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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Stabbilit fl-2008, l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (l-EIT) għandu l-għan li 
jagħti spinta lit-tkabbir ekonomiku u lill-kompetittività Ewropej sostenibbli billi jsaħħaħ il-
kapaċità tal-innovazzjoni tal-Istati Membri u tal-Unjoni. B'mod partikolari, isaħħaħ il-
kapaċità tal-innovazzjoni tal-Unjoni u jindirizza l-isfidi tas-soċjetà bl-integrazzjoni tat-
triangolu tal-għarfien tal-edukazzjoni ogħla, ir-riċerka u l-innovazzjoni. 

L-EIT jopera permezz tal-Komunitajiet tal-Għarfien u l-Innovazzjoni (il-KKI) tiegħu: 
sħubijiet Ewropej fuq skala kbira li jindirizzaw sfidi speċifiċi tas-soċjetà billi jlaqqgħu 
flimkien l-organizzazzjonijiet tal-edukazzjoni, tar-riċerka u tan-negozju u jipprovdilhom 
għotjiet filwaqt li jissorvelja l-attivitajiet tagħhom, jappoġġa l-kollaborazzjoni bejn il-KKI u 
jxerred ir-riżultati u l-prassi tajba. 

Ir-Regolament tal-2008 stabbilixxa l-missjoni u l-kompiti tal-EIT flimkien mal-qafas għall-
funzjonament tiegħu. Huwa ġie emendat fl-2013 biex fost l-oħrajn ikun allinjat ma' 
Orizzont 2020. 

Fil-11 ta' Lulju 2019, il-Kummissjoni ppubblikat il-proposti l-ġodda tagħha dwar l-EIT, li 
jikkonsistu minn proposta riformulata dwar Regolament tal-EIT aġġornat u proposta għal 
deċiżjoni dwar Aġenda Strateġika ġdida tal-Innovazzjoni (ASI) għall-IET, għall-
perjodu 2021-2027. 

Ir-riformulazzjoni tar-Regolament tal-EIT tikkonsisti mill-adozzjoni ta' Regolament ġdid li 
jinkorpora f'test uniku l-emendi sostantivi li jagħmel għar-Regolament eżistenti u d-
dispożizzjonijiet mhux mibdula ta' dak ir-Regolament. Il-Kummissjoni qieset li hemm bżonn 
li r-Regolament jiġi aġġornat peress li d-dispożizzjonijiet fir-Regolament tal-EIT eżistenti 
għamel referenza diretta għall-Orizzont 2020 li jintemm fi tmiem is-sena. Il-proposta 
riformulata għandha għaldaqstant l-għan li tiżgura l-allinjament tar-Regolament tal-EIT ma' 
Orizzont Ewropa, billi b'mod partikolari tneħħi r-referenzi għal Orizzont 2020 u timplimenta 
deċiżjonijiet li se jittieħdu bħala parti minn Orizzont Ewropa.

Ir-Regolament tal-EIT propost jiffoka fuq il-prinċipji ewlenin tal-funzjonament tal-EIT u l-
KKI tiegħu. Għandu l-għan li jiżgura aktar ċarezza legali fil-konfront ta' Orizzont Ewropa 
filwaqt li jistabbilixxi l-prinċipju tas-sostenibbiltà finanzjarja għall-KKI. Għall-perjodu 2021-
2027, l-EIT huwa parti integrali minn Orizzont Ewropa. Il-Kummissjoni Ewropea 
tistabbilixxi l-abbozz ta' baġit għal Orizzont Ewropa għall-valur ta' EUR 3 biljun għall-QFP li 
jmiss kif ukoll ir-raġunament, il-valur miżjud, l-oqsma ta' intervent u l-linji ġenerali tal-
attività tiegħu. 

Ir-Rapporteur iqis li dan il-pakkett leġiżlattiv isaħħaħ il-missjoni tal-EIT filwaqt li jallinja l-
objettivi tiegħu ma' Orizzont Ewropa billi:

 iżid l-impatt reġjonali tal-KKI permezz ta' ftuħ imtejjeb għal sħab u partijiet interessati 
potenzjali, u għal strateġiji reġjonali tal-KKI artikolati aħjar; jinkludi rabtiet għall-
Istrateġiji ta' Speċjalizzazzjoni Intelliġenti rilevanti,
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 jagħti spinta lill-kapaċità ta' innovazzjoni tal-edukazzjoni ogħla biex jiġi integrat numru 
akbar ta' istituzzjonijiet ta' edukazzjoni ogħla fil-ktajjen tal-valur u l-ekosistemi tal-
innovazzjoni,

 jitnedew KKI ġodda fl-oqsma prijoritarji li għandhom jintgħażlu skont ir-rilevanza 
tagħhom għall-prijoritajiet ta' politika ta' Orizzont Ewropa. L-ewwel KKI ġdida hija 
ppjanata li titnieda fl-2022, 

 u tkun taqa' fil-qasam tas-Setturi Kulturali u Kreattivi (CCS), f'konformità mar-
raggruppament "Soċjetajiet Inklużivi u Kreattivi" ta' Orizzont Ewropa kif adottat fil-
ftehim parzjali li ntlaħaq f'April 2019.

B'mod ġenerali, ir-Rapporteur jilqa' l-isforz li għamlet il-Kummissjoni f'din il-proposta. 
Madankollu, ir-Rapporteur iqis li l-proposta m'għandhiex biżżejjed dettall kruċjali u ċarezza 
legali, u li r-riformulazzjoni tista' ma tkunx l-aħjar triq li għandha tiġi segwita. F'dak ir-
rigward, ir-Rapporteur jissuġġerixxi serje ta' emendi, li jiffokaw b'mod partikolari fuq l-għoti 
ta' aktar ċarezza u ċertezza legali għar-Regolament. 

Il-punti prinċipali tal-abbozz ta' opinjoni huma:

 l-iżgurar tal-finanzjament tal-EIT b'baġit ta' 4 % tal-baġit globali ta' Orizzont Ewropa, 
kif adottat mill-Parlament Ewropew,

 l-iżgurar tal-istabbiliment ta' KKI tas-Setturi Kulturali u Kreattivi (CCS) bħala prijorità 
ewlenija tal-EIT għall-perjodu 2021-2027 billi jiġi żgurat b'mod partikolari 
finanzjament suffiċjenti għall-istabbiliment tiegħu mingħajr ma tiġi pperikolata s-
sostenibbiltà finanzjarja tal-KKI eżistenti. Ir-Rapporteur jixtieq jenfasizza b'mod 
partikolari li l-isforzi u r-riżorsi kollha għandhom jiġu ddedikati għat-twaqqif tal-KKI 
tas-CCS, qabel ma tiġi kkunsidrata t-tnedija tat-tieni KKI ġdida wara l-2025,

 li tiġi ċċarata l-proposta ġenerali, b'mod partikolari fir-rigward tal-objettivi ġenerali u 
speċifiċi u s-sinerġiji ma' programmi oħra.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-oqsma prijoritarji u l-ħtiġijiet (5) L-oqsma prijoritarji u l-ħtiġijiet 
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finanzjarji strateġiċi għall-EIT għall-
perjodu ta' seba' snin , li jkopru l-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali ("il-QFP") rispettiv, 
jenħtieġ jiġu stabbiliti f'Aġenda Strateġika 
tal-Innovazzjoni ( "l-ASI"). L-ASI jenħtieġ 
tiżgura allinjament mal-programm qafas 
tal-Unjoni li jappoġġa r-riċerka u l-
innovazzjoni u jenħtieġ trawwem sinerġiji 
ma' programmi rilevanti oħra tal-Unjoni 
tal-QFP kif ukoll ma' inizjattivi, politiki u 
strumenti oħra tal-Unjoni, b'mod 
partikolari ma' dawk li jappoġġaw l-
edukazzjoni u l-iżvilupp reġjonali. 
Minħabba l-importanza tal-ASI għall-
politika tal-innovazzjoni tal-Unjoni u s-
sinifikat politiku li jirriżulta tal-impatt 
soċjoekonomiku tagħha għall-Unjoni, l-
ASI jenħtieġ tiġi adottata mill-Parlament 
Ewropew u mill-Kunsill abbażi ta' proposta 
tal-Kummissjoni abbażi ta' kontribut 
mogħti mill-EIT.

finanzjarji strateġiċi għall-EIT għall-
perjodu ta' seba' snin , li jkopru l-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali ("il-QFP") rispettiv, 
jenħtieġ li jiġu stabbiliti f'Aġenda 
Strateġika tal-Innovazzjoni ("l-ASI"). L-
ASI jenħtieġ li tiżgura allinjament ma' 
Orizzont Ewropa - il-Programm Qafas 
għar-Riċerka u l-Innovazzjoni ("Orizzont 
Ewropa") u jenħtieġ li trawwem sinerġiji 
ma' programmi rilevanti oħra tal-Unjoni 
tal-QFP kif ukoll ma' inizjattivi, politiki u 
strumenti oħra tal-Unjoni, b'mod 
partikolari ma' dawk li jappoġġaw l-
edukazzjoni u l-iżvilupp reġjonali. 
Minħabba l-importanza tal-ASI għall-
politika tal-innovazzjoni tal-Unjoni u s-
sinifikat politiku li jirriżulta tal-impatt 
soċjoekonomiku tagħha għall-Unjoni, l-
ASI jenħtieġ li tiġi adottata mill-Parlament 
Ewropew u mill-Kunsill abbażi ta' proposta 
tal-Kummissjoni abbażi ta' kontribut 
mogħti mill-EIT.

(Din l-emenda tapplika għat-test kollu. L-
adozzjoni tagħha timponi adattamenti 
tekniċi fit-test kollu.)

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Sabiex jikkontribwixxi għall-
indirizzar tal-isfidi globali ġodda u 
emerġenti, jenħtieġ li l-EIT iniedi KKI 
ġodda f'oqsma ta' prijorità magħżula 
abbażi ta' kriterji li jivvalutaw, fost aspetti 
oħrajn, ir-rilevanza tagħhom għall-
prijoritajiet ta' politika ta' Orizzont 
Ewropa, u l-valur miżjud u l-potenzjal 
tagħhom, li għandhom jiġu indirizzati 
permezz tal-mudell tal-EIT. Jenħtieġ li t-
tnedija ta' KKI ġodda tqis l-Ippjanar 
Strateġiku ta' Orizzont Ewropa u l-baġit 
allokat għall-EIT għall-QFP rispettiv.
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 11b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) L-EIT jenħtieġ li jrawwem 
kooperazzjoni multidixxiplinarja u 
transsettorjali bħala wieħed mill-oqsma 
ewlenin fejn isseħħ l-innovazzjoni. 
Jenħtieġ li jagħmel sforz biex irawwem il-
kooperazzjoni bejn l-isferi ekonomiċi, 
teknoloġiċi, soċjetali u xjentifiċi, inklużi l-
arti u l-istudji umanistiċi. L-EIT jenħtieġ 
li jikkontribwixxi għall-ħolqien ta' 
komunitajiet tax-xjenza, tat-teknoloġija, 
tal-inġinerija, tal-arti u tal-matematika 
(STEAM) billi jsaħħaħ ir-rabtiet bejn il-
KKI.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 11c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11c) Is-Setturi Kulturali u Kreattivi 
("CCS") huma settur b'potenzjal għoli ta' 
tkabbir, ħafna inizjattivi elementari u 
appell qawwi miċ-ċittadini. Huma 
inkorporati sewwa fl-ekosistemi lokali u 
reġjonali tagħhom. Madankollu, is-CCS 
għadhom settur frammentat ħafna u l-
innovaturi u dawk li joħolqu n-negozju 
ma għandhomx il-ħiliet intraprenditorjali 
u tal-innovazzjoni meħtieġa. KKI jenħtieġ 
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li tgħin tindirizza dawn l-isfidi, bis-saħħa 
tal-approċċ tagħha li trawwem l-
integrazzjoni tat-triangolu tal-għarfien, il-
perspettiva fit-tul u l-approċċ ibbażat fuq 
il-post, kif ukoll bl-approċċ olistiku u 
integrat tagħha. Is-CCS għandhom ukoll 
l-aktar komplementarjetà b'saħħitha mat-
tmien KKI li jeżistu, kif ukoll mal-oqsma 
ta' prijorità potenzjali għal Sħubiji 
Ewropej oħrajn li għandhom jitnedew fil-
qafas ta' Orizzont Ewropa. Għalhekk 
jenħtieġ li titnieda l-ewwel KKI dwar is-
CCS fl-2022. Billi tkopri kważi s-setturi 
kollha ta' ħajjet iċ-ċittadini tal-Unjoni, 
tas-soċjetà u tal-ekonomija tagħhom, tali 
KKI se tkun rilevanti ħafna f'termini tal-
impatt ekonomiku u soċjetali, filwaqt li 
tisfrutta opportunitajiet strateġiċi għall-
innovazzjoni ekonomika, teknoloġika u 
soċjali.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 11d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11d) Jenħtieġ li KKI tal-EIT dwar is-
CCS tagħti s-setgħa lill-opportunitajiet 
tan-networking, il-kollaborazzjoni, il-
ħolqien konġunt u t-trasferiment tal-
għarfien bejn l-edukazzjoni, ir-riċerka u 
n-negozju, fi ħdan is-setturi kulturali u 
kreattivi u ma' setturi oħrajn tas-soċjetà u 
l-ekonomija. Jenħtieġ li tikkatalizza 
inizjattivi minn isfel għal fuq u minn fuq 
għal isfel fil-livelli reġjonali, nazzjonali u 
tal-Unjoni. Jenħtieġ ukoll li tiżviluppa l-
kundizzjonijiet qafas meħtieġa għall-
ħolqien u ż-żieda ta' impriżi ġodda 
f'ekosistemi innovattivi. Jenħtieġ li 
tipprovdi lir-riċerkaturi u lill-istudenti 
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f'ħafna dixxiplini (inklużi l-arti, l-
umanistika, in-negozju, ix-xjenzi soċjali u 
x-xjenza pura applikata) u lill-
imprendituri tas-CCS u setturi oħrajn bl-
għarfien u l-ħiliet meħtieġa sabiex 
joħorġu b'soluzzjonijiet innovattivi u 
jbiddluhom f'opportunitajiet ta' negozju 
ġodda.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "innovazzjoni" tfisser il-proċess, 
inkluż l-eżitu tiegħu, li permezz tiegħu 
jiddaħħlu ideat ġodda b'suċċess f'suq 
eżistenti li jkunu jirrispondu għad-
domanda u l-ħtiġijiet tas-soċjetà jew għal 
dawk ekonomiċi u li jkunu jiġġeneraw 
prodotti, servizzi, jew mudelli tan-negozju 
u tal-organizzazzjoni ġodda, jew li jkunu 
kapaċi joħolqu swieq ġodda u jipprovdu 
ċertu valur lis-soċjetà;

(1) "innovazzjoni" tfisser il-proċess, 
inkluż l-eżitu tiegħu, li permezz tiegħu 
jiddaħħlu ideat ġodda b'suċċess f'suq 
eżistenti li jkunu jirrispondu għad-
domanda u l-ħtiġijiet tas-soċjetà jew għal 
dawk ekonomiċi u li jkunu jiġġeneraw 
prodotti, servizzi, proċessi, esperjenzi jew 
mudelli tan-negozju u tal-organizzazzjoni 
ġodda, jew li jkunu kapaċi joħolqu swieq 
ġodda u jwasslu ċertu valur lill-industriji u 
lis-soċjetà;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa biex tiżgura l-loġika u l-koerenza interna tat-test.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) "ċentru ta' kolokazzjoni" tfisser 
żona ġeografika fejn is-sħab ewlenin tat-
triangolu tal-għarfien tal-KKI huma 
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bbażati u jistgħu jinteraġġixxu faċilment, 
u li tipprovdi l-punt fokali għall-attività 
tal-KKI f'dik iż-żona;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa biex tiżgura l-loġika u l-koerenza interna tat-test.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) "organizzazzjoni sieħba" tfisser 
entità ġuridika li hija membru ta' KIC u li 
tista' tinkludi, b'mod partikolari, 
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla, 
fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali, organizzazzjonijiet tar-
riċerka, kumpaniji pubbliċi jew privati, 
istituzzjonijiet finanzjarji, awtoritajiet 
reġjonali u lokali, fondazzjonijiet u 
organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ;

(3) "organizzazzjoni sieħba" tfisser 
entità ġuridika li hija membru ta' KKI u li 
tista' tinkludi, b'mod partikolari, 
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla, 
fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali, organizzazzjonijiet tar-
riċerka, istituzzjonijiet pubbliċi, kumpaniji 
pubbliċi u privati, intrapriżi soċjali, 
istituzzjonijiet finanzjarji, awtoritajiet 
reġjonali u lokali, fondazzjonijiet u 
organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ 
mill-Unjoni kollha;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) "L-Aġenda Strateġika tal-
Innovazzjoni" ("ASI") tfisser dokument ta' 
politika li jiddeskrivi l-oqsma ta' prijorità 
u l-istrateġija fit-tul tal-EIT għall-
inizjattivi futuri, il-kapaċità tagħha li 
tiġġenera l-aqwa valur miżjud tal-
innovazzjoni, inkluż ħarsa ġenerali tal-
attivitajiet ippjanati għall-edukazzjoni 

(7) "L-Aġenda Strateġika tal-
Innovazzjoni" ("ASI") tfisser att li 
jistabbilixxi l-istrateġija u l-prijoritajiet 
fit-tul tal-EIT u li jiddefinixxi l-objettivi 
tiegħu, l-azzjonijiet ewlenin, il-kapaċità 
tiegħu li jiġġenera l-aqwa valur miżjud tal-
innovazzjoni, ir-riżultati mistennija u r-
riżorsi meħtieġa tul perjodu ta' seba' snin, 
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ogħla, għar-riċerka u għall-innovazzjoni 
tul perjodu ta' seba' snin, li jkopri l-QFP 
rispettiv;

li jkopri l-QFP rispettiv;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) "Skema tal-Innovazzjoni Reġjonali" 
("RIS") tfisser skema ta' sensibilizzazzjoni 
mmirata għas-sħubiji bejn l-istituzzjonijiet 
tal-edukazzjoni ogħla, l-
organizzazzjonijiet tar-riċerka, il-
kumpaniji u partijiet konċernati oħra bil-
ħsieb li titrawwem l-innovazzjoni madwar 
l-Unjoni;

(8) "Skema tal-Innovazzjoni Reġjonali" 
("RIS") tfisser skema li trawwem l-
integrazzjoni tat-triangolu tal-għarfien u 
l-kapaċità tal-innovazzjoni tal-pajjiżi 
innovaturi modesti u moderati, b'mod 
partikolari billi tattira u tintegra sħab 
ġodda fil-KKI;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test, 
b'mod partikolari għaliex hija aktar preċiża dwar id-definizzjoni tal-RIS.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) "Pjan ta' direzzjoni tan-negozju tal-
KIC" tfisser dokument li jiddeskrivi l-
objettivi u l-attivitajiet ta' valur miżjud tal-
KIC ippjanati;

(10) "Pjan ta' direzzjoni tan-negozju tal-
KKI" tfisser dokument, anness mal-ftehim 
tal-għotja, li jiddeskrivi l-objettivi, il-modi 
kif jiksbuhom u r-riżultati mistennija tal-
KKI għall-perjodu rilevanti u l-attivitajiet 
ta' valur miżjud tal-KIC ippjanati, u l-
ħtiġijiet u r-riżorsi finanzjarji relatati;
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-missjoni tal-EIT hi li jikkontribwixxi 
għal tkabbir u kompetittività ekonomika 
sostenibbli fl-Unjoni, bit-tisħiħ tal-kapaċità 
tal-innovazzjoni tal-Istati Membri u tal-
Unjoni ħalli jingħelbu l-isfidi l-kbar li 
għandha s-soċjetà . L-EIT għandu jagħmel 
dan billi jippromwovi sinerġiji u 
koperazzjoni fost l-edukazzjoni ogħla, ir-
riċerka u l-innovazzjoni tal-aqwa livell, u 
billi jintegrahom, inkluż permezz tat-
trawwim tal-intraprenditorija.

Il-missjoni tal-EIT hi li jikkontribwixxi 
biex jiġu indirizzati l-isfidi ewlenin li 
tħabbat wiċċha magħhom is-soċjetà u li 
jagħti spinta lit-tkabbir ekonomiku u l-
kompetittività sostenibbli tal-Unjoni bit-
tisħiħ tal-kapaċità tal-innovazzjoni 
xjentifika, ekonomika, teknoloġika u 
soċjetali tal-Istati Membri kollha u tal-
Unjoni. L-EIT għandu jagħmel dan billi 
jippromwovi sinerġiji u kooperazzjoni fost 
is-sħab u fis-setturi kollha, u billi jintegra 
l-edukazzjoni ogħla, ir-riċerka u l-
innovazzjoni tal-aqwa livell, u billi 
jintegrahom, inkluż permezz tat-trawwim 
tal-intraprenditorija.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT għandu jikkontribwixxi biex 
jintlaħqu l-objettivi ġenerali u speċifiċi tal-
programm qafas tal-Unjoni li jappoġġa r-
riċerka u l-innovazzjoni.

Għall-perjodu baġitarju 2021-2027, l-EIT 
għandu jikkontribwixxi b'mod partikolari 
biex jintlaħqu l-objettivi ġenerali u 
speċifiċi ta' Orizzont Ewropa, billi jqis 
kompletament l-ippjanar strateġiku 
tiegħu.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Objettivi ġenerali

L-objettivi ġenerali tal-EIT għandhom 
ikunu li:
(a) isaħħaħ l-ekosistemi tal-
innovazzjoni bbażati fuq sfidi sostenibbli 
fl-Unjoni kollha li jgħinu jindirizzaw l-
isfidi globali;
(b) irawwem l-iżvilupp tal-ħiliet 
intraprenditorjali u ta' innovazzjoni 
f'perspettiva ta' tagħlim tul il-ħajja, 
inklużi l-kapaċitajiet li dejjem qed jiżdiedu 
tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla fl-
Unjoni kollha, u li jappoġġa t-
trasformazzjoni intraprenditorjali 
tagħhom; kif ukoll
(c) li joħroġ b'soluzzjonijiet ġodda 
għall-isfidi globali u soċjetali fis-suq.
L-EIT għandu jiżviluppa sinerġiji ma' 
programmi oħra tal-Unjoni u għandu jġib 
valur miżjud fi ħdan Orizzont Ewropa, kif 
deskritt fl-Anness Ia. L-implimentazzjoni 
għandha ssir permezz ta' appoġġ għall-
KKI u ta' attivitajiet ikkoordinati mill-
EIT.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3b
Objettivi speċifiċi

L-objettivi speċifiċi tal-EIT għandhom 
ikunu li:
(a)  iżid l-impatt tal-KKI u l-
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integrazzjoni tat-triangolu tal-għarfien;
(b) iżid il-kapaċità tal-innovazzjoni 
tas-settur tal-edukazzjoni ogħla billi 
jippromwovi l-istituzzjonijiet tal-
edukazzjoni ogħla ("HEIs");
(c) iżid is-sensibilizzazzjoni reġjonali 
tal-EIT sabiex jiġu indirizzati d-
disparitajiet fil-kapaċità tal-innovazzjoni 
fl-Unjoni kollha.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ASI għandha tiddefinixxi l-
oqsma prijoritarji u l-istrateġija għall-EIT 
għall-perjodu ta' seba' snin ikkonċernat, 
filwaqt li tqis il-programm qafas tal-
Unjoni li jappoġġa r-riċerka u l-
innovazzjoni, u għandha tinkludi 
valutazzjoni tal-impatt soċjoekonomiku 
tagħha u l-kapaċità tagħha li tiġġenera l-
aqwa valur miżjud tal-innovazzjoni. L-ASI 
għandha tqis ir-riżultati tal-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-EIT kif imsemmi fl-
Artikolu 19.

1. L-ASI għandha tiddefinixxi l-
istrateġija u l-prijoritajiet għall-EITgħall-
perjodu ta' seba' snin ikkonċernat, 
f'konformità mal-objettivi u l-prijoritajiet 
ta' Orizzont Ewropa. Għandha tinkludi 
valutazzjoni tal-impatt soċjoekonomiku 
tagħha u l-kapaċità tagħha li tiġġenera l-
aqwa valur miżjud tal-innovazzjoni fl-
Unjoni kollha. L-ASI għandha tkun 
allinjata mal-objettivi, mal-ippjanar 
pluriennali strateġiku, mar-rappurtar, 
mal-monitoraġġ u mal-evalwazzjoni u r-
rekwiżiti l-oħra ta' Orizzont Ewropa u 
għandha tqis ir-riżultati tal-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-EIT kif imsemmi fl-
Artikolu 19.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test.
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ASI għandha tkun allinjata mal-
objettivi tal-programm qafas tal-Unjoni li 
jappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni, l-
ippjanar multiannwali strateġiku, ir-
rappurtar, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni 
u rekwiżiti oħra ta' dak il-programm, u 
trawwem sinerġiji ma' programmi 
rilevanti oħra tal-Unjoni tal-QFP rispettiv, 
b'mod partikolari ma’ dawk li jappoġġaw 
l-edukazzjoni u l-iżvilupp reġjonali. L-ASI 
għandha wkoll tistabbilixxi sinerġiji 
xierqa u kumplimentaritajiet bejn l-
attivitajiet tal-EIT u inizjattivi, strumenti, 
u politiki oħra tal-Unjoni .

2. L-ASI għandha tiżgura koerenza 
mal-isfidi ta' Orizzont Ewropa, kif ukoll 
il-komplementarjetà mal-Kunsill 
Ewropew tal-Innovazzjoni ("EIC") 
stabbilit fl-ambitu ta' Orizzont Ewropa. 
Għandha trawwem u tistabbilixxi sinerġiji 
u komplementarjetajiet xierqa bejn l-
attivitajiet tal-EIT u inizjattivi, politiki u 
strumenti oħra tal-Unjoni, kif ukoll 
programmi nazzjonali u reġjonali li 
jappoġġaw ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-
edukazzjoni u l-iżvilupp tal-ħiliet, l-
industrija sostenibbli u kompetittiva, l-
intraprenditorija, u l-iżvilupp reġjonali.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-ASI għandha tinkludi stima tal-
ħtiġijiet u s-sorsi finanzjarji bil-ħsieb tal-
operat futur, u l-iżvilupp u l-finanzjament 
fit-tul tal-EIT. Għandha tinkludi wkoll pjan 
finanzjarju indikattiv li jkopri l-perjodu tal-
QFP rispettiv.

3. L-ASI għandha tinkludi stima tal-
ħtiġijiet finanzjarji li jinħolqu mill-
implimentazzjoni tal-istrateġija definita u 
s-sorsi bil-ħsieb tal-operat futur, u l-
iżvilupp u l-finanzjament fit-tul tal-EIT. 
Għandha tinkludi wkoll pjan finanzjarju 
indikattiv li jkopri l-perjodu tal-QFP 
rispettiv.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa biex tiżgura l-loġika u l-koerenza interna tat-test.
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iqajjem kuxjenza fost 
organizzazzjonijiet sħab potenzjali u 
jħeġġeġ il-parteċipazzjoni tagħhom fl-
attivitajiet tiegħu;

(b) iqajjem kuxjenza fost 
organizzazzjonijiet sħab potenzjali u 
jħeġġeġ il-parteċipazzjoni tagħhom fl-
attivitajiet tiegħu, speċjalment minn Stati 
Membri li huma ferm sottorappreżentati 
fl-EIT;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa biex tiżgura l-loġika u l-koerenza interna tat-test.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jagħżel u jinnomina KICs fl-oqsma 
prijoritarji skont l-Artikolu 9 u jiddefinixxi 
d-drittijiet u l-obbligi tagħhom bi ftehimiet 
qafas ta' sħubija u ftehimiet ta' għotjiet , 
jipprovdihom bl-appoġġ meħtieġ, japplika 
l-miżuri meħtieġa tal-kontroll tal-kwalità u 
jissorvelja kontinwament u jevalwa 
perjodikament l-attivitajiet tagħhom;

(c) iniedi KKI ġodda, filwaqt li jqis l-
Ippjanar Strateġiku ta' Orizzont Ewropa u 
l-baġit allokat għall-EIT għall-perjodu 
tal-QFP rispettiv, fl-oqsma prijoritarji 
magħżula abbażi ta' kriterji li jivvalutaw, 
inter alia, ir-rilevanza tagħhom għall-
prijoritajiet ta' politika ta' Orizzont 
Ewropa, u l-valur miżjud u l-potenzjal 
tagħhom, sabiex jindirizzaw l-isfidi 
globali u soċjetali futuri u emerġenti, 
skont l-Artikolu 9, u jiddefinixxi d-drittijiet 
u l-obbligi tagħhom bi ftehimiet qafas ta' 
sħubija u ftehimiet ta' għotjiet, 
jipprovdihom bl-appoġġ meħtieġ, japplika 
l-miżuri meħtieġa tal-kontroll tal-kwalità, u 
jissorvelja kontinwament u jevalwa 
perjodikament l-attivitajiet tagħhom; 

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test.
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Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) isaħħaħ ir-rikonoxximent barra 
mill-Komunità tal-EIT ta' lawrji u diplomi 
li jkunu taw l-istituzzjonijiet tal-
edukazzjoni ogħla parteċipanti u li jistgħu 
jiġu indikati bħala lawrji u diplomi tal-
EIT, u jestendihom għall-programmi ta' 
tagħlim tul il-ħajja;

(e) isaħħaħ ir-rikonoxximent u l-
promozzjoni barra mill-Komunità tal-EIT 
ta' lawrji u diplomi bit-tikketta tal-EIT li 
jkunu taw l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni 
ogħla parteċipanti u jestendihom għall-
programmi ta' tagħlim tul il-ħajja;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jippromwovi d-disseminazzjoni tal-
aqwa prassi għall-integrazzjoni tat-
triangolu tal-għarfien, inkluż fost il-KICs, 
biex joħloq kultura ta' innovazzjoni komuni 
u trasferiment tal-għarfien, u jħeġġeġ il-
parteċipazzjoni fl-attivitajiet ta' 
sensibilizzazzjoni, inkluż fl-RIS;

(f) jippromwovi d-disseminazzjoni tal-
aqwa prassi għall-integrazzjoni tat-
triangolu tal-għarfien, inkluż fost il-KKI, u 
fl-Unjoni kollha inter alia permezz tal-
RIS tal-EIT, biex joħloq kultura ta' 
innovazzjoni komuni u trasferiment tal-
għarfien, u jħeġġeġ il-parteċipazzjoni fl-
attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) jiżgura l-komplimentarjetà u s-
sinerġija bejn l-attivitajiet tal-EIT u 
programmi oħra tal-Unjoni, fejn xieraq;

(i) jiżgura l-komplementarjetà u s-
sinerġija bejn l-attivitajiet tal-EIT u 
programmi oħra tal-Unjoni;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-KICs għandhom iwettqu b'mod 
partikolari :

1. L-EIT għandu jikkonsolida l-KKI 
eżistenti, irawwem it-tkabbir u l-impatt 
tagħhom, u jakkumpanja t-tranżizzjoni 
tagħhom lejn is-sostenibbiltà finanzjarja 
fi tmiem il-ftehimiet qafas ta' sħubija. L-
EIT għandu jipprovdi appoġġ lill-KKI li 
qed imexxu l-portafolli tal-attivitajiet tat-
triangolu tal-għarfien permezz ta':

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) attivitajiet tal-innovazzjoni u 
investimenti b'valur miżjud Ewropew, 
inkluż l-appoġġ għall-ħolqien u l-iżvilupp 
ta' negozji innovattivi, li jintegraw 
għalkollox id-dimensjonijiet tal-
edukazzjoni ogħla u tar-riċerka ħalli 
tinkiseb massa kritika u jiġu stimulati d-
disseminazzjoni u l-isfruttament tar-

(a) attivitajiet tal-innovazzjoni u 
investimenti b'valur miżjud Ewropew, 
inkluża l-faċilitazzjoni tal-appoġġ għall-
ħolqien ta' negozji ġodda innovattivi u 
intrapriżi soċjali, u l-iżvilupp ta' negozji 
innovattivi u forom organizzattivi oħra, 
b'komplementarjetà mal-EIC u l-
programmi InvestEU, Erasmus+ u 
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riżultati; Ewropa Kreattiva, li jintegraw għalkollox 
id-dimensjonijiet tal-edukazzjoni ogħla u 
tar-riċerka ħalli tinkiseb massa kritika u 
jiġu stimulati d-disseminazzjoni u l-
isfruttament tar-riżultati;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) esperimentazzjoni, prototipar u 
dimostrazzjoni mmexxijin mill-
innovazzjoni f'oqsma ta' interess 
ekonomiku u soċjetali ewlieni u bbażati 
fuq ir-riżultati tar-riċerka tal-Unjoni u 
nazzjonali, bil-potenzjal li ssaħħaħ il-
kompetittività tal-Unjoni fil-livell 
internazzjonali u ssib soluzzjonijiet għall-
isfidi l-kbar li għandha s-soċjetà Ewropea;

(b) esperimentazzjoni, prototipar u 
dimostrazzjoni mmexxijin mill-
innovazzjoni f'oqsma ta' interess 
ekonomiku, soċjetali u kulturali ewlieni u 
bbażati fuq ir-riżultati tar-riċerka tal-
Unjoni u nazzjonali, bil-potenzjal li 
ssaħħaħ il-kompetittività tal-Unjoni fil-
livell internazzjonali u ssib soluzzjonijiet 
għall-isfidi l-kbar li għandha s-soċjetà 
Ewropea;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) attivitajiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ 
b'mod partikolari fil-livelli ta' masters u 
dottorat, kif ukoll korsijiet ta' taħriġ 
professjonali f'dixxiplini bil-potenzjal li 
jissodisfaw il-ħtiġijiet soċjoekonomiċi 
Ewropej futuri u li jwessgħu l-bażi tat-

(c) attivitajiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ 
b'komponenti intraprenditorjali 
b'saħħithom, b'mod partikolari fil-livelli 
ta' masters u dottorat, kif ukoll korsijiet ta' 
taħriġ professjonali f'dixxiplini bil-
potenzjal li jissodisfaw il-ħtiġijiet 
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talent tal-Unjoni, jippromwovu l-iżvilupp 
tal-ħiliet relatati mal-innovazzjoni, it-titjib 
tal-ħiliet maniġerjali u intraprenditorjali u 
l-mobbiltà tar-riċerkaturi u l-istudenti, u 
jrawmu l-kondiviżjoni tal-għarfien, il-
mentoring u n-networking fost dawk li 
jirċievu l-lawrji u t-taħriġ bit-tikketta tal-
EIT;

soċjoekonomiċi Ewropej futuri u li 
jwessgħu l-bażi tat-talent tal-Unjoni, 
jippromwovu l-iżvilupp tal-ħiliet relatati 
mal-innovazzjoni, it-titjib tal-ħiliet 
maniġerjali u intraprenditorjali u l-
mobbiltà tar-riċerkaturi u l-istudenti, u 
jrawmu l-kondiviżjoni tal-għarfien, il-
mentoring u n-networking fost dawk li 
jieħdu sehem f'attivitajiet ta' edukazzjoni 
u taħriġ tal-EIT, inklużi l-attivitajiet bit-
tikketta tal-EIT;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni u d-
disseminazzjoni tal-aqwa prassi fis-settur 
tal-innovazzjoni b'enfasi fuq l-iżvilupp ta' 
koperazzjoni bejn l-edukazzjoni ogħla, ir-
riċerka u n-negozju, inkluż is-setturi 
finanzjarji u dawk tas-servizzi;

(d) attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni u d-
disseminazzjoni tal-aqwa prassi fil-qasam 
tal-innovazzjoni b'enfasi fuq l-iżvilupp ta' 
koperazzjoni bejn l-edukazzjoni ogħla, ir-
riċerka u n-negozju, inkluż is-setturi 
finanzjarji u dawk tas-servizzi;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jiġu appoġġati azzjonijiet li jiġbru 
flimkien fi proġetti HEIs u atturi ewlenin 
oħra fl-innovazzjoni bħan-negozji biex 
jaħdmu fuq oqsma strateġiċi ta' żvilupp 
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ta' kapaċità, sabiex isostnu l-HEIs ħalli 
jintegraw aħjar fil-ktajjen tal-valur u l-
ekosistemi tal-innovazzjoni;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) it-tfittxija ta' sinerġiji u 
komplimentarjetajiet bejn l-attivitajiet tal-
KICs u l-programmi Ewropej, nazzjonali u 
reġjonali eżistenti, fejn xieraq;

(e) sinerġiji u komplementarjetajiet 
bejn l-attivitajiet tal-KKI u l-programmi 
Ewropej, nazzjonali u reġjonali eżistenti.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiżguraw li jkunu miftuħa għal 
membri ġodda kull meta dawn ikunu jżidu 
l-valur lis-sħubija;

(b) jiżguraw li jkunu miftuħa għal 
membri ġodda mill-Unjoni kollha kull 
meta dawn ikunu jżidu l-valur lis-sħubija 
sabiex jiġi żgurat il-bilanċ ġeografiku;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa biex tiżgura l-loġika u l-koerenza interna tat-test.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jistabbilixxu u jimplimentaw 
strateġiji għas-sostenibbiltà finanzjarja.

(e) jistabbilixxu u jimplimentaw 
strateġiji biex jiksbu l-miri ta' prestazzjoni 
kif ukoll jiksbu s-sostenibbiltà finanzjarja.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa biex tiżgura l-loġika u l-koerenza interna tat-test.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 9 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sħubija għandha tintgħażel u 
tinħatar mill-EIT biex issir KIC wara 
proċedura kompetittiva, miftuħa u 
trasparenti. Il-kriterji tal-programm qafas 
tal-Unjoni li jappoġġa r-riċerka u l-
innovazzjoni għall-għażla għandhom 
japplikaw is-sħubijiet Ewropej. Il-Bord tat-
Tmexxija tal-EIT jista' jispeċifika dawk il-
kriterji f'aktar dettall, billi jadotta u 
jippubblika kriterji għall-għażla tal-KICs 
ibbażati fuq il-prinċipji tal-eċċellenza u tar-
relevanza għall-innovazzjoni..

1. Sħubija għandha tintgħażel u 
tinħatar mill-EIT biex issir KKI wara 
proċedura kompetittiva, miftuħa u 
trasparenti u li tirrispetta l-bilanċ 
ġeografiku. Il-kriterji tal-programm qafas 
tal-Unjoni li jappoġġa r-riċerka u l-
innovazzjoni għall-għażla għandhom 
japplikaw is-sħubijiet Ewropej. Il-Bord tat-
Tmexxija tal-EIT jista' jispeċifika dawk il-
kriterji f'aktar dettall, billi jadotta u 
jippubblika kriterji għall-għażla tal-KKI 
bbażati fuq il-prinċipji tal-eċċellenza u tar-
relevanza għall-innovazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa biex tiżgura l-loġika u l-koerenza interna tat-test.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Tnedija ta' KKI ġdida fil-qasam tas-

Setturi Kulturali u Kreattivi
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1. Matul il-perjodu 2021-2027 
għandha titnieda KKI ġdida fil-qasam tas-
Setturi Kulturali u Kreattivi ("CCS"), 
biex jiġi sfruttat il-potenzjal ta' kreattività 
bbażata fuq il-kultura u tgħin biex 
jissaħħu l-kompetittività u t-tkabbir 
intelliġenti tal-Ewropa filwaqt li jiġu 
indirizzati l-isfidi soċjetali.
2. Il-KKI dwar is-CCS għandha:
(a) trawwem l-innovazzjoni teknika 
billi tikkollega n-negozju u r-riċerka bejn 
is-setturi u d-dixxiplini fil-livelli lokali, 
reġjonali, nazzjonali u tal-Unjoni;
(b) tħarreġ lill-ġenerazzjoni li jmiss ta' 
innovaturi fis-CCS billi ttihom il-ħiliet 
intraprenditorjali, tekniċi u diġitali 
neċessarji li huma meħtieġa biex jirnexxu 
f'ambjent li qed jinbidel malajr;
(c) tikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-
kundizzjonijiet ta' qafas xierqa biex 
jittrasformaw l-ideat fi żviluppi 
teknoloġiċi ġodda u innovazzjoni soċjali li 
ttejjeb il-kwalità tal-ħajja għall-benefiċċju 
taċ-ċittadini tal-Unjoni;
(d) tipprovdi l-ambjent biex tiżgura li 
jiġi żviluppat qafas għaċ-ċertifikazzjoni 
tal-kompetenzi u l-istudji artistiċi, 
kulturali u kreattivi kif ukoll ir-
rikonoxximent konkomitanti tat-titoli u 
ħiliet oħra bejn l-Istati Membri li jrawmu 
l-mobbiltà, il-viżibbiltà u l-aċċess għal 
opportunitajiet mingħajr diskriminazzjoni 
għaċ-ċittadini Ewropej li jeżerċitaw id-
dritt tagħhom li jiċċaqilqu liberament;
e) trawwem il-ħolqien u l-iżvilupp ta' 
impriżi ġodda fis-CCS billi timmobilizza l-
investiment, ir-riżorsi meħtieġa u l-
impenn fit-tul mis-settur tan-negozju 
b'mod komplementarju ma' għodod oħra;
f) tistabbilixxi sinerġiji mal-KKI 
eżistenti, kif ukoll ma' sħubiji, programmi 
u inizjattivi Ewropej oħrajn biex tmexxi l-
innovazzjoni f'setturi oħrajn tal-
ekonomija lil hinn mis-CCS; kif ukoll
(g) issaħħaħ il-pożizzjoni tal-Unjoni 
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bħala attur globali fis-CCS billi tisfrutta l-
kreattività u d-diversità kulturali taċ-
ċittadini Ewropej u billi trawwem il-
viżibbiltà u l-promozzjoni tal-kultura u l-
innovazzjoni Ewropej globalment.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT għandu, abbażi tal-indikaturi 
stabbiliti, fost l-oħrajn, fil-programm qafas 
tal-Unjoni li jappoġġa r-riċerka u l-
innovazzjoni u fl-ASI, u b'koperazzjoni 
mill-qrib mal-Kummissjoni, jorganizza 
monitoraġġ kontinwu u evalwazzjonijiet 
esterni minn żmien għal żmien tal-kisbiet, 
ir-riżultati u l-impatt ta' kull KIC. Ir-
riżultati ta' dan il-monitoraġġ u ta' dawn l-
evalwazzjonijiet għandhom jiġu rappurtati 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill u 
għandhom isiru pubbliċi.

L-EIT għandu, abbażi tal-indikaturi 
stabbiliti, fost l-oħrajn, fil-programm qafas 
tal-Unjoni li jappoġġa r-riċerka u l-
innovazzjoni u fl-ASI, u b'kooperazzjoni 
mill-qrib mal-Kummissjoni, jorganizza 
monitoraġġ kontinwu u evalwazzjonijiet 
esterni minn żmien għal żmien tal-kisbiet, 
il-prestazzjoni, ir-riżultati u l-impatt ta' kull 
KKI. Ir-riżultati ta' dan il-monitoraġġ u ta' 
dawn l-evalwazzjonijiet għandhom jiġu 
rappurtati lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill u għandhom isiru pubbliċi.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa biex tiżgura l-loġika u l-koerenza interna tat-test.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-EIT u l-KICs għandhom jiżguraw 
li l-attivitajiet tagħhom jitwettqu b'livell 
għoli ta' trasparenza. B'mod partikolari, l-
EIT u l-KICs għandhom jistabbilixxu sit 
web aċċessibbli, mingħajr ħlas li jipprovdi 

1. L-EIT u l-KKI għandhom jiżguraw 
li l-attivitajiet tagħhom jitwettqu b'livell 
għoli ta' trasparenza. B'mod partikolari, l-
EIT u l-KKI għandhom jistabbilixxu sit 
web faċilment aċċessibbli u mingħajr ħlas 
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informazzjoni dwar l-attivitajiet tagħhom . li jipprovdi informazzjoni komprensiva u 
aġġornata dwar l-attivitajiet tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa biex tiżgura l-loġika u l-koerenza interna tat-test.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) indikaturi xierqa għall-monitoraġġ 
tal-attivitajiet tal-KICs u tal-EIT, bl-użu ta' 
approċċ orjentat lejn l-impatt ;

(c) indikaturi xierqa għall-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-KKI u 
tal-EIT, bl-użu ta' approċċ orjentat lejn l-
impatt;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa biex tiżgura l-loġika u l-koerenza interna tat-test.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-EIT għandu jiżgura li l-attivitajiet 
tiegħu, inkluż dawk immexxija permezz 
tal-KICs, għandhom ikunu soġġetti għal 
monitoraġġ sistematiku u kontinwu u għal 
evalwazzjoni perjodika indipendenti skont 
ir-regoli finanzjarji tiegħu , biex ikunu 
żgurati eżitu tal-aqwa kwalità, eċċellenza 
xjentifika u l-aktar użu effiċjenti tar-riżorsi. 
L-eżiti tal-evalwazzjonijiet għandhom jiġu 
ppubblikati.

1. L-EIT għandu jiżgura li l-attivitajiet 
tiegħu, inkluż dawk immexxija permezz 
tal-KKI, għandhom ikunu soġġetti għal 
monitoraġġ sistematiku u kontinwu u għal 
evalwazzjoni indipendenti skont ir-regoli 
finanzjarji tiegħu, biex ikunu żgurati eżitu 
tal-aqwa kwalità, eċċellenza xjentifika u l-
aktar użu effiċjenti tar-riżorsi. L-eżiti tal-
evalwazzjonijiet għandhom jiġu 
ppubblikati, inter alia, permezz tal-
pubblikazzjoni fuq is-sit web imsemmi fl-
Artikolu 16(1) ta' dan ir-Regolament.
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa biex tiżgura l-loġika u l-koerenza interna tat-test.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
għal evalwazzjonijiet tal-EIT bl-għajnuna 
ta' esperti indipendenti magħżula bi 
proċessi trasparenti skont ir-regoli 
finanzjarji tiegħu. Dawk l-evalwazzjonijiet 
għandhom jeżaminaw kif l-EIT jaqdi l-
missjoni tiegħu, ikopru l-attivitajiet kollha 
tal-EIT u tal-KICs u jivvalutaw il-valur 
miżjud Ewropew tal-EIT, l-impatt, l-
effikaċja, is-sostenibbiltà, l-effiċjenza u r-
rilevanza tal-attivitajiet imwettqa u l-
koerenza u/jew komplimentarjetà tagħhom 
ma' politiki rilevanti nazzjonali u tal-
Unjoni, inkluż sinerġiji ma' partijiet oħrajn 
tal-programm qafas tal-Unjoni li jappoġġa 
l-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni. 
Dawn għandhom iqisu l-fehmiet tal-
partijiet konċernat fil-livell Ewropew u 
nazzjonali u jikkontribwixxu għall-
evalwazzjonijiet tal-programmi tal-
Kummissjoni previsti fil-programm qafas 
tal-Unjoni li jappoġġa l-edukazzjoni, ir-
riċerka u l-innovazzjoni.

2. Il-Kummissjoni għandha tipprevedi 
evalwazzjonijiet tal-EIT bl-għajnuna ta' 
esperti indipendenti bi kwalifiki rilevanti 
magħżula abbażi tal-mertu u ta' proċess 
trasparenti skont ir-regoli finanzjarji 
tiegħu. Dawk l-evalwazzjonijiet għandhom 
jeżaminaw kif l-EIT jaqdi l-missjoni 
tiegħu, ikopru l-attivitajiet kollha tal-EIT u 
tal-KKI u jivvalutaw il-valur miżjud 
Ewropew tal-EIT, l-impatt, l-effikaċja, is-
sostenibbiltà, l-effiċjenza u r-rilevanza tal-
attivitajiet imwettqa u l-koerenza u/jew 
komplementarjetà tagħhom ma' politiki 
rilevanti nazzjonali u tal-Unjoni, inkluż 
sinerġiji ma' partijiet oħrajn tal-programm 
qafas tal-Unjoni li jappoġġa r-riċerka u l-
innovazzjoni. Dawn għandhom iqisu l-
fehmiet tal-partijiet konċernat fil-livell 
Ewropew u nazzjonali u jikkontribwixxu 
għall-evalwazzjonijiet tal-programmi tal-
Kummissjoni previsti fil-programm qafas 
tal-Unjoni li jappoġġa r-riċerka u l-
innovazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa biex tiżgura l-loġika u l-koerenza interna tat-test.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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3. Il-Kummissjoni tista' twettaq 
evalwazzjonijiet oħra dwar temi jew 
suġġetti ta' rilevanza strateġika, bl-
għajnuna ta' esperti indipendenti magħżula 
bi proċess trasparenti, biex teżamina l-
progress li għamel l-EIT fir-rigward tal-
objettivi stabbiliti, tidentifika l-fatturi li 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tal-attivitajiet u tidentifika l-aqwa prassi. 
Billi twettaq dawn l-evalwazzjonijiet 
ulterjuri, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra bis-sħiħ l-impatt amministrattiv 
fuq l-EIT u l-KICs.

3. Il-Kummissjoni tista' twettaq 
evalwazzjonijiet oħra dwar temi jew 
suġġetti ta' rilevanza strateġika, bl-
għajnuna ta' esperti indipendenti bi 
kwalifiki rilevanti magħżula abbażi tal-
mertu u ta' proċess trasparenti, biex 
teżamina l-progress li għamel l-EIT fir-
rigward tal-objettivi stabbiliti, tidentifika l-
fatturi li jikkontribwixxu għall-
implimentazzjoni tal-attivitajiet u 
tidentifika l-aqwa prassi. Billi twettaq 
dawn l-evalwazzjonijiet ulterjuri, il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra bis-sħiħ 
l-impatt amministrattiv fuq l-EIT u l-KKI.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa biex tiżgura l-loġika u l-koerenza interna tat-test.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 2021 sal-
31 ta' Diċembru 2027, il-kontribuzzjoni 
tal-Unjoni għandha tingħata permezz ta' 
kontribuzzjoni finanzjarja ta' 4 % mill-
baġit globali għal Orizzont Ewropa.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni tista' tingħata 
permezz ta' kontribuzzjoni finanzjarja 

L-EIT jista' jirċievi riżorsi finanzjarji 
addizzjonali minn programmi oħra tal-
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mill-programm qafas tal-Unjoni li 
jappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni u 
minn programmi oħra tal-Unjoni, mingħajr 
preġudizzju għall-ammonti deċiżi fil-QFP 
rispettiv.

Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 2 – punt 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) jieħu l-miżuri xierqa, inkluż it-
tnaqqis, l-emendar jew l-irtirar tal-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-EIT lill-KICs 
jew it-tmiem tal-ftehimiet qafas ta' sħubija 
magħhom;

(j) jieħu l-miżuri xierqa, inkluż it-
tnaqqis, l-emendar jew l-irtirar tal-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-EIT lill-KKI 
wara li tiġi pprovduta ġustifikazzjoni 
suffiċjenti jew it-tmiem tal-ftehimiet qafas 
ta' sħubija magħhom;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 6 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-persunal tal-EIT għandu jkun 
magħmul minn persuni impjegati 
direttament mill-EIT. Ir-Regolamenti tal-
Persunal, il-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta' 
Aġenti Oħra u r-regoli addottati bi ftehim 
bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni u t-tqegħid 
fis-seħħ tagħhom għandhom japplikaw 
għall-persunal tal-EIT.

1. Il-persunal tal-EIT għandu jkun 
magħmul minn persuni impjegati 
direttament mill-EIT. Ir-Regolamenti tal-
Persunal, il-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta' 
Aġenti Oħra u r-regoli addottati bi ftehim 
bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni u t-tqegħid 
fis-seħħ tagħhom għandhom japplikaw 
għall-persunal tal-EIT. Bħala miżura 
tranżitorja, din id-dispożizzjoni għandha 
tapplika għall-persunal tal-EIT li l-
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kuntratt tiegħu jiskadi fl-2020.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Anness Ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS IA
SINERĠIJI MA' PROGRAMMI OĦRA 
TAL-UNJONI
Billi jibni fuq l-ambitu wiesa' tal-azzjoni u 
r-rwol distintiv tiegħu, l-EIT għandu 
joħloq sinerġiji u jipprovdi 
komplementarjetajiet ma' programmi jew 
strumenti oħra tal-Unjoni, inkluż billi 
jsaħħaħ l-appoġġ tiegħu lill-KKI fl-
attivitajiet ta' ppjanar u ta' 
implimentazzjoni tagħhom.
1. Sinerġiji ma' Orizzont Ewropa: L-
EIT għandu joħloq sinerġiji b'saħħithom 
mal-programm Orizzont Ewropa kollu. 
B'mod partikolari, is-sinerġiji mal-EIC se 
jkunu kruċjali għall-impatt tal-Pilastru 
tal-Innovazzjoni Miftuħa u għall-appoġġ 
lill-ekosistemi. Fil-Pilastru [Sfidi Globali 
u l-Kompetittività Industrijali Ewropea], 
permezz tal-KKI tiegħu, l-EIT jista' 
jikkollabora ma' Sħubijiet Ewropej, 
jikkontribwixxi għall-missjonijiet, 
jappoġġa miżuri min-naħa tad-domanda 
u jipprovdi servizzi ta' sfruttament biex 
jagħti spinta lit-trasferiment tat-
teknoloġija u jħaffef il-
kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati li jiksbu 
r-raggruppamenti tematiċi jew sħubiji 
Ewropej oħra. L-EIT għandu jintensifika 
l-isforzi tiegħu biex jikkapitalizza fuq is-
sinerġiji u l-komplementarjetajiet bejn il-
KKI eżistenti u ma' atturi u inizjattivi 
differenti fil-livelli tal-Unjoni u globali u 
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jestendi n-network tiegħu ta' 
organizzazzjonijiet li jikkollaboraw 
flimkien kemm fil-livelli strateġiċi kif 
ukoll f'dawk operattivi, filwaqt li jiġu 
evitati duplikazzjonijiet, permezz ta':
– kooperazzjoni mill-qrib mal-EIC u 
InvestEU fis-semplifikazzjoni tal-appoġġ 
(jiġifieri, finanzjament u servizzi) mogħti 
lil impriżi innovattivi kemm fl-istadju ta' 
bidu kif ukoll f'dak ta' espansjoni, 
partikolarment permezz tal-KKI;
– ippjanar u implimentazzjoni tal-
attivitajiet tal-EIT sabiex jiġu 
massimizzati s-sinerġiji u l-
komplementarjetajiet ma' partijiet oħra 
ta' Orizzont Ewropa;
– involviment mal-Istati Membri, 
kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak 
reġjonali, filwaqt li jiġi stabbilit djalogu 
strutturat u jiġu kkoordinati l-isforzi 
sabiex ikun hemm sinerġiji ma' inizjattivi 
nazzjonali u reġjonali, inklużi strateġiji 
ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti, filwaqt li 
jiġi kkunsidrat li dan isir permezz tal-
implimentazzjoni tal-"Ekosistemi Ewropej 
tal-Innovazzjoni", sabiex jiġu identifikati, 
kondiviżi u disseminati l-aħjar prattiki u 
tagħlimiet;
– skambju u disseminazzjoni tal-
prattiki innovattivi u t-tagħlimiet madwar 
l-Unjoni u lil hinn, bħala kontribut għall-
politika innovattiva fl-Unjoni 
b'koordinazzjoni ma' partijiet oħra ta' 
Orizzont Ewropa;
– il-forniment ta' input fid-
diskussjonijiet ta' politika tal-innovazzjoni 
u l-kontribuzzjoni għat-tfassil u l-
implimentazzjoni tal-prijoritajiet ta' 
politika tal-Unjoni permezz ta' ħidma 
kontinwa mas-servizzi kollha rilevanti tal-
Kummissjoni Ewropea, programmi 
oħrajn tal-Unjoni u l-partijiet 
ikkonċernati tagħhom, u l-esplorazzjoni 
ulterjuri ta' opportunitajiet fi ħdan l-
inizjattivi ta' implimentazzjoni tal-politiki;
– l-isfruttar ta' sinerġiji ma' 
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programmi oħra tal-Unjoni, inklużi dawk 
li jappoġġaw l-iżvilupp tal-kapital uman u 
l-innovazzjoni (bħall-Kooperazzjoni 
Ewropea fix-Xjenza u t-Teknoloġija 
(COST), il-Fond Soċjali Ewropew Plus 
(FSE+), il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali (FEŻR), il-programm 
Erasmus+, il-programm Ewropea 
Kreattiva, il-programm COSME Plus/is-
Suq Uniku, il-programm InvestEU);
– il-bini ta' alleanzi strateġiċi ma' 
atturi tal-innovazzjoni ewlenin fil-livell 
tal-Unjoni u internazzjonali, u appoġġ 
lill-KKI sabiex jiġu żviluppati 
kollaborazzjoni u rabtiet mas-sħab 
prinċipali tat-triangolu tal-għarfien minn 
pajjiżi terzi, bil-għan li jinfetħu swieq jew 
opportunitajiet ġodda għas-soluzzjonijiet 
appoġġati mill-KKI u jiġu attirati l-
finanzjament u t-talent minn barra l-
Unjoni. Il-parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi 
għandha tiġi promossa fir-rigward tal-
prinċipji ta' reċiproċità u benefiċċji 
reċiproċi.
Barra minn hekk, il-KKI dwar is-CCS 
għandha tistabbilixxi sinerġiji 
b'saħħithom ma' inizjattivi ta' politika 
rilevanti fl-ambitu ta' Orizzont Ewropa u, 
b'mod partikolari, fl-ambitu tal-Pilastru II 
mar-raggruppament [Soċjetà Inklużiva u 
Sigura] u l-oqsma ta' intervent tagħha fuq 
il-Patrimonju Kulturali u d-Demokrazija. 
Il-KKI dwar is-CCS għandha wkoll 
tagħmel ħilitha biex tikkomplementa 
b'mod effiċjenti partijiet oħra ta' Orizzont 
Ewropa u l-intervent tal-EIT Diġitali 
eżistenti.
2. Sinerġiji mal-Erasmus+: L-
Erasmus+ u l-EIT għandhom 
jistabbilixxu sinerġiji bejn il-komunitajiet 
rispettivi tagħhom. Il-kooperazzjoni 
għandha tkun immirata biex tiżgura l-
aċċess għall-istudenti tal-Erasmus+ li 
jkunu qed jieħdu sehem fl-istituzzjonijiet 
tal-edukazzjoni u t-taħriġ li huma sħab 
tal-KKI, għall-iskejjel tas-sajf tal-KKI jew 
għal attivitajiet ta' taħriġ rilevanti oħrajn 
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(pereżempju, dwar l-intraprenditorija u l-
ġestjoni tal-innovazzjoni) u biex tibni 
kuntatti man-network tal-alumni tal-KKI. 
Fejn hu possibbli, għandhom jiġu żgurati 
sinerġiji mal-inizjattiva tal-Universitajiet 
Ewropej li tgħin biex jiġu integrati l-
attivitajiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ tal-
EIT ħalli jitħalla impatt sistemiku.
3 Sinerġiji mal-Programm Ewropa 
Diġitali: Iċ-ċentri ta' kolokazzjoni tal-KKI 
se jikkollaboraw maċ-Ċentri Ewropej tal-
Innovazzjoni Diġitali biex jappoġġaw it-
trasformazzjoni diġitali tal-industrija u 
tal-organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku. 
Il-KKI dwar is-CCI tista' tipprovdi wkoll 
inputs orizzontali siewja f'diversi 
attivitajiet li jridu jitwettqu fir-
raggruppament [Diġitali u Industrija], 
b'mod partikolari fir-rigward tat-
teknoloġiji tal-manifattura li fihom il-
ħtieġa li jiġu żviluppati prodotti ġodda 
tiddependi ħafna fuq is-CCS.
4. Sinerġiji mal-Fondi tal-Politika ta' 
Koeżjoni (b'mod partikolari l-FEŻR u l-
FSIE+): Il-KKI tal-EIT, permezz taċ-
ċentri ta' kolokazzjoni tagħhom, 
għandhom jippromwovu l-kooperazzjoni 
reġjonali u transreġjonali bejn l-atturi tat-
triangolu tal-għarfien (l-edukazzjoni, ir-
riċerka, in-negozji) u l-awtoritajiet ta' 
ġestjoni, f'sinerġija mal-ħidma tal-
Kummissjoni Ewropea b'rabta mal-
kooperazzjoni u l-investimenti 
interreġjonali fi prijoritajiet ta' 
speċjalizzazzjoni intelliġenti relatati.
5. Sinerġiji ma' InvestEU: Il-KKI tal-
EIT għandhom jitolbu l-kollaborazzjoni 
taċ-Ċentru ta' Konsulenza ta' InvestEU 
biex jagħtu appoġġ tekniku u assistenza 
lil impriżi appoġġati mill-KKI għat-
tħejjija, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' 
proġetti. Fil-kuntest ta' aċċess limitat 
għall-finanzi għas-setturi kulturali u 
kreattivi, għandu jkun hemm tentattiv 
biex jinkisbu sinerġiji mal-Faċilità ta' 
Garanzija tas-Settur Kulturali u Kreattiv, 
mekkaniżmu finanzjarju maħsub biex 
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jgħin fiż-żieda tal-proġetti kulturali u 
kreattivi billi jipprovdi assigurazzjoni lill-
intermedjarji finanzjarji.
6. Sinerġiji ma' Ewropa Kreattiva: Il-
Programm Ewropa Kreattiva huwa 
speċifikament rilevanti għall-attivitajiet 
tal-KKI dwar is-CCS, peress li l-linji u s-
sejħiet speċjali tiegħu jirriflettu wħud 
mill-isfidi li qed jiffaċċja s-settur. 
Għaldaqstant, għandhom jiġu żviluppati 
sinerġiji u komplementarjetajiet 
b'saħħithom bejn il-KKI dwar is-CCI u 
Ewropa Kreattiva.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test.
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