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7.12.2018 A8-0401/174 

Emenda  174 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0401/2018 

Dan Nica 

L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li 

jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu 

(2018/0224(COD)) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-għan ġenerali tal-Programm 

huwa li jwassal l-impatt xjentifiku, 

ekonomiku u soċjetali tal-investimenti tal-

Unjoni fir-riċerka u l-innovazzjoni u li 

jsaħħaħ il-bażi xjentifika u teknoloġika tal-

Unjoni u jrawwem il-kompetittività 

tagħha, inkluż fl-industrija tagħha, 
iwettaq il-prijoritajiet strateġiċi tal-Unjoni, 

u jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati l-

isfidi globali, inklużi l-Għanijiet ta' 

Żvilupp Sostenibbli. 

1. L-għan ġenerali tal-Programm 

huwa li jwassal l-impatt xjentifiku, 

ekonomiku u soċjetali tal-investimenti tal-

Unjoni fir-riċerka u l-innovazzjoni u li 

jsaħħaħ il-bażi xjentifika u teknoloġika tal-

Istati Membri u jrawwem l-iżvilupp 

tagħhom, b'mod partikolari l-industrija 

tagħhom, iwettaq il-prijoritajiet strateġiċi 

tal-Unjoni, u jikkontribwixxi biex jiġu 

indirizzati l-isfidi globali, inklużi l-

Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/175 

Emenda  175 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0401/2018 

Dan Nica 

L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li 

jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu 

(2018/0224(COD)) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) tisħiħ tal-impatt tar-riċerka u l-

innovazzjoni fl-iżvilupp, l-appoġġ u l-

implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni, u 

jappoġġa l-użu ta' soluzzjonijiet innovattivi 

fl-industrija u s-soċjetà biex dawn 

jindirizzaw l-isfidi globali; 

(b) tisħiħ tal-impatt tar-riċerka u l-

innovazzjoni u jappoġġa l-użu ta' 

soluzzjonijiet innovattivi fl-industrija u s-

soċjetà biex dawn jindirizzaw l-isfidi 

globali; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/176 

Emenda  176 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0401/2018 

Dan Nica 

L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li 

jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu 

(2018/0224(COD)) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) trawwim tal-forom kollha ta' 

innovazzjoni, inkluża l-innovazzjoni 

rivoluzzjonarja, u ssaħħaħ l-iskjerament 

fis-suq tas-soluzzjonijiet innovattivi; 

(c) trawwim tal-forom kollha ta' 

innovazzjoni, u saħħaħ l-iskjerament u t-

tixrid tas-soluzzjonijiet innovattivi; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/177 

Emenda  177 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0401/2018 

Dan Nica 

L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li 

jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu 

(2018/0224(COD)) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) ottimizzar tat-twassil tal-Programm 

għal aktar impatt fi ħdan iż-Żona Ewropea 

tar-Riċerka msaħħa. 

(d) ottimizzar tat-twassil tal-Programm 

għal aktar impatt fl-Istati Membri, il-

promozzjoni tal-konverġenza fir-rigward 

tal-iżvilupp xjentifiku u teknoloġiku u t-

trażżin u t-treġġigħ lura ta' xejriet lejn 

diverġenza ulterjuri. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/178 

Emenda  178 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0401/2018 

Dan Nica 

L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li 

jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu 

(2018/0224(COD)) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Programm għandu jiġi 

implimentat b'ġestjoni diretta skont ir-

Regolament Finanzjarju jew b'ġestjoni 

indiretta mal-korpi ta' finanzjament 

imsemmija fl-Artikolu 62(1)(c) tar-

Regolament Finanzjarju. 

1. Il-Programm għandu jiġi 

implimentat b'ġestjoni diretta u kondiviża 

skont ir-Regolament Finanzjarju jew 

b'ġestjoni indiretta mal-korpi ta' 

finanzjament imsemmija fl-

Artikolu 62(1)(c) tar-Regolament 

Finanzjarju. Fil-każ ta' ġestjoni kondiviża, 

għandhom jinħolqu u jitwarrbu pakketti 

nazzjonali, b'ammonti globali ma jkunux 

inqas minn 50 % tal-approprjazzjonijiet 

totali tal-Programm. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/179 

Emenda  179 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0401/2018 

Dan Nica 

L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li 

jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu 

(2018/0224(COD)) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 7 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. L-attivitajiet ta' Orizzont Ewropa 

għandhom primarjament jitwettqu permezz 

ta' sejħiet għal proposti, uħud minnhom 

organizzati bħala parti minn missjonijiet u 

Sħubijiet Ewropej. 

7. L-attivitajiet ta' Orizzont Ewropa 

taħt ġestjoni diretta għandhom 

primarjament jitwettqu permezz ta' sejħiet 

għal proposti, uħud minnhom organizzati 

bħala parti minn missjonijiet u Sħubijiet 

Ewropej. Taħt il-komponent ta' ġestjoni 

kondiviża, ir-riżorsi għandhom jitqassmu 

b'mod ugwali fost l-Istati Membri bil-

għan li jitnaqqsu l-inugwaljanzi fil-

kapaċità u l-attivitajiet tar-R&Ż fl-oqsma 

appoġġati mill-Programm. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/180 

Emenda  180 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Sofia Sakorafa, Liadh Ní Riada 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0401/2018 

Dan Nica 

L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li 

jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu 

(2018/0224(COD)) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 8 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8. L-attivitajiet ta' riċerka u 

innovazzjoni mwettqa taħt Orizzont 

Ewropa għandhom ikunu ffokati fuq 

applikazzjonijiet ċivili. 

8. L-attivitajiet ta' riċerka u 

innovazzjoni mwettqa taħt Orizzont 

Ewropa għandhom jiffokaw 

esklussivament fuq applikazzjonijiet ċivili. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/181 

Emenda  181 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0401/2018 

Dan Nica 

L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li 

jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu 

(2018/0224(COD)) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 - paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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. L-envelopp finanzjarju għall-

implimentazzjoni tal-Programm ta' 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); 

Or. pt 

 

 


