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Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Billi jirrifletti l-importanza li 

jindirizza t-tibdil fil-klima b'konformità 

mal-impenji tal-Unjoni li timplimenta l-

Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 

Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-

Programm Speċifiku se jikkontribwixxi 

għall-integrazzjoni tal-azzjonijiet klimatiċi 

u għall-kisba ta' mira kumplessiva ta' 25 % 

tan-nefqa tal-baġit tal-UE li tappoġġa l-

għanijiet klimatiċi. L-azzjonijiet skont dan 

il-Programm Speċifiku huma mistennija li 

jikkontribwixxu għal 35 % tal-pakkett 

finanzjarju globali tal-Programm Speċifiku 

għall-għanijiet klimatiċi. Se jiġu 

identifikati azzjonijiet rilevanti matul it-

tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Programm 

Speċifiku, u jiġu vvalutati mill-ġdid fil-

kuntest tal-evalwazzjonijiet rilevanti u l-

proċessi ta' reviżjoni. 

(5) Billi jirrifletti l-importanza li 

jindirizza t-tibdil fil-klima b'konformità 

mal-impenji tal-Unjoni li timplimenta l-

Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 

Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-

Programm Speċifiku se jikkontribwixxi 

għall-integrazzjoni tal-azzjonijiet klimatiċi 

u għall-kisba ta' mira kumplessiva ta' 30 % 

tan-nefqa tal-baġit tal-UE li tappoġġa l-

għanijiet klimatiċi. L-azzjonijiet skont dan 

il-Programm Speċifiku jenħtieġ li 

jikkontribwixxu mill-inqas 35 % tal-

pakkett finanzjarju globali tal-Programm 

Speċifiku għall-għanijiet u l-impenji 

klimatiċi tal-UE, meta jkun xieraq. Se jiġu 

identifikati azzjonijiet rilevanti matul it-

tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Programm 

Speċifiku, u jiġu mmonitorjati, 

irrappurtati u vvalutati mill-ġdid fil-

kuntest tal-evalwazzjonijiet rilevanti u l-

proċessi ta' reviżjoni sabiex jiġi żgurat li 

Orizzont Ewropa jikkontribwixxi mill-

aktar fis possibbli għal ekonomija u 

soċjetà Ewropea b'żero emissjonijiet netti. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Tiġi żgurata l-koerenza fil-formulazzjoni mal-pożizzjoni tal-Kumitat ITRE adottata fl-

Artikolu 9 fir-Regolament li jistabbilixxi l-Qafas ta' Riċerka. 
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Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt pa (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (p a) tħaffif tat-tranżizzjoni lejn il-kisba 

ta' ekonomija u soċjetà Ewropea b'żero 

emissjonijiet netti mill-aktar fis possibbli. 

Or. en 
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Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 11 – paragrafu 2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2 a. Il-programmi ta' ħidma, għas-

suġġetti li jikkonċernaw, għandu jkollhom 

stima tal-perċentwal tal-kontribuzzjoni 

tal-Programm li tkun rilevanti għall-

klima. Il-Kummissjoni għandha tanalizza 

għaliex hemm diskrepanzi sinifikanti, 

jekk hemm, bejn din l-istima u l-istimi 

aggregati tal-benefiċjarji ffinanzjati f'dak 

il-Programm ta' Ħidma. 

Or. en 
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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 fi ħdan il-qafas tal-prinċipju 

ta' prekawzjoni u l-iżvilupp ta' approċċi 

innovattivi lejn l-akkwist pubbliku, inkluż 

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

Akkwist 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; 

Or. en 

 


