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Il-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u 

l-Innovazzjoni 2021-2027 

COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD) 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-MSCA jikkontribwixxu sabiex jagħmlu 

ż-ŻER aktar effettiva, kompetittiva u 

attraenti fuq livell globali. Dan jista' 

jinkiseb b'fokus fuq ġenerazzjoni ġdida ta' 

riċerkaturi b'ħiliet għoljin u l-forniment ta' 

appoġġ għal talent emerġenti minn madwar 

l-UE u lil hinn minnha; permezz tat-

trawwim tad-diffużjoni u l-applikazzjoni ta' 

għarfien u ideat ġodda għall-politiki 

Ewropej, l-ekonomija u s-soċjetà, inter alia 

permezz ta' komunikazzjoni xjentifika 

mtejba u miżuri ta' sensibilizzazzjoni tal-

pubbliku; permezz tal-iffaċilitar tal-

kooperazzjoni bejn organizzazzjonijiet li 

jwettqu r-riċerka; u billi jkun hemm impatt 

ta' ristrutturar pronunzjat fuq iż-ŻER, li 

jisħaq suq tax-xogħol miftuħ u li 

jistabbilixxi standards għoljin għal taħriġ 

ta' kwalità, kundizzjonijiet tax-xogħol 

attraenti u reklutaġġ miftuħ għar-

riċerkaturi kollha. 

L-MSCA jikkontribwixxu sabiex jagħmlu 

ż-ŻER aktar effettiva, kompetittiva u 

attraenti fuq livell globali. Dan jista' 

jinkiseb b'fokus fuq ġenerazzjoni ġdida ta' 

riċerkaturi b'ħiliet għoljin u l-forniment ta' 

appoġġ għal talent emerġenti minn madwar 

l-UE u lil hinn minnha; permezz tat-

trawwim tad-diffużjoni u l-applikazzjoni ta' 

għarfien u ideat ġodda għall-politiki 

Ewropej, l-ekonomija u s-soċjetà, inter alia 

permezz ta' komunikazzjoni xjentifika 

mtejba u miżuri ta' sensibilizzazzjoni tal-

pubbliku; permezz tal-iffaċilitar tal-

kooperazzjoni bejn organizzazzjonijiet li 

jwettqu r-riċerka; u billi jkun hemm impatt 

ta' ristrutturar pronunzjat fuq iż-ŻER, li 

jisħaq li jikseb suq tax-xogħol miftuħ bil-

garanzija tad-drittijiet tal-ħaddiema u li 

jistabbilixxi standards għoljin għal taħriġ 

ta' kwalità għolja, kundizzjonijiet tax-

xogħol attraenti u mhux prekarji għat-

taħriġ u l-impjieg u reklutaġġ miftuħ u 

trasparenti għar-riċerkaturi kollha. 
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Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 6 – punt 6.2 – punt 6.2.2 – paragrafu 2 – punt 2 – inċiż 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Appoġġ lill-pożizzjoni tas-sigurtà 

tal-UE fid-dinja; valutazzjoni tal-

kompetittività u l-innovazzjoni tal-

industrija tad-difiża tal-Unjoni; 

sfruttament tas-sinerġiji bejn is-sigurtà u 

d-difiża; 

imħassar 
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Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 1– inċiż 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Tiddiskuti l-iżvilupp ta' 

regolamentazzjoni li tippermetti l-

innovazzjoni, permezz tal-applikazzjoni 

kontinwa tal-Prinċipju tal-Innovazzjoni u 

l-iżvilupp ta' approċċi innovattivi lejn l-

akkwist pubbliku, inkluż l-iżvilupp u t-

titjib tal-istrument tal-Akkwst Pubbliku tal-

Innovazzjoni (PPI) biex jixpruna l-

innovazzjoni. L-Osservatorju tal-

Innovazzjoni fis-Settur Pubbliku wkoll se 

jkompli jappoġġa l-isforzi interni ta' 

innovazzjoni tal-gvern, flimkien mal-

Faċilità ta' Appoġġ għall-Politiki 

aġġornata; 

– Tiddiskuti l-iżvilupp ta' 

regolamentazzjoni li tippermetti l-

innovazzjoni, permezz tal-applikazzjoni 

kontinwa u l-iżvilupp ta' approċċi 

innovattivi lejn l-akkwist pubbliku, inkluż 

l-iżvilupp u t-titjib tal-istrument tal-Akkwst 

Pubbliku tal-Innovazzjoni (PPI) biex 

jixpruna l-innovazzjoni. L-Osservatorju 

tal-Innovazzjoni fis-Settur Pubbliku wkoll 

se jkompli jappoġġa l-isforzi interni ta' 

innovazzjoni tal-gvern, flimkien mal-

Faċilità ta' Appoġġ għall-Politiki 

aġġornata; 
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