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Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li jistabbilixxi r-regoli 

għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 9 Artikolu 9 

Baġit Baġit 

1. L-envelopp finanzjarju għall-

implimentazzjoni tal-Programm ta' Qafas 

għall-perjodu 2020-2027 għandu jkun ta' 

EUR 94 100 000 000 fi prezzijiet attwali 

għall-programmi speċifiċi msemmija fl-

Artikolu 1(3)(a) u, barra minn hekk, l-

ammont għall-programm speċifiku 

msemmi fl-Artikolu 1(3)(b), kif stabbilit 

bir-Regolament… li jistabbilixxi l-Fond 

Ewropew għad-Difiża. 

1. Il-pakkett finanzjarju għall-

implimentazzjoni tal-Programm Qafas 

għall-perjodu 2020-2027 għandu jkun ta' 

EUR 120 000 000 000 fi prezzijiet tal-2018 

għall-programmi speċifiċi msemmija fl-

Artikolu 1(3)(a) u, barra minn hekk, l-

ammont għall-programm speċifiku 

msemmi fl-Artikolu 1(3)(b), kif stabbilit 

bir-Regolament… li jistabbilixxi l-Fond 

Ewropew għad-Difiża. 

2. Id-distribuzzjoni indikattiva tal-

ammont imsemmi fil-paragrafu 1, l-ewwel 

nofs sentenza, għandha tkun: 

2. Id-distribuzzjoni indikattiva tal-

ammont imsemmi fil-paragrafu 1, l-ewwel 

nofs sentenza, għandha tkun: 

(a) EUR 25 800 000 000 għall-

Pilastru I "Xjenza Miftuħa" għall-perjodu 

2021-2027, li minnhom 

(a) 27,42 % għall-Pilastru I "Xjenza 

Eċċellenti u Miftuħa" għall-perjodu 2021-

2027, li minnhom 

(1) EUR 16 600 000 000 għall-Kunsill 

Ewropew tar-Riċerka; 

(1) 17,64 % għall-Kunsill Ewropew 

tar-Riċerka; 
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(2) EUR 6 800 000 000 għall-

Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie; 

(2) 7,23 % għall-Azzjonijiet Marie 

Skłodowska-Curie; 

(3) EUR 2 400 000 000 għall-

infrastruttura ta' riċerka 

(3) 2,55 % għall-infrastrutturi ta' 

riċerka; 

(b) UR 52 700 000 000 għall-Pilastru II 

"Sfidi Globali u Kompetittività 

Industrijali" għall-perjodu 2021-2027, li 

minnhom 

(b) 55,78 % għall-Pilastru II "Sfidi 

Globali u Kompetittività Industrijali 

Ewropea" għall-perjodu 2021-2027, li 

minnhom 

(1) EUR 7 700 000 000 għall-cluster 

"Saħħa"; 

(1) 8,06 % għall-cluster "Saħħa"; 

(2) EUR 2 800 000 000 għall-cluster 

"Soċjetà Inklużiva u Sigura"; 

(2) 2,20 % għall-cluster "Soċjetà 

Inklużiva u Kreattiva"; 

 (2a) 1,80 % għall-cluster "Soċjetajiet 

Siguri"; 

(3) EUR 15 000 000 000 għall-cluster 

"Diġitali u Industrija"; 

(3) 15,64 % għall-cluster "Diġitali, l-

Industrija u l-Ispazju"; 

(4) EUR 15 000 000 000 għall-cluster 

"Klima, Enerġija u Mobbiltà"; 

(4) 15,84 % għall-cluster "Klima, 

Enerġija u Mobbiltà"; 

(5) EUR 10 000 000 000 għall-cluster 

"Ikel u Riżorsi Naturali"; 

(5) 10,60 % għall-cluster "Ikel, Riżorsi 

Naturali u l-Agrikoltura"; 

(6) EUR 2 200 000 000 għall-

azzjonijiet diretti mhux nukleari taċ-Ċentru 

Konġunt tar-Riċerka (JRC); 

(6) 1,64 % għal azzjonijiet diretti 

mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt tar-

Riċerka (JRC). 

(c) EUR 13 500 000 000 għall-Pilastru 

III "Innovazzjoni Miftuħa" għall-perjodu 

2021-2027, li minnhom 

(c) 12,41 % għall-Pilastru III "Ewropa 

Innovattiva" għall-perjodu 2021-2027, li 

minnhom: 

(1) EUR 10 500 000 000 għall-Kunsill 

Ewropew tal-Innovazzjoni inklużi sa 

EUR 500 000 000 għall-Ekosistemi 

Ewropej tal-Innovazzjoni; 

(1) 8,74 % għall-Kunsill Ewropew tal-

Innovazzjoni (EIC) inklużi sa 0,53 % 

għall-Ekosistemi Ewropej tal-

Innovazzjoni; 

(2) UR 3 000 000 000 għall-Istitut 

Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija 

(EIT); 

(2) 4 % għall-Istitut Ewropew tal-

Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT). 

(d) EUR 2 100 000 000 għall-Parti 

"Tisħiħ taż-Żona tar-Riċerka Ewropea" 

għall-perjodu 2021-2027, li minnhom 

(d) 4,39 % għall-Parti "Tisħiħ taż-Żona 

tar-Riċerka Ewropea" bil-komponenti li 

ġejjin: 

(1) EUR 1 700 000 000 għal 

"kondiviżjoni tal-eċċellenza"; 

(1) 4,00 % għat-tixrid tal-eċċellenza u 

t-twessigħ tal-parteċipazzjoni madwar l-

Unjoni; 

(2) EUR 400 000 000 għal "riforma u 

tisħiħ tas-Sistema Ewropea tar-R&I". 

(2) 0,39 % għar-riforma u t-titjib tas-

Sistema Ewropea tar-R&I. 
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3. Sabiex twieġeb għal sitwazzjonijiet 

mhux previsti jew żviluppi u ħtiġijiet 

ġodda, il-Kummissjoni tista', bil-proċedura 

baġitarja annwali, tvarja mill-ammonti 

msemmija fil-paragrafu 2 sa massimu ta' 

10%. L-ebda tali varjazzjoni ma għandha 

titħalla fir-rigward tal-ammonti 

msemmija fil-punti (b) (6) tal-paragrafu 2 

ta' dan l-Artikolu u l-amount totali 

stipulat għall-Parti “Tisħiħ taż-Żona tar-

Riċerka Ewropea” tal-paragrafu 2 ta' dan 

l-Artikolu. 

3. Sabiex twieġeb għal sitwazzjonijiet 

mhux previsti jew żviluppi u ħtiġijiet 

ġodda, il-Kummissjoni tista', bil-proċedura 

baġitarja annwali, tvarja mill-ammonti 

msemmija fil-paragrafu 2 sa massimu ta' 

10 %, inkluża l-allokazzjoni tal-

kontribuzzjonijiet minn pajjiżi assoċjati. 

 3a. Bħala parti mill-għan ġenerali tal-

UE tal-integrazzjoni tal-azzjonijiet 

klimatiċi u l-infiq ta' 30 % tal-baġit tal-

UE b'appoġġ għall-objettivi klimatiċi, l-

azzjonijiet fil-qafas ta' dan il-Programm 

għandhom jikkontribwixxu tal-anqas 35% 

tan-nefqa tal-Programm għall-objettivi 

klimatiċi, fejn ikun xieraq. 

 3b. Mill-inqas EUR 3 biljun 

għandhom ikunu dedikati għal għotjiet 

għall-innovazzjoni inkrementali fl-SMEs 

f'konformità mal-istrument deskritt fl-

Artikolu 43a ta' dan ir-Regolament u fl-

Anness I tad-Deċiżjoni. 

 3c. 45 % tal-baġit għall-cluster 

Soċjetà Inklużiva u Kreattiva ser jappoġġa 

riċerka dwar is-setturi kulturali u 

kreattivi, inkluż il-wirt kulturali tal-

Unjoni, li għandu jinkludi 

EUR 300 miljun assenjati għall-ħolqien 

ta' Cloud għall-Wirt Kulturali Ewropew 

kif stabbilit fl-Anness I għall-Programm 

Speċifiku wara valutazzjoni tal-impatt li 

jrid jiġi ppreżentat lill-Parlament 

Ewropew. 

 3d. Mill-inqas EUR 1 biljun għandu l-

għan li jkun dedikat għar-Riċerka 

Quantum fl-ambitu tal-cluster "Diġitali, 

Industrija u Spazju" tal-Pilastru II. 

4. L-ammont imsemmi fil-paragrafu 

1, l-ewwel nofs sentenza, jista' jkopri wkoll 

spejjeż ta' preparazzjoni, ta' monitoraġġ, 

kontroll, awditjar, evalwazzjoni u 

attivitajiet oħra u spejjeż meħtieġa għall-

4. L-ammont imsemmi fil-

paragrafu 1, l-ewwel nofs sentenza, jista' 

jkopri wkoll spejjeż ta' preparazzjoni, ta' 

monitoraġġ, kontroll, awditjar, 

evalwazzjoni u attivitajiet oħra u spejjeż 
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ġestjoni u l-implimentazzjoni tal-

Programm, inkluż l-infiq amministrattiv 

kollu, kif ukoll l-evalwazzjoni tal-ksib tal-

għanijiet tiegħu. Dan jista' barra minn hekk 

ikopri spejjeż relatati mal-azzjonijiet ta' 

studji, laqgħat ta' esperti, informazzjoni u 

komunikazzjoni meħtieġa sa fejn dawn 

ikunu relatati mal-għanijiet tal-Programm, 

kif ukoll in-nefqiet marbuta man-netwerks 

tat-teknoloġija tal-informazzjoni li jiffokaw 

fuq l-ipproċessar u l-iskambju ta' 

informazzjoni, inkluż għodod tat-

teknoloġija tal-informazzjoni korporattiva 

u assistenza oħra teknika u amministrattiva 

meħtieġa marbuta mal-ġestjoni tal-

Programm. 

meħtieġa għall-ġestjoni u l-

implimentazzjoni tal-Programm, inkluż l-

infiq amministrattiv kollu, kif ukoll l-

evalwazzjoni tal-ksib tal-għanijiet tiegħu. 

Dawk l-ispejjeż m'għandhomx jaqbżu l-

5 % tal-ammont totali tal-Programm. Dan 

jista' barra minn hekk ikopri spejjeż relatati 

mal-azzjonijiet ta' studji, laqgħat ta' esperti, 

informazzjoni u komunikazzjoni meħtieġa 

sa fejn dawn ikunu relatati mal-għanijiet 

tal-Programm, kif ukoll in-nefqiet marbuta 

man-netwerks tat-teknoloġija tal-

informazzjoni li jiffokaw fuq l-ipproċessar 

u l-iskambju ta' informazzjoni, inkluż 

għodod tat-teknoloġija tal-informazzjoni 

korporattiva u assistenza oħra teknika u 

amministrattiva meħtieġa marbuta mal-

ġestjoni tal-Programm. 

5. Jekk meħtieġ, l-approprjazzjonijiet 

jistgħu jiddaħħlu fil-baġit lil hinn mill-

2027 biex ikopru l-ispejjeż previsti fil-

paragrafu 4, sabiex jippermettu l-ġestjoni 

ta' azzjonijiet mhux kompletati sal-

31 ta' Diċembru 2027. 

5. Jekk meħtieġ, l-approprjazzjonijiet 

jistgħu jiddaħħlu fil-baġit lil hinn mill-

2027 biex ikopru l-ispejjeż previsti fil-

paragrafu 4, sabiex jippermettu l-ġestjoni 

ta' azzjonijiet mhux kompletati sal-

31 ta' Diċembru 2027. 

6. L-impenji baġitarji għal azzjonijiet 

li jkunu ta' aktar minn sena finanzjarja 

waħda jistgħu jinqasmu fuq diversi snin fi 

ħlasijiet parzjali annwali. 

6. L-impenji baġitarji għal azzjonijiet 

li jkunu ta' aktar minn sena finanzjarja 

waħda jistgħu jinqasmu fuq diversi snin fi 

ħlasijiet parzjali annwali. 

7. Mingħajr preġudizzju għar-

Regolament Finanzjarju, in-nefqa għall-

azzjonijiet li jirriżultaw minn proġetti 

inklużi fl-ewwel programm ta' ħidma tista' 

tkun eliġibbli mill-1 ta' Jannar 2021. 

7. Mingħajr preġudizzju għar-

Regolament Finanzjarju, in-nefqa għall-

azzjonijiet li jirriżultaw minn proġetti 

inklużi fl-ewwel programm ta' ħidma tista' 

tkun eliġibbli mill-1 ta' Jannar 2021. 

8. Ir-riżorsi allokati lill-Istati Membri 

skont il-ġestjoni kondiviża u trasferibbli 

skont l-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) 

XX [... Ir-Regolament dwar 

Dispożizzjonijiet Komuni] jistgħu, fuq 

talba tagħhom, jiġu trasferiti fil-

Programm. Il-Kummissjoni għandha 

timplimenta dawn ir-riżorsi direttament 

skont il-punt (a) tal-Artikolu 62(1) tar-

Regolament Finanzjarju jew 

indirettament skont il-punt (c) ta' dak l-

Artikolu. Meta jkun possibbli, dawn ir-

riżorsi għandhom jintużaw għall-

imħassar 
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benefiċċju tal-Istati Membru kkonċernat. 

9. Orizzont Ewropa tfassal biex jiġi 

implimentat f'sinerġija ma' programmi ta' 

finanzjament tal-Unjoni oħrajn. Lista 

mhux eżawrjenti ta' tali sinerġiji ma' 

programmi ta' finanzjament oħra tal-

Unjoni hija inkluża fl-Anness IV. 

imħassar 

Or. en 

 


