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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

1. Elementi ewlenin tal-proposta

Din il-proposta għal-Regoli ta' Parteċipazzjoni għas-Seba' Programm ta' Qafas hija bbażata 
fuq l-Artikoli 7 u 10 tat-Trattat tal-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika. Dawn ir-
regoli jiddefnixxu d-drittjiet u l-obbligi ta' entitajiet legali li jixtiequ jieħdu sehem fil-
programm ta' qafas u jistabbilixxu l-prinċipji għall-użu u t-tixrid tax-xogħol tagħhom li jkun 
ħareġ minn dik il-parteċipazzjoni. 

Il-proposta tikkonsisti minn erba' kapitoli:

 dispożizzjonijiet ta' introduzzjoni (suġġett, definizzjonijiet u kunfidenzjalità)

 parteċipazzjoni f'azzjonijiet indiretti (kundizzjonijiet minimi għal parteċipazzjoni, 
aspetti proċedurali, inklużi n-numri minimi ta' parteċipanti, il-post fejn huma stabbiliti, 
evalwazzjoni tal-preżentazzjoni tal-proposta, ftehimiet ta' implimentazzjoni u ta' 
għotjiet, immoniterjar ta' proġetti u programmi, kontribuzzjoni finanzjarja 
Komunitarja: eliġibilità għal fondi u forom ta' għotjiet finanzjarji, rati ta' rimbors, ħlas, 
distribuzzjoni, ġbir u garanziji)

 regoli għat-tixrid, l-użu u d-drittijiet ta' aċċess (pussess, ħarsien, pubblikazzjoni, tixrid 
u użu, drittijiet ta' aċċess għall-isfond); 

 regoli speċifiċi għal parteċipazzjoni f'attivitajiet fi ħdan il-qasam tematiku "riċerka 
dwar enerġija mill-fużjoni".

2. Kummenti mir-rapporteur għal opinjoni

 Huwa importanti li l-proposta preżenti tkun koerenti mad-dispożizzjonijiet stabbiliti 
mir-Regolament Finanzjarju u r-regoli tiegħu ta' implimentazzjoni, ir-regoli dwar 
għajnuna mill-istat għar-riċerka u l-iżvilupp Ir-Regolament Finanzjarju kif ukoll kull 
regolament settorjali ieħor huma regolamenti u għalhekk legalment huma fuq l-istess 
livell.

 Il-ħafna dewmien tal-proċeduri ta' ffinanzjar fi ħdan il-Programm ta' Qafas preżenti 
għandu jkun evitat kemm jistà jkun.  Skond ir-Rapport Speċjali Nru. 1/2004 dwar l-
amministrazzjoni ta' miżuri indiretti ta' RTD fi ħdan il-Ħames Programm ta' Qafas 
(1998-2002) maħruġ mill-Qorti Ewropea ta' l-Awdituri, jgħaddu medja ta' 263 ġurnata 
kalendarja bejn il-wasla tad-dokumenti għand il-Kummissjoni u l-iffirmar tal-kuntratt. 
Dan iqajjem ukoll il-kwistjoni tal-prinċipju ta' annwalità1 

 Finanzjar fit-tul bil-quddiem mill-partċipanti għandu jiġi evitat fejn ikun possibbli. 

1 Ara d-Dokument ta' Ħidma 5 dwar il-proċeduri ta' applikazzjoni għal għotja u r-Regolament Finanzjarju f'rabta 
mas-Sitt Programm ta' Qafas għar-Riċerka minn Ingeborg Gräßle u Borut Pahor tat-2 ta' Ġunju 2005 (DT 
569074). 
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B'mod partikolari SMUs spiss ma jkunux kapaċi jlaħħqu ma' dan l-intopp.

Hemm bżonn kbir ta' simplifikazzjoni ta' din il-proċedura. Ir-rapporteur għalhekk tipproponi 
l-ħolqien ta' bażi ta' dejta ('database') għall-preżentazzjoni ta' applikazzjonijiet.

Proposta għal regolament

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 13a (ġdida)

(13a) Il-Kummissjoni għandha timplimenta 
s-Seba' Programm ta' Qafas bi qbil mal-
prinċipji ta' qafas integrat għall-kontroll 
intern.

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu applikati kontrolli bi standard komuni u għandhom jiġu kkordinati sabiex tiġi 
evitata dupplikazzjoni mhux meħtieġa. L-ispiża ġenerali tal-kontrolli għandha tkun fi 
proporzjoni mal-benefiċċji li dawn joffru, kemm f'sens ta' flus u kif ukoll f'sens politiku,

Emenda 2
Premessa 15 a (ġdida) 

(15a) Il-ħlas ser isir kemm jista' jkun 
malajr sabiex il-finanzjament bil-quddiem 
min-naħa tal-parteċipanti jonqos.

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-perjodi twal qabel ma jsir il-ħlas, li l-Kummissjoni nnifisha tirrikonoxxi, l-istituti 
huma spiss sfurzati iħallsu bil-quddiem ħafna oqsma mill-ispiża għad-dannu tal-baġit tal-
proġett. Speċjalment l-SMU's spiss ikunu f'pożizzjoni fejn ma jifilħux jiffinanzjaw l-ispiża bil-
quddiem.

1 ĠU Ċ 104, 3.5.2006, p. 21.
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Emenda 3
Artikolu 13, parti introduttorja

Il-Kummissjoni m’għandhiex toħroġ sejħiet 
għall-proposti għal dawn li ġejjin:

Skond ir-Regolament Finanzjarju u r-
Regoli ta' Implimentazzjoni tiegħu, il-
Kummissjoni m’għandhiex toħroġ sejħiet 
għall-proposti għal dawn li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Huwa importanta li d-dispożizzjonijiet stabbiliti fir-regolament ikunu koerenti mar-
Regolament Finanzjarju. 

Emenda 4
Artikolu 15, paragrafu 1a (ġdid)

1a. L-aċċess għall-għoti ta' fondi għandu 
jkun iffaċilitat permezz ta' l-applikazzjoni 
tal-prinċipju ta' proporzjonalità fir-rigward 
tad-dokumenti li għandhom ikunu 
pprovduti, u permezz tal-ħolqien ta' bażi ta' 
dejta għall-preżentazzjoni ta' 
applikazzjonijiet.

Ġustifikazzjoni

Il-metodi u l-proċeduri hemm bżonn li jiġu simplifikati sabiex it-trasparenza tal-proċedura ta' 
l-għażla tkun aktar mgħaġġla u biex  l-aċċess għall-programm jiġi ffaċilitat. 

Emenda 5
Artikolu 15, paragrafu 1 b (ġdid)

1b. Il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri 
xierqa sabiex tiżgura li d-dejta relatata ma' 
l-azzjonijiet indiretti kollha ffinanzjati fi 
ħdan is-Seba' Programm ta' Qafas 
tinżamm u tiġi pproċessata f'bażijiet ta' 
dejta integrati u li tintuża sistema 
kompjuterizzata komuni. 
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Ġustifikazzjoni

Il-metodi u l-proċeduri hemm bżonn li jiġu simplifikati sabiex it-trasparenza tal-proċedura ta' 
l-għażla tkun aktar mgħaġġla u biex  l-aċċess għall-programm jiġi ffaċilitat.

Emenda 6
Artikolu 15, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Il-Kummissjoni għandha tikkonkludi l-
evalwazzjoni, l-għażla u l-proċedura ta' 
għoti f'perjodu ta' żmien li jkun proporzjat 
mal-finanzjament involut. Il-parteċipanti 
għandhom ikunu infurmati bil-quddiem 
dwar id-data li fiha tkun mistennija 
deċiżjoni. 

Ġustifikazzjoni

Il-proċeduri mtawlin jitfgħu fuq l-istituti ta' riċerka kemm diversi tipi ta' xkiel u kif ukoll riskji 
baġitarji serji.  F'termini baġitarji, dan jirriżulta fi proċedura preliminari estremament 
imtawla, li titfa' dubju fuq il-prinċipju baġitarju ta' annwalità.

Emenda 7
Artikolu 15a (ġdid)

Artikolu 15a
Sabiex tiġi evitata verifika doppja, il-
Kummissjoni għandha tiċċertifika verifika 
li rnexxiet, li sakemm jitħabbar mod ieħor 
għandha tiġi kkunsidrata bħala suffiċjenti 
għall-proposti kollha ppreżentati mill-istess 
parteċipant. Għal dan il-għan il-
Kummissjoni għandha toħloq sistema 
waħda ta' verifika u ta' ċertifikazzjoni u 
għandha tadotta u tippubblika regoli 
speċifiċi.



AD\621400MT.doc 7/8 PE 374.185v03-00

MT

Ġustifikazzjoni

Il-bidla proposta tiżgura approċċ koerenti fi ħdan il-Kummissjoni, tevita burokrazija żejda 
għall-parteċipanti u tħaffef in-negozzjati ta' proposti magħżula. 
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