jiggwida r-riċerka. 
Madankollu, il-Kumitat TRAN iqis li huwa utli li fost l-indikaturi ta' prestazzjoni fl-
Artikolu 2(2) jiġu inklużi l-objettivi għat-titjib tal-prestazzjoni ambjentali tal-ferroviji, bħal 
tnaqqis tal-istorbju mis-sors, kif ukoll is-sikurezza tas-sistema ferrovjarja. Għalkemm it-
trasport ferrovjarju huwa mod tat-trasport sikur, titjib ulterjuri jirrappreżenta kisba importanti 
u jservi wkoll ta' indikatur li jista' jitkejjel faċilment peress li diġà teżisti data ta' statistika 
dwar is-sikurezza tas-sistema.

B'kuntrast għal dan, il-Kumitat TRAN jesprimi dubji dwar xi wħud mill-indikaturi tal-
prestazzjoni proposti bħal punt (b) "żieda ta' 100 % fil-kapaċità tas-sistema tat-trasport 
ferrovjarju biex tissodisfa ż-żieda fid-domanda għal servizzi ferrovjarji tal-passiġġieri u tal-
merkanzija" u (c) "żieda ta' 50 % fl-affidabbiltà u l-puntwalità tas-servizzi bil-ferrovija". Fid-
dawl tal-kumplessità tas-sistema ferrovjarja u n-nuqqas ta' data ta' statistika f'għadd ta' oqsma, 
dawn l-indikaturi jidhru diffiċli biex jitkejlu, u r-riżultati jistgħu ma jirriflettux direttament 
dak li nkiseb f'termini ta' riċerka ferrovjarja.

L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea
Il-Kumitat TRAN jappoġġa l-inklużjoni tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA) bħala 
osservatur fuq il-Bord ta' Tmexxija tax-Shift2Rail u r-rwol tagħha fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-Master Plan. Għandu jiġi żgurat li r-rwol tal-ERA jirrifletti ż-żieda fir-
responsabbiltajiet tagħha għall-interoperabbiltà u s-sikurezza tas-sistema ferrovjarja Ewropea, 
kif stipulat fid-Direttiva dwar l-Interoperabbiltà u d-Direttiva dwar is-Sikurezza li bħalissa 
għaddejjin minn riforma. Il-Kumitat TRAN huwa tal-opinjoni li fil-futur l-ERA għandu 
jkollha rwol tabilħaqq aktar prominenti. 

Fl-aħħar nett, nixtieq inħeġġeġ lill-kumitat tiegħek jagħti l-għajnuna tiegħu biex din il-
proċedura titlesta kemm jista' jkun malajr. Din l-inizjattiva ħadet ħafna żmien biex 
timmaterjalizza. Issa ma għandniex intawlu aktar id-dħul fis-seħħ tagħha.

Dejjem tiegħek,

Brian Simpson
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