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Emenda   201 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Patrizia Toia, Carlos Zorrinho 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 19a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 19a. Jitlob viżjoni komprensiva u pjan 

ta' azzjoni għar-riċerka dwar is-saħħa u l-

iżvilupp tal-prodotti biex jiżdiedu l-

koordinazzjoni u l-koerenza tal-

programmi Ewropej b'inizjattivi 

nazzjonali u internazzjonali u aġendi tar-

riċerka, u biex jiġi żgurat li l-prodotti 

promettenti jiġu appoġġjati matul il-fażi 

kollha tal-iżvilupp; jistieden lill-

Kummissjoni Ewropea tagħti wkoll 

prijorità lis-saħħa pubblika fil-pajjiżi fil-

fażi tal-iżvilupp, billi l-kriżi tal-Ebola 

żvelat l-importanza tas-saħħa pubblika 

għall-iżvilupp tar-reġjuni; 

Or. en 

 

Emenda   202 

Nicolas Bay 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 20 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

20. Ifakkar li l-integrazzjoni tal-SSH 

tfisser riċerka dwar l-SSH fi proġetti 

interdixxiplinarji u mhux żieda ex-post 

għal proġetti li altrimenti huma 

teknoloġiċi, u li l-problemi l-aktar 

pressanti li qiegħda tiffaċċja l-UE 

jeħtieġu riċerka metodoloġika li hija aktar 

iffukata kunċettwalment fuq SSH; 

jistieden lill-Kummissjoni jew biex 

tintroduċi perċentwal minimu ddedikat 

għal finanzjament tal-SSH, jew li toħloq 

imħassar 
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subkriterju ta' evalwazzjoni li jieħu 

inkunsiderazzjoni l-inklużjoni tagħha fi 

proġetti; 

Or. fr 

 

Emenda   203 

Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 20 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

20. Ifakkar li l-integrazzjoni tal-SSH 

tfisser riċerka dwar l-SSH fi proġetti 

interdixxiplinarji u mhux żieda ex-post 

għal proġetti li altrimenti huma 

teknoloġiċi, u li l-problemi l-aktar 

pressanti li qiegħda tiffaċċja l-UE 

jeħtieġu riċerka metodoloġika li hija aktar 

iffukata kunċettwalment fuq SSH; 

jistieden lill-Kummissjoni jew biex 

tintroduċi perċentwal minimu ddedikat 

għal finanzjament tal-SSH, jew li toħloq 

subkriterju ta' evalwazzjoni li jieħu 

inkunsiderazzjoni l-inklużjoni tagħha fi 

proġetti; 

imħassar 

Or. de 

 

Emenda   204 

Henna Virkkunen 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 20 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

20. Ifakkar li l-integrazzjoni tal-SSH 

tfisser riċerka dwar l-SSH fi proġetti 

interdixxiplinarji u mhux żieda ex-post 

għal proġetti li altrimenti huma 

teknoloġiċi, u li l-problemi l-aktar 

20. Ifakkar li r-riċerka soċjali u 

umanistika jenħtieġ li tiġi inkluża fi 

proġetti ta' riċerka multidixxiplinari fejn 

rilevanti; 
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pressanti li qiegħda tiffaċċja l-UE 

jeħtieġu riċerka metodoloġika li hija aktar 

iffukata kunċettwalment fuq SSH; 

jistieden lill-Kummissjoni jew biex 

tintroduċi perċentwal minimu ddedikat 

għal finanzjament tal-SSH, jew li toħloq 

subkriterju ta' evalwazzjoni li jieħu 

inkunsiderazzjoni l-inklużjoni tagħha fi 

proġetti; 

Or. fi 

 

Emenda   205 

Hermann Winkler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 20 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

20. Ifakkar li l-integrazzjoni tal-SSH 

tfisser riċerka dwar l-SSH fi proġetti 

interdixxiplinarji u mhux żieda ex-post 

għal proġetti li altrimenti huma 

teknoloġiċi, u li l-problemi l-aktar 

pressanti li qiegħda tiffaċċja l-UE 

jeħtieġu riċerka metodoloġika li hija aktar 

iffukata kunċettwalment fuq SSH; 

jistieden lill-Kummissjoni jew biex 

tintroduċi perċentwal minimu ddedikat 
għal finanzjament tal-SSH, jew li toħloq 

subkriterju ta' evalwazzjoni li jieħu 

inkunsiderazzjoni l-inklużjoni tagħha fi 

proġetti; 

20. Jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni 

sabiex timplimenta miżuri korrettivi li 

jistgħu jikkontribwixxu għal integrazzjoni 

aktar b'saħħitha tal-istudji umanistiċi u 

soċjali (SSH) fl-Orizzont 2020 fil-kuntest 

tal-promozzjoni tal-innovazzjoni; jistieden 

lill-Kummissjoni f'dan ir-rigward sabiex 

teżamina miżuri addizzjonali li jistgħu 

jikkontribwixxu għal integrazzjoni aktar 

b'saħħitha tal-SSH, bħal pereżempju 

trasparenza aktar profonda u mmarkar 

tat-temi rilevanti, jiġu previsti aktar 

esperti bl-għarfien tekniku u fokus 

korrispondenti jew l-introduzzjoni ta' 

subkriterju ta' evalwazzjoni li jieħu 

inkunsiderazzjoni l-inklużjoni tal-SSH fi 

proġetti; 

Or. de 

 

Emenda   206 

Barbara Kudrycka, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 
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Paragrafu 20 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

20. Ifakkar li l-integrazzjoni tal-SSH 

tfisser riċerka dwar l-SSH fi proġetti 

interdixxiplinarji u mhux żieda ex-post 

għal proġetti li altrimenti huma 

teknoloġiċi, u li l-problemi l-aktar 

pressanti li qiegħda tiffaċċja l-UE 

jeħtieġu riċerka metodoloġika li hija aktar 

iffukata kunċettwalment fuq SSH; 
jistieden lill-Kummissjoni jew biex 

tintroduċi perċentwal minimu ddedikat 

għal finanzjament tal-SSH, jew li toħloq 

subkriterju ta' evalwazzjoni li jieħu 

inkunsiderazzjoni l-inklużjoni tagħha fi 

proġetti; 

20. Jinnota li l-SSH huma 

sottorappreżentati fil-Programm Qafas 

attwali u jistieden lill-Kummissjoni biex 

tfassal il-mekkaniżmi li jippermettu li jiġu 

integrati b'mod wiesa' fil-proġetti 

interdixxiplinarji ta' FP9; 

Or. en 

 

Emenda   207 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 20 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

20. Ifakkar li l-integrazzjoni tal-SSH 

tfisser riċerka dwar l-SSH fi proġetti 

interdixxiplinarji u mhux żieda ex-post 

għal proġetti li altrimenti huma 

teknoloġiċi, u li l-problemi l-aktar pressanti 

li qiegħda tiffaċċja l-UE jeħtieġu riċerka 

metodoloġika li hija aktar iffukata 

kunċettwalment fuq SSH; jistieden lill-

Kummissjoni jew biex tintroduċi 

perċentwal minimu ddedikat għal 

finanzjament tal-SSH, jew li toħloq 

subkriterju ta' evalwazzjoni li jieħu 

inkunsiderazzjoni l-inklużjoni tagħha fi 

proġetti; 

20. Ifakkar li l-integrazzjoni tal-SSH 

tfisser riċerka dwar l-SSH fi proġetti 

interdixxiplinarji u mhux żieda ex-post 

għal proġetti li altrimenti huma 

teknoloġiċi, u li l-problemi l-aktar pressanti 

li qiegħda tiffaċċja l-UE jeħtieġu riċerka 

metodoloġika li hija aktar iffukata 

kunċettwalment fuq SSH; 

Or. en 
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Emenda   208 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 20 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

20. Ifakkar li l-integrazzjoni tal-SSH 

tfisser riċerka dwar l-SSH fi proġetti 

interdixxiplinarji u mhux żieda ex-post 

għal proġetti li altrimenti huma 

teknoloġiċi, u li l-problemi l-aktar 

pressanti li qiegħda tiffaċċja l-UE jeħtieġu 

riċerka metodoloġika li hija aktar iffukata 

kunċettwalment fuq SSH; jistieden lill-

Kummissjoni jew biex tintroduċi 

perċentwal minimu ddedikat għal 

finanzjament tal-SSH, jew li toħloq 

subkriterju ta' evalwazzjoni li jieħu 

inkunsiderazzjoni l-inklużjoni tagħha fi 

proġetti; 

20. Ifakkar li l-integrazzjoni tal-SSH 

tfisser riċerka dwar l-SSH fi proġetti 

interdixxiplinarji u din diġà hija integrata 

sew fi gruppi konsultattivi, kriterji ta' 

eliġibbiltà u evalwazzjoni, u li l-problemi 

l-aktar pressanti li qiegħda tiffaċċja l-UE 

jeħtieġu riċerka metodoloġika mmexxija 

mill-eċċellenza; 

Or. en 

 

Emenda   209 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Patrizia Toia, Carlos Zorrinho 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 20 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

20. Ifakkar li l-integrazzjoni tal-SSH 

tfisser riċerka dwar l-SSH fi proġetti 

interdixxiplinarji u mhux żieda ex-post 

għal proġetti li altrimenti huma 

teknoloġiċi, u li l-problemi l-aktar pressanti 

li qiegħda tiffaċċja l-UE jeħtieġu riċerka 

metodoloġika li hija aktar iffukata 

kunċettwalment fuq SSH; jistieden lill-

Kummissjoni jew biex tintroduċi 

perċentwal minimu ddedikat għal 

20. Ifakkar li l-integrazzjoni tal-SSH 

tfisser riċerka dwar l-SSH fi proġetti 

interdixxiplinarji u mhux żieda ex-post 

għal proġetti li altrimenti huma 

teknoloġiċi, u li l-problemi l-aktar pressanti 

li qiegħda tiffaċċja l-UE jeħtieġu riċerka 

metodoloġika li hija aktar iffukata 

kunċettwalment fuq SSH; jistieden lill-

Kummissjoni jew biex tintroduċi 

perċentwal minimu ddedikat għal 
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finanzjament tal-SSH, jew li toħloq 

subkriterju ta' evalwazzjoni li jieħu 

inkunsiderazzjoni l-inklużjoni tagħha fi 

proġetti; 

finanzjament tal-SSH, jew li toħloq 

subkriterju ta' evalwazzjoni li jieħu 

inkunsiderazzjoni l-inklużjoni tagħha fi 

proġetti; jenfasizza li jenħtieġ li jkunu 

disponibbli aktar fondi tal-baġit għall-

SSH taħt l-Isfida Soċjetali 6 sabiex jiġi 

sodisfatt it-tħassib taċ-ċittadini Ewropej u 

l-istituzzjonijiet u l-Istati Membri tal-UE 

jiġu megħjuna biex jappoġġjaw politiki 

dwar il-migrazzjoni, it-terroriżmu, il-

qgħad, l-inklużjoni soċjali, l-inugwaljanzi, 

il-kultura, il-wirt kulturali u r-rwol tal-

industriji kreattivi, it-tkabbir lil hinn mill-

PDG kif ukoll ir-relazzjonijiet tal-UE ma' 

partijiet oħra tad-dinja; jistieden lill-

Kummissjoni tirrapporta dwar il-baġits 

allokati għal dawn il-kwistjonijiet politiċi, 

soċjali u kulturali fundamentali li 

jaffettwaw lill-UE fl-Isfida Soċjetali 6; 

Or. en 

 

Emenda   210 

Jakop Dalunde 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 20 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

20. Ifakkar li l-integrazzjoni tal-SSH 

tfisser riċerka dwar l-SSH fi proġetti 

interdixxiplinarji u mhux żieda ex-post 

għal proġetti li altrimenti huma 

teknoloġiċi, u li l-problemi l-aktar pressanti 

li qiegħda tiffaċċja l-UE jeħtieġu riċerka 

metodoloġika li hija aktar iffukata 

kunċettwalment fuq SSH; jistieden lill-

Kummissjoni jew biex tintroduċi 

perċentwal minimu ddedikat għal 

finanzjament tal-SSH, jew li toħloq 

subkriterju ta' evalwazzjoni li jieħu 

inkunsiderazzjoni l-inklużjoni tagħha fi 

proġetti; 

20. Ifakkar li l-integrazzjoni tal-SSH 

tfisser riċerka dwar l-SSH fi proġetti 

interdixxiplinarji u mhux żieda ex-post 

għal proġetti li altrimenti huma 

teknoloġiċi, u li l-problemi l-aktar pressanti 

li qiegħda tiffaċċja l-UE jeħtieġu riċerka 

metodoloġika li hija aktar iffukata 

kunċettwalment fuq SSH; jistieden lill-

Kummissjoni jew biex tintroduċi 

perċentwal minimu ddedikat għal 

finanzjament tal-SSH fi ħdan kull proġett, 

jew li toħloq subkriterju ta' evalwazzjoni li 

jieħu inkunsiderazzjoni l-inklużjoni tagħha 

fi proġetti; ifakkar il-ħtieġa li jiġu involuti 

evalwaturi bi sfond tal-SSH sabiex ikun 
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hemm taħlita interdixxiplinarja xierqa 

fost l-evalwaturi tal-proġett; 

Or. en 

 

Emenda   211 

Jeppe Kofod 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 20 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

20. Ifakkar li l-integrazzjoni tal-SSH 

tfisser riċerka dwar l-SSH fi proġetti 

interdixxiplinarji u mhux żieda ex-post 

għal proġetti li altrimenti huma 

teknoloġiċi, u li l-problemi l-aktar pressanti 

li qiegħda tiffaċċja l-UE jeħtieġu riċerka 

metodoloġika li hija aktar iffukata 

kunċettwalment fuq SSH; jistieden lill-

Kummissjoni jew biex tintroduċi 

perċentwal minimu ddedikat għal 

finanzjament tal-SSH, jew li toħloq 

subkriterju ta' evalwazzjoni li jieħu 

inkunsiderazzjoni l-inklużjoni tagħha fi 

proġetti; 

20. Ifakkar li l-integrazzjoni tal-SSH 

tfisser riċerka dwar l-SSH fi proġetti 

interdixxiplinarji u mhux żieda ex-post 

għal proġetti li altrimenti huma 

teknoloġiċi, u li l-problemi l-aktar pressanti 

li qiegħda tiffaċċja l-UE jeħtieġu riċerka 

metodoloġika li hija aktar iffukata 

kunċettwalment fuq SSH; jistieden lill-

Kummissjoni biex tintroduċi perċentwal 

minimu ddedikat għal finanzjament tal-

SSH; 

Or. en 

 

Emenda   212 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 20 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

20. Ifakkar li l-integrazzjoni tal-SSH 

tfisser riċerka dwar l-SSH fi proġetti 

interdixxiplinarji u mhux żieda ex-post 

għal proġetti li altrimenti huma 

teknoloġiċi, u li l-problemi l-aktar pressanti 

li qiegħda tiffaċċja l-UE jeħtieġu riċerka 

20. Ifakkar li l-integrazzjoni tal-SSH 

tfisser riċerka dwar l-SSH fi proġetti 

interdixxiplinarji u mhux żieda ex-post 

għal proġetti li altrimenti huma 

teknoloġiċi, u li l-problemi l-aktar pressanti 

li qiegħda tiffaċċja l-UE jeħtieġu riċerka 
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metodoloġika li hija aktar iffukata 

kunċettwalment fuq SSH; jistieden lill-

Kummissjoni jew biex tintroduċi 

perċentwal minimu ddedikat għal 

finanzjament tal-SSH, jew li toħloq 

subkriterju ta' evalwazzjoni li jieħu 

inkunsiderazzjoni l-inklużjoni tagħha fi 

proġetti; 

metodoloġika li hija aktar iffukata 

kunċettwalment fuq SSH; jistieden lill-

Kummissjoni biex tintroduċi finanzjament 

xieraq iddedikat għal finanzjament tal-

SSH; isaħħaħ l-isforzi biex l-SSH jiġu 

integrati fil-livell tal-programm u tas-

suġġett permezz ta' approċċi verament 

interdixxiplinarji li huma riflessi b'mod 

ċar tul it-testi tas-sejħiet; 

Or. en 

 

Emenda   213 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 20 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

20. Ifakkar li l-integrazzjoni tal-SSH 

tfisser riċerka dwar l-SSH fi proġetti 

interdixxiplinarji u mhux żieda ex-post 

għal proġetti li altrimenti huma 

teknoloġiċi, u li l-problemi l-aktar pressanti 

li qiegħda tiffaċċja l-UE jeħtieġu riċerka 

metodoloġika li hija aktar iffukata 

kunċettwalment fuq SSH; jistieden lill-

Kummissjoni jew biex tintroduċi 

perċentwal minimu ddedikat għal 

finanzjament tal-SSH, jew li toħloq 

subkriterju ta' evalwazzjoni li jieħu 

inkunsiderazzjoni l-inklużjoni tagħha fi 

proġetti; 

20. Ifakkar li l-integrazzjoni tal-SSH 

tfisser riċerka dwar l-SSH fi proġetti 

interdixxiplinarji u mhux żieda ex-post 

għal proġetti li altrimenti huma 

teknoloġiċi, u li l-problemi l-aktar pressanti 

li qiegħda tiffaċċja l-UE jeħtieġu riċerka 

metodoloġika li hija aktar iffukata 

kunċettwalment fuq SSH; jistieden lill-

Kummissjoni ssaħħaħ il-possibbiltajiet 

għar-riċerkaturi tal-SSH biex 

jipparteċipaw f'H2020 u l-programm 

qafas li jmiss; 

Or. en 

 

Emenda   214 

Edouard Martin 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 20a (ġdid) 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 20a. Jenfasizza li jenħtieġ li jkunu 

disponibbli aktar fondi tal-baġit għar-

riċerka dwar l-SSH taħt l-Isfida Soċjetali 

6 sabiex jiġi sodisfatt it-tħassib taċ-

ċittadini Ewropej u l-istituzzjonijiet u l-

Istati Membri tal-UE jiġu megħjuna biex 

jappoġġjaw politiki dwar il-migrazzjoni, 

it-terroriżmu, il-qgħad, l-inklużjoni 

soċjali, l-inugwaljanzi, il-kultura, il-wirt 

kulturali u r-rwol tal-industriji kreattivi, 

it-tkabbir lil hinn mill-PDG kif ukoll ir-

relazzjonijiet tal-UE ma' partijiet oħra 

tad-dinja; jistieden lill-Kummissjoni 

tirrapporta dwar il-baġits allokati għal 

dawn il-kwistjonijiet politiċi, soċjali u 

kulturali fundamentali relatati ma' dawn 

li kwistjonijiet li jaffettwaw lill-UE fl-

Isfida Soċjetali 6. 

Or. en 

 

Emenda   215 

Hermann Winkler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 21 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

21. Jenfasizza li Orizzont 2020 

mhuwiex iffukat fuq il-"wied tal-mewt" li 

jikkostitwixxi l-ostaklu ewlieni għall-

konverżjoni ta' prototipi fi produzzjoni tal-

massa, u li H2020 huwa l-ewwel FP li 

jgħaqqad ir-riċerka u l-innovazzjoni; jilqa' 

l-ħolqien ta' EIC20, iżda jinsisti li dan 

jenħtieġ li ma jerġax iwassal għall-firda 

tar-riċerka mill-innovazzjoni; 

21. jenfasizza l-enfasi fuq il-prijorità 

tal-innovazzjoni fil-programm 

Orizzont 2020 u jitlob l-istess għall-

programm qafas ġdid; jenfasizza li 

Orizzont 2020 jista' jiġi ffukat aħjar fuq 

il-"wied tal-mewt" li jikkostitwixxi l-

ostaklu ewlieni għall-konverżjoni ta' 

prototipi fi produzzjoni tal-massa; jemmen 

li għad hemm potenzjal kbir pereżempju 

fir-rigward tal-Inizjattivi Teknoloġiċi 

Konġunti; jibqa' jenfasizza li H2020 huwa 

l-ewwel FP li jgħaqqad ir-riċerka u l-

innovazzjoni; jilqa' l-ħolqien ta' EIC20, iżda 

jinsisti li dan jenħtieġ li ma jerġax iwassal 

għall-firda tar-riċerka mill-innovazzjoni u 
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għalhekk jitlob lill-Kummissjoni tal-UE 

biex tivverifika x'lakuna tista' timtela 

b'mod li jagħmel sens mill-EIC fil-katina 

tal-valur, speċjalment biex possibbilment 

tingħeleb l-hekk imsejħa fażi "tan-nixfa" 

jew ukoll il-"wied tal-mewt"; 

_________________ _________________ 

20 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 

intitolata "Il-mexxejja li jmiss tal-Ewropa: 

l-Inizjattiva favur in-Negozji l-ġodda u n-

Negozji li qed jespandu" 

(COM(2016)0733); 

20 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 

intitolata "Il-mexxejja li jmiss tal-Ewropa: 

l-Inizjattiva favur in-Negozji l-ġodda u n-

Negozji li qed jespandu" 

(COM(2016)0733). 

Or. de 

 

Emenda   216 

Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 21 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

21. Jenfasizza li Orizzont 2020 

mhuwiex iffukat fuq il-"wied tal-mewt" li 

jikkostitwixxi l-ostaklu ewlieni għall-

konverżjoni ta' prototipi fi produzzjoni tal-

massa, u li H2020 huwa l-ewwel FP li 

jgħaqqad ir-riċerka u l-innovazzjoni; jilqa' 

l-ħolqien ta' EIC20 , iżda jinsisti li dan 

jenħtieġ li ma jerġax iwassal għall-firda 

tar-riċerka mill-innovazzjoni; 

21. Jenfasizza li Orizzont 2020 

mhuwiex iffukat fuq il-"wied tal-mewt" li 

jikkostitwixxi l-ostaklu ewlieni għall-

konverżjoni ta' prototipi fi produzzjoni tal-

massa, u li H2020 huwa l-ewwel FP li 

jgħaqqad ir-riċerka u l-innovazzjoni; jilqa' 

l-ħolqien ta' EIC20 , iżda jinsisti li dan 

jenħtieġ li ma jerġax iwassal għall-firda 

tar-riċerka mill-innovazzjoni; jenfasizza, 

barra minn hekk, li l-EIC bl-ebda mod 

m'għandu jieħu post it-tieni pilastru u li 

dan m'għandux jiżviluppa fi strument 

għall-finanzjament uniku u li r-riċerka 

kollaborattiva għandha tibqa' l-qofol; 

_________________ _________________ 

20 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 

intitolata "Il-mexxejja li jmiss tal-Ewropa: 

l-Inizjattiva favur in-Negozji l-ġodda u n-

Negozji li qed jespandu" 

(COM(2016)0733); 

20 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 

intitolata "Il-mexxejja li jmiss tal-Ewropa: 

l-Inizjattiva favur in-Negozji l-ġodda u n-

Negozji li qed jespandu" 

(COM(2016)0733). 
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Or. de 

 

Emenda   217 

Barbara Kudrycka, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 21 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

21. Jenfasizza li Orizzont 2020 

mhuwiex iffukat fuq il-"wied tal-mewt" li 

jikkostitwixxi l-ostaklu ewlieni għall-

konverżjoni ta' prototipi fi produzzjoni tal-

massa, u li H2020 huwa l-ewwel FP li 

jgħaqqad ir-riċerka u l-innovazzjoni; jilqa' 

l-ħolqien ta' EIC20 , iżda jinsisti li dan 

jenħtieġ li ma jerġax iwassal għall-firda 

tar-riċerka mill-innovazzjoni; 

21. Jenfasizza li Orizzont 2020 

mhuwiex iffukat fuq il-"wied tal-mewt" li 

jikkostitwixxi l-ostaklu ewlieni għall-

konverżjoni ta' prototipi fi produzzjoni tal-

massa, u li H2020 huwa l-ewwel FP li 

jgħaqqad ir-riċerka u l-innovazzjoni; 

_________________  

20 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 

intitolata "Il-mexxejja li jmiss tal-

Ewropa: l-Inizjattiva favur in-Negozji l-

ġodda u n-Negozji li qed jespandu" 

(COM(2016)0733); 

 

Or. en 

 

Emenda   218 

Massimiliano Salini 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 21 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

21. Jenfasizza li Orizzont 2020 

mhuwiex iffukat fuq il-"wied tal-mewt" li 

jikkostitwixxi l-ostaklu ewlieni għall-

konverżjoni ta' prototipi fi produzzjoni tal-

massa, u li H2020 huwa l-ewwel FP li 

jgħaqqad ir-riċerka u l-innovazzjoni; jilqa' 

l-ħolqien ta' EIC20 , iżda jinsisti li dan 

jenħtieġ li ma jerġax iwassal għall-firda 

21. Jenfasizza li Orizzont 2020 

mhuwiex iffukat fuq il-"wied tal-mewt" li 

jikkostitwixxi l-ostaklu ewlieni għall-

konverżjoni ta' prototipi fi produzzjoni tal-

massa, u li H2020 huwa l-ewwel FP li 

jgħaqqad ir-riċerka u l-innovazzjoni; 
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tar-riċerka mill-innovazzjoni; 

_________________  

20 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 

intitolata "Il-mexxejja li jmiss tal-

Ewropa: l-Inizjattiva favur in-Negozji l-

ġodda u n-Negozji li qed jespandu" 

(COM(2016)0733); 

 

Or. en 

 

Emenda   219 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 21 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

21. Jenfasizza li Orizzont 2020 

mhuwiex iffukat fuq il-"wied tal-mewt" li 

jikkostitwixxi l-ostaklu ewlieni għall-

konverżjoni ta' prototipi fi produzzjoni tal-

massa, u li H2020 huwa l-ewwel FP li 

jgħaqqad ir-riċerka u l-innovazzjoni; jilqa' 

l-ħolqien ta' EIC20 , iżda jinsisti li dan 

jenħtieġ li ma jerġax iwassal għall-firda 

tar-riċerka mill-innovazzjoni; 

21. Jenfasizza li Orizzont 2020 

mhuwiex iffukat biżżejjed fuq il-"wied tal-

mewt" li jikkostitwixxi l-ostaklu ewlieni 

għall-konverżjoni ta' prototipi fi 

produzzjoni tal-massa, u li H2020 huwa l-

ewwel FP li jgħaqqad ir-riċerka u l-

innovazzjoni; jinnota l-ħolqien ta' EIC[1], 

iżda jinsisti li dan jenħtieġ li ma jerġax 

iwassal għall-firda tar-riċerka mill-

innovazzjoni, trikkib tal-inizjattivi eżistenti 

bħall-EIT, piżijiet amministrattivi żejda 

jew piż finanzjarju għall-H2020 jew id-

disa' FP; 

_________________  

20 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 

intitolata "Il-mexxejja li jmiss tal-

Ewropa: l-Inizjattiva favur in-Negozji l-

ġodda u n-Negozji li qed jespandu" 

(COM(2016)0733); 

 

Or. en 

 

Emenda   220 

David Borrelli 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 21 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

21. Jenfasizza li Orizzont 2020 

mhuwiex iffukat fuq il-"wied tal-mewt" li 

jikkostitwixxi l-ostaklu ewlieni għall-

konverżjoni ta' prototipi fi produzzjoni tal-

massa, u li H2020 huwa l-ewwel FP li 

jgħaqqad ir-riċerka u l-innovazzjoni; jilqa' 

l-ħolqien ta' EIC20, iżda jinsisti li dan 

jenħtieġ li ma jerġax iwassal għall-firda 

tar-riċerka mill-innovazzjoni; 

21. Jenfasizza li Orizzont 2020 

mhuwiex iffukat fuq il-"wied tal-mewt" li 

jikkostitwixxi l-ostaklu ewlieni għall-

konverżjoni ta' prototipi fi produzzjoni tal-

massa, u li H2020 huwa l-ewwel FP li 

jgħaqqad ir-riċerka u l-innovazzjoni; jilqa' 

l-ħolqien ta' EIC20 u jinsisti li dan jenħtieġ 

li ma jerġax iwassal għall-firda tar-riċerka 

mill-innovazzjoni, iżda jrid isir punt ta' 

aċċess preferenzjali u ffaċilitat għan-

negozji u l-istituzzjonijiet innovattivi; 

_________________ _________________ 

20 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 

intitolata "Il-mexxejja li jmiss tal-Ewropa: 

l-Inizjattiva favur in-Negozji l-ġodda u n-

Negozji li qed jespandu" 

(COM(2016)0733); 

20 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 

intitolata "Il-mexxejja li jmiss tal-Ewropa: 

l-Inizjattiva favur in-Negozji l-ġodda u n-

Negozji li qed jespandu" 

(COM(2016)0733); 

Or. it 

 

Emenda   221 

Olle Ludvigsson 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 21 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

21. Jenfasizza li Orizzont 2020 

mhuwiex iffukat fuq il-"wied tal-mewt" li 

jikkostitwixxi l-ostaklu ewlieni għall-

konverżjoni ta' prototipi fi produzzjoni tal-

massa, u li H2020 huwa l-ewwel FP li 

jgħaqqad ir-riċerka u l-innovazzjoni; jilqa' 

l-ħolqien ta' EIC20 , iżda jinsisti li dan 

jenħtieġ li ma jerġax iwassal għall-firda 

tar-riċerka mill-innovazzjoni; 

21. Jenfasizza li Orizzont 2020 

mhuwiex iffukat fuq il-"wied tal-mewt" li 

jikkostitwixxi l-ostaklu ewlieni għall-

konverżjoni ta' prototipi fi produzzjoni tal-

massa, u li H2020 huwa l-ewwel FP li 

jgħaqqad ir-riċerka u l-innovazzjoni; jilqa' 

l-ħolqien ta' EIC1 , iżda jinsisti li dan 

jenħtieġ li ma jerġax iwassal għall-firda 

tar-riċerka mill-innovazzjoni; jistieden lill-

Kummissjoni biex tikkjarifika l-istrumenti 

u l-funzjonament tal-EIC; 
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_________________ _________________ 

20 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 

intitolata "Il-mexxejja li jmiss tal-Ewropa: 

l-Inizjattiva favur in-Negozji l-ġodda u n-

Negozji li qed jespandu" 

(COM(2016)0733); 

1 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 

intitolata "Il-mexxejja li jmiss tal-Ewropa: 

l-Inizjattiva favur in-Negozji l-ġodda u n-

Negozji li qed jespandu" 

(COM(2016)0733); 

Or. en 

 

Emenda   222 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 21 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

21. Jenfasizza li Orizzont 2020 

mhuwiex iffukat fuq il-"wied tal-mewt" li 

jikkostitwixxi l-ostaklu ewlieni għall-

konverżjoni ta' prototipi fi produzzjoni tal-

massa, u li H2020 huwa l-ewwel FP li 

jgħaqqad ir-riċerka u l-innovazzjoni; jilqa' 

l-ħolqien ta' EIC20 , iżda jinsisti li dan 

jenħtieġ li ma jerġax iwassal għall-firda 

tar-riċerka mill-innovazzjoni; 

21. Jenfasizza li Orizzont 2020 

mhuwiex iffukat fuq il-"wied tal-mewt" li 

jikkostitwixxi l-ostaklu ewlieni għall-

konverżjoni ta' prototipi fi produzzjoni tal-

massa, u li H2020 huwa l-ewwel FP li 

jgħaqqad ir-riċerka u l-innovazzjoni; jilqa' 

l-ħolqien ta' EIC1 , iżda jinsisti li dan 

jenħtieġ li ma jerġax iwassal għall-firda 

tar-riċerka mill-innovazzjoni jew għal 

aktar frammentazzjoni tal-finanzjament; 

_________________ _________________ 

20 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 

intitolata "Il-mexxejja li jmiss tal-Ewropa: 

l-Inizjattiva favur in-Negozji l-ġodda u n-

Negozji li qed jespandu" 

(COM(2016)0733); 

1 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 

intitolata "Il-mexxejja li jmiss tal-Ewropa: 

l-Inizjattiva favur in-Negozji l-ġodda u n-

Negozji li qed jespandu" 

(COM(2016)0733); 

Or. en 

 

Emenda   223 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 21a (ġdid) 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 21a. Jilqa' l-attitudni miftuħa għal 

approċċi u inċentivi ġodda mmexxija 

skont H2020 u jistieden lill-Kummissjoni 

tesplora l-użu ta' premijiet għal stadji 

importanti u gwadanji għad-dħul fis-suq 

fil-qasam tar-R&Ż bijomediku u jħeġġeġ 

l-iżvilupp tal-pjanijiet ta' aċċess biex jiġu 

appoġġjati d-disponibbiltà u l-

affordabbiltà ta' prodotti għall-utent 

finali, filwaqt li jitqies l-aċċess għad-data 

dwar ir-riċerka u l-ġestjoni responsabbli 

ta' IP. Dawn il-mudelli jenħtieġ li jiġu 

impjegati bħala serje ta' mekkaniżmi biex 

tiġi inċentivata l-innovazzjoni u jinħallu l-

kostijiet ta' R&Ż minn prezzijiet tal-

prodotti fejn possibbli; 

Or. en 

 

Emenda   224 

Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 21a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 21a. Jilqa' t-twaqqif ta' Kunsill 

Ewropew tal-Innovazzjoni u jinsisti fuq il-

ħtieġa li jiġu promossi fl-istess ħin ir-

riċerka u l-innovazzjoni; jistieden lill-

Kummissjoni biex toħloq, permezz tal-

Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni, 

ekosistema li takkumpanja lill-inventuri, 

l-investituri u l-innovaturi sabiex jagħmlu 

użu sinerġetiku mill-istrumenti differenti 

ta' FP9; 

Or. it 

 

Emenda   225 
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Barbara Kudrycka, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Herbert Reul, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 22 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

22. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tikkjarifika l-istrumenti u l-funzjonament 

tal-EIC; jenfasizza l-ħtieġa li jinżammu u 

jissaħħu l-programmi "SME Instrument" 

(Strument għall-SMEs) u "Fast Track to 

Innovation" (Korsija Veloċi għall-

Innovazzjoni), u li jiġi ffaċilitat il-

finanzjament għall-istadji finali tar-

riċerka sabiex l-innovazzjonijiet xjentifiċi 

tal-laboratorji jkunu jistgħu jiżviluppaw 

f'negozji kummerċjali; jitlob lill-

Kummissjoni biex tanalizza wkoll kif il-

KICs jistgħu jiġu integrati fl-EIC; 

22. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tikkjarifika l-istrumenti u l-funzjonament 

tal-EIC u jenfasizza l-ħtieġa li jiġu 

evalwati r-riżultati pilota tal-EIC biex tiġi 

proposta taħlita bilanċjata ta' strumenti 

għall-portafoll tal-EIC; jenfasizza l-ħtieġa 

li jinżammu u jissaħħu l-programmi "SME 

Instrument" (Strument għall-SMEs) u "Fast 

Track to Innovation" (Korsija Veloċi għall-

Innovazzjoni); jistieden lill-Kummissjoni 

tfassal mekkaniżmi li jinkludu l-SMEs fi 

proġetti kbar tal-FP; jistieden lill-

Kummissjoni żżomm il-KICs fl-istruttura 

attwali tal-EIT; 

Or. en 

 

Emenda   226 

Olle Ludvigsson 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 22 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

22. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tikkjarifika l-istrumenti u l-funzjonament 

tal-EIC; jenfasizza l-ħtieġa li jinżammu u 

jissaħħu l-programmi "SME Instrument" 

(Strument għall-SMEs) u "Fast Track to 

Innovation" (Korsija Veloċi għall-

Innovazzjoni), u li jiġi ffaċilitat il-

finanzjament għall-istadji finali tar-riċerka 

sabiex l-innovazzjonijiet xjentifiċi tal-

laboratorji jkunu jistgħu jiżviluppaw 

f'negozji kummerċjali; jitlob lill-

Kummissjoni biex tanalizza wkoll kif il-

KICs jistgħu jiġu integrati fl-EIC; 

22. Jenfasizza l-ħtieġa li jinżammu u 

jissaħħu l-programmi "SME Instrument" 

(Strument għall-SMEs) u "Fast Track to 

Innovation" (Korsija Veloċi għall-

Innovazzjoni), u li jiġi ffaċilitat il-

finanzjament għall-istadji finali tar-riċerka 

sabiex l-innovazzjonijiet xjentifiċi tal-

laboratorji jkunu jistgħu jiżviluppaw 

f'negozji kummerċjali; iqis li l-

komunikazzjoni dwar ir-rata ta' suċċess u 

l-profil ta' parteċipanti potenzjali f'dawn 

l-istrumenti tista' tittejjeb; jitlob lill-

Kummissjoni biex tanalizza wkoll kif il-
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KICs jistgħu jinteraġixxu mal-EIC; 

Or. en 

 

Emenda   227 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 22 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

22. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tikkjarifika l-istrumenti u l-funzjonament 

tal-EIC; jenfasizza l-ħtieġa li jinżammu u 

jissaħħu l-programmi "SME Instrument" 

(Strument għall-SMEs) u "Fast Track to 

Innovation" (Korsija Veloċi għall-

Innovazzjoni), u li jiġi ffaċilitat il-

finanzjament għall-istadji finali tar-riċerka 

sabiex l-innovazzjonijiet xjentifiċi tal-

laboratorji jkunu jistgħu jiżviluppaw 

f'negozji kummerċjali; jitlob lill-

Kummissjoni biex tanalizza wkoll kif il-

KICs jistgħu jiġu integrati fl-EIC; 

22. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tikkjarifika l-istrumenti u l-funzjonament 

tal-EIC; jenfasizza l-ħtieġa li jinżammu u 

jissaħħu l-programmi "SME Instrument" 

(Strument għall-SMEs) u "Fast Track to 

Innovation" (Korsija Veloċi għall-

Innovazzjoni) b'mod li riskji ġodda 

b'pedament teknoloġiku ppruvat iżda 

mingħajr rekord jistgħu jibbenefikaw, 

billi l-punt sensittiv għal kumpaniji deep-

tech jinsab qabel il-pedament tal-

kumpanija u għalhekk strumenti ġodda 

jiffaċilitaw il-finanzjament għall-istadji 

finali tar-riċerka sabiex l-innovazzjonijiet 

xjentifiċi tal-laboratorji jkunu jistgħu 

jiżviluppaw f'negozji kummerċjali; jitlob 

lill-Kummissjoni biex tanalizza wkoll kif l-

EIT u l-KICs tiegħu jistgħu jiġu konnessi 

mal-EIC; 

Or. en 

 

Emenda   228 

Jakop Dalunde 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 22 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

22. Jistieden lill-Kummissjoni biex 22. Jistieden lill-Kummissjoni biex 
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tikkjarifika l-istrumenti u l-funzjonament 

tal-EIC; jenfasizza l-ħtieġa li jinżammu u 

jissaħħu l-programmi "SME Instrument" 

(Strument għall-SMEs) u "Fast Track to 

Innovation" (Korsija Veloċi għall-

Innovazzjoni), u li jiġi ffaċilitat il-

finanzjament għall-istadji finali tar-riċerka 

sabiex l-innovazzjonijiet xjentifiċi tal-

laboratorji jkunu jistgħu jiżviluppaw 

f'negozji kummerċjali; jitlob lill-

Kummissjoni biex tanalizza wkoll kif il-

KICs jistgħu jiġu integrati fl-EIC; 

tikkjarifika l-istrumenti u l-funzjonament 

tal-EIC; jenfasizza l-ħtieġa li jinżammu u 

jissaħħu l-programmi "SME Instrument" 

(Strument għall-SMEs) u "Fast Track to 

Innovation" (Korsija Veloċi għall-

Innovazzjoni), u li jiġi ffaċilitat il-

finanzjament għall-istadji finali tar-riċerka 

sabiex l-innovazzjonijiet xjentifiċi tal-

laboratorji jkunu jistgħu jiżviluppaw 

f'negozji kummerċjali; jitlob lill-

Kummissjoni biex tanalizza wkoll kif il-

KICs jistgħu jinteraġixxu mal-EIC u kif 

il-KICs jistgħu jsiru aktar trasparenti u 

jinvolvu firxa aktar wiesgħa ta' partijiet 

ikkonċernati; 

Or. en 

 

Emenda   229 

David Borrelli 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 22 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

22. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tikkjarifika l-istrumenti u l-funzjonament 

tal-EIC; jenfasizza l-ħtieġa li jinżammu u 

jissaħħu l-programmi "SME Instrument" 

(Strument għall-SMEs) u "Fast Track to 

Innovation" (Korsija Veloċi għall-

Innovazzjoni), u li jiġi ffaċilitat il-

finanzjament għall-istadji finali tar-riċerka 

sabiex l-innovazzjonijiet xjentifiċi tal-

laboratorji jkunu jistgħu jiżviluppaw 

f'negozji kummerċjali; jitlob lill-

Kummissjoni biex tanalizza wkoll kif il-

KICs jistgħu jiġu integrati fl-EIC; 

22. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tikkjarifika l-istrumenti u l-funzjonament 

tal-EIC; jenfasizza l-ħtieġa li jinżammu u 

jissaħħu l-programmi "SME Instrument" 

(Strument għall-SMEs) u "Fast Track to 

Innovation" (Korsija Veloċi għall-

Innovazzjoni), u li jiġi ffaċilitat il-

finanzjament għall-istadji finali tar-riċerka 

sabiex l-innovazzjonijiet xjentifiċi tal-

laboratorji jkunu jistgħu jiżviluppaw 

f'negozji kummerċjali; jitlob lill-

Kummissjoni biex tanalizza wkoll kif il-

KICs jistgħu jiġu integrati fl-EIC; iqis li 

huwa neċessarju li titqies id-data dwar ir-

riżultati u s-suċċess tal-Istrument għall-

SMEs fis-snin reċenti u, sabiex ir-riżorsi 

Ewropej jitqassmu sew, iqis li huwa wkoll 

neċessarju li fil-baġit tal-Istrument għall-

SMEs jiġu inklużi r-riżorsi ppjanti għal 

kwalunkwe strument ġdid; 
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Or. it 

 

Emenda   230 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 22 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

22. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tikkjarifika l-istrumenti u l-funzjonament 

tal-EIC; jenfasizza l-ħtieġa li jinżammu u 

jissaħħu l-programmi "SME Instrument" 

(Strument għall-SMEs) u "Fast Track to 

Innovation" (Korsija Veloċi għall-

Innovazzjoni), u li jiġi ffaċilitat il-

finanzjament għall-istadji finali tar-riċerka 

sabiex l-innovazzjonijiet xjentifiċi tal-

laboratorji jkunu jistgħu jiżviluppaw 

f'negozji kummerċjali; jitlob lill-

Kummissjoni biex tanalizza wkoll kif il-

KICs jistgħu jiġu integrati fl-EIC; 

22. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tikkjarifika l-istrumenti u l-funzjonament 

tal-EIC; jenfasizza l-ħtieġa li jinżammu u 

jissaħħu l-programmi "SME Instrument" 

(Strument għall-SMEs) u "Fast Track to 

Innovation" (Korsija Veloċi għall-

Innovazzjoni), u li jiġi ffaċilitat il-

finanzjament għall-istadji finali tar-riċerka 

sabiex l-innovazzjonijiet xjentifiċi tal-

laboratorji jkunu jistgħu jiżviluppaw 

f'negozji kummerċjali; jitlob lill-

Kummissjoni biex tanalizza wkoll kif il-

KICs jistgħu jiġu integrati fl-EIC; jitlob 

lill-Kummissjoni tfassal qafas għal 

investiment kapitali ta' riskju bħala parti 

mill-EIC biex jiġu inkoraġġiti 

investimenti kapitali ta' riskju fl-Ewropa; 

Or. en 

 

Emenda   231 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 22 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

22. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tikkjarifika l-istrumenti u l-funzjonament 

tal-EIC; jenfasizza l-ħtieġa li jinżammu u 

jissaħħu l-programmi "SME Instrument" 

(Strument għall-SMEs) u "Fast Track to 

Innovation" (Korsija Veloċi għall-

Innovazzjoni), u li jiġi ffaċilitat il-

22. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tikkjarifika l-istrumenti u l-funzjonament 

tal-EIC; jenfasizza l-ħtieġa li jinżammu u 

jissaħħu l-programmi "SME Instrument" 

(Strument għall-SMEs) u "Fast Track to 

Innovation" (Korsija Veloċi għall-

Innovazzjoni), u li jiġi ffaċilitat il-
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finanzjament għall-istadji finali tar-riċerka 

sabiex l-innovazzjonijiet xjentifiċi tal-

laboratorji jkunu jistgħu jiżviluppaw 

f'negozji kummerċjali; jitlob lill-

Kummissjoni biex tanalizza wkoll kif il-

KICs jistgħu jiġu integrati fl-EIC; 

finanzjament għall-istadji finali tar-riċerka 

sabiex l-innovazzjonijiet xjentifiċi tal-

laboratorji jkunu jistgħu jiżviluppaw 

f'negozji kummerċjali; jitlob lill-

Kummissjoni biex tanalizza wkoll kif il-

KICs u qafas kapitali ta' riskju jistgħu jiġu 

integrati fl-EIC; 

Or. en 

 

Emenda   232 

Clare Moody 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 22 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

22. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tikkjarifika l-istrumenti u l-funzjonament 

tal-EIC; jenfasizza l-ħtieġa li jinżammu u 

jissaħħu l-programmi "SME Instrument" 

(Strument għall-SMEs) u "Fast Track to 

Innovation" (Korsija Veloċi għall-

Innovazzjoni), u li jiġi ffaċilitat il-

finanzjament għall-istadji finali tar-riċerka 

sabiex l-innovazzjonijiet xjentifiċi tal-

laboratorji jkunu jistgħu jiżviluppaw 

f'negozji kummerċjali; jitlob lill-

Kummissjoni biex tanalizza wkoll kif il-

KICs jistgħu jiġu integrati fl-EIC; 

22. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tikkjarifika l-istrumenti u l-funzjonament 

tal-EIC; jenfasizza l-ħtieġa li jinżammu u 

jissaħħu l-programmi "SME Instrument" 

(Strument għall-SMEs) u "Fast Track to 

Innovation" (Korsija Veloċi għall-

Innovazzjoni), u li jiġi ffaċilitat il-

finanzjament għall-istadji finali tar-riċerka 

sabiex l-innovazzjonijiet xjentifiċi tal-

laboratorji jkunu jistgħu jiżviluppaw 

f'negozji kummerċjali; jitlob lill-

Kummissjoni biex tanalizza r-relazzjoni 

futura bejn l-EIT, il-KICs u l-EIC; 

Or. en 

 

Emenda   233 

Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 22a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 22a. Jistieden lill-Kummissjoni żżomm 

proporzjon ta' finanzjament ibbilanċjat 
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għall-katina kollha tar-riċerka u l-

innovazzjoni, inklużi l-attivitajiet ta' 

riċerka kooperattivi fi stadju bikri u r-

riċerka rivoluzzjonarja meħtieġa biex jiġu 

żviluppati prodotti u servizzi innovattivi; 

jirrikonoxxi l-importanza tal-ERC u l-

Azzjoni Marie Curie għat-titjib tal-

eċċellenza tar-riċerka Ewropea u jitlob 

lill-Kummissjoni tissalvagwardja l-valur 

miżjud tal-UE fi ħdan proġetti ta' riċerka 

kooperattivi li jġibu flimkien kompetenzi 

tar-riċerka differenti madwar l-Unjoni; 

Or. en 

 

Emenda   234 

Hermann Winkler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 22a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 22a. Jenfasizza mill-ġdid l-importanza 

tal-istrument tal-SMEs bħala s-sinsla ta' 

ekonomiji innovattivi u jitlob iż-żamma u, 

lil hinn minn dan, it-tisħiħ ta' dan l-

istrument filwaqt li jiġu ssimplifikati r-

regoli għall-parteċipazzjoni; jenfasizza 

f'dan ir-rigward madankollu li l-eżistenza 

tal-istrument tal-SMEs fil-programm 

qafas Ewropew ma jistax ikun "liċenzja" 

għall-Istati Membri biex inaqqsu l-

programmi ta' sostenn tagħhom; 

Or. de 

 

Emenda   235 

Barbara Kudrycka, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Massimiliano Salini, Lara 

Comi, Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 23 

 



 

PE602.917v01-00 24/99 AM\1122622MT.docx 

MT 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

23. Jilqa' inizjattivi li jgħaqqdu 

flimkien is-setturi privati u pubbliċi sabiex 

jistimulaw ir-riċerka; jesprimi dispjaċir 

dwar il-livell baxx ta' redditu pubbliku 

fuq investiment pubbliku f'xi oqsma 

sensittivi bħas-saħħa; jenfasizza l-ħtieġa 

għal tmexxija mtejba tal-UE sabiex 

tingħata prijorità lill-ħtiġijiet ta' riċerka 

pubblika u redditu ġust għall-pubbliku; 

jistieden lill-Kummissjoni biex tistudja l-

possibbiltajiet ta' koproprjetà għall-IP 

għal proġetti ewlenin iffinanzjati minn 

għotjiet pubbliċi tal-FP; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda   236 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 23 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

23. Jilqa' inizjattivi li jgħaqqdu 

flimkien is-setturi privati u pubbliċi sabiex 

jistimulaw ir-riċerka; jesprimi dispjaċir 

dwar il-livell baxx ta' redditu pubbliku fuq 

investiment pubbliku f'xi oqsma sensittivi 

bħas-saħħa; jenfasizza l-ħtieġa għal 

tmexxija mtejba tal-UE sabiex tingħata 

prijorità lill-ħtiġijiet ta' riċerka pubblika u 

redditu ġust għall-pubbliku; jistieden lill-

Kummissjoni biex tistudja l-possibbiltajiet 

ta' koproprjetà għall-IP għal proġetti 

ewlenin iffinanzjati minn għotjiet pubbliċi 

tal-FP; 

23. Jilqa' inizjattivi li jgħaqqdu 

flimkien is-setturi privati u pubbliċi sabiex 

jistimulaw ir-riċerka; jesprimi dispjaċir 

dwar il-livell baxx ta' redditu pubbliku fuq 

investiment pubbliku tal-Orizzont 2020 f'xi 

oqsma sensittivi bħas-saħħa; jenfasizza l-

ħtieġa li jiġi żgurat involviment ibbilanċjat 

tal-partijiet ikkonċernati u aktar 

trasparenza fil-proċess tat-teħid ta' 

deċiżjonijiet f'tali sħubiji; jenfasizza l-

ħtieġa għal tmexxija mtejba tal-UE sabiex 

tingħata prijorità lill-ħtiġijiet ta' riċerka 

pubblika u redditu ġust għall-pubbliku 

għall-flus il-kontribwenti tal-UE investiti 

(pereżempju, f'R&Ż bijomediku jenħtieġ li 

jiġi rifless f'termini ta' affordabbiltà, 

aċċessibbiltà u adegwatezza tal-prodotti 

finali); jistieden lill-Kummissjoni biex 

tistudja l-possibbiltajiet ta' koproprjetà 
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għall-IP għal proġetti ewlenin iffinanzjati 

minn għotjiet pubbliċi tal-FP u biex 

iddaħħal fis-seħħ mekkaniżmi li 

jippermettu li tkun magħrufa t-

traċċabbiltà ta' fondi pubbliċi fir-riċerka 

u l-evalwazzjoni soċjali tal-impatt 

tagħhom f'termini ta' ekwità, b'mod 

speċjali f'xi oqsma sensittivi bħas-saħħa 

sabiex jiġu esplorati aktar modi 

innovattivi tal-organizzazzjoni ta' riċerka 

dwar is-saħħa sabiex jintlaħqu l-isfidi li 

se jiġu ffaċċjati 'l quddiem u tittejjeb l-

effiċjenza tagħhom; 

Or. en 

 

Emenda   237 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 23 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

23. Jilqa' inizjattivi li jgħaqqdu 

flimkien is-setturi privati u pubbliċi sabiex 

jistimulaw ir-riċerka; jesprimi dispjaċir 

dwar il-livell baxx ta' redditu pubbliku fuq 

investiment pubbliku f'xi oqsma sensittivi 

bħas-saħħa; jenfasizza l-ħtieġa għal 

tmexxija mtejba tal-UE sabiex tingħata 

prijorità lill-ħtiġijiet ta' riċerka pubblika u 

redditu ġust għall-pubbliku; jistieden lill-

Kummissjoni biex tistudja l-possibbiltajiet 

ta' koproprjetà għall-IP għal proġetti 

ewlenin iffinanzjati minn għotjiet pubbliċi 

tal-FP; 

23. Jilqa' inizjattivi li jgħaqqdu 

flimkien is-setturi privati u pubbliċi sabiex 

jistimulaw ir-riċerka; jenfasizza l-ħtieġa 

għal biżżejjed trasparenza u livell ġust ta' 

redditu pubbliku fuq investiment pubbliku; 

jenfasizza l-ħtieġa għal tmexxija mtejba 

tal-UE sabiex tingħata prijorità lill-ħtiġijiet 

ta' riċerka pubblika; jistieden lill-

Kummissjoni biex tkompli tesplora 

mekkaniżmi għall-isfruttament sostenibbli 
ta' proġetti ewlenin iffinanzjati minn 

għotjiet pubbliċi tal-FP, filwaqt li jiġi 

kkombinat livell ġust ta' redditu u 

inizjattivi suffiċjenti tal-industrija għal 

parteċipazzjoni f'dawn il-proġetti; 

Or. en 

 

Emenda   238 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 23 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

23. Jilqa' inizjattivi li jgħaqqdu 

flimkien is-setturi privati u pubbliċi sabiex 

jistimulaw ir-riċerka; jesprimi dispjaċir 

dwar il-livell baxx ta' redditu pubbliku fuq 

investiment pubbliku f'xi oqsma sensittivi 

bħas-saħħa; jenfasizza l-ħtieġa għal 

tmexxija mtejba tal-UE sabiex tingħata 

prijorità lill-ħtiġijiet ta' riċerka pubblika u 

redditu ġust għall-pubbliku; jistieden lill-

Kummissjoni biex tistudja l-possibbiltajiet 

ta' koproprjetà għall-IP għal proġetti 

ewlenin iffinanzjati minn għotjiet pubbliċi 

tal-FP; 

23. Jesprimi dispjaċir dwar il-livell 

baxx ta' redditu pubbliku fuq investiment 

pubbliku f'xi oqsma sensittivi bħas-saħħa; 

jenfasizza l-ħtieġa għal tmexxija mtejba 

tal-UE sabiex tingħata prijorità lill-ħtiġijiet 

ta' riċerka pubblika u redditu ġust għall-

pubbliku; jistieden lill-Kummissjoni biex 

tistudja l-possibbiltajiet ta' koproprjetà 

għall-IP għal proġetti ewlenin iffinanzjati 

minn għotjiet pubbliċi tal-FP; 

Or. en 

 

Emenda   239 

Jakop Dalunde 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 23 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

23. Jilqa' inizjattivi li jgħaqqdu 

flimkien is-setturi privati u pubbliċi sabiex 

jistimulaw ir-riċerka; jesprimi dispjaċir 

dwar il-livell baxx ta' redditu pubbliku fuq 

investiment pubbliku f'xi oqsma sensittivi 

bħas-saħħa; jenfasizza l-ħtieġa għal 

tmexxija mtejba tal-UE sabiex tingħata 

prijorità lill-ħtiġijiet ta' riċerka pubblika u 

redditu ġust għall-pubbliku; jistieden lill-

Kummissjoni biex tistudja l-possibbiltajiet 

ta' koproprjetà għall-IP għal proġetti 

ewlenin iffinanzjati minn għotjiet pubbliċi 

tal-FP; 

23. Jilqa' inizjattivi li jgħaqqdu 

flimkien is-setturi privati u pubbliċi sabiex 

jistimulaw ir-riċerka; jesprimi dispjaċir 

dwar il-livell baxx ta' redditu pubbliku fuq 

investiment pubbliku f'xi oqsma sensittivi 

bħas-saħħa; jenfasizza l-ħtieġa għal 

tmexxija mtejba tal-UE sabiex tingħata 

prijorità lill-ħtiġijiet ta' riċerka pubblika u 

redditu ġust għall-pubbliku; jistieden lill-

Kummissjoni biex tistudja l-possibbiltajiet 

li jiġi obbligat il-liċenzjar mhux esklussiv 

jew koproprjetà għall-IP għal proġetti 

ewlenin iffinanzjati minn għotjiet pubbliċi 

tal-FP; 
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Or. en 

 

Emenda   240 

Nicolas Bay 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 24 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

24. Jilqa' l-fatt li l-kunċett ta' Aċċess 

Miftuħ issa huwa prinċipju ġenerali taħt 

Orizzont 2020; jenfasizza li n-numru ta' 

pubblikazzjonijiet marbuta ma' proġetti sa 

Diċembru 201621 juri li politiki ġodda 

dwar l-infurzar tal-kondiviżjoni libera ta' 

data u ideat huma meħtieġa sabiex id-

data xjentifika kollha li tinħoloq minn 

proġetti futuri tkun disponibbli 

awtomatikament, peress li l-objettiv ta' 

100 % għadu mira fil-bogħod; 

imħassar 

_________________  

21 Rapport OpenAIRE: Fl-2017, minn 

numru totali ta' 10,684 proġett tal-

Programm Orizzont 2020, 19 % intemmu 

u 8,667 għadhom għaddejjin. OpenAIRE 

identifika 6,133 pubblikazzjoni marbuta 

ma' 1,375 proġett ta' H2020. 

 

Or. fr 

 

Emenda   241 

Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 24 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

24. Jilqa' l-fatt li l-kunċett ta' Aċċess 

Miftuħ issa huwa prinċipju ġenerali taħt 

Orizzont 2020; jenfasizza li n-numru ta' 

pubblikazzjonijiet marbuta ma' proġetti sa 

Diċembru 201621 juri li politiki ġodda 

24. Jilqa' l-fatt li l-kunċett ta' Aċċess 

Miftuħ issa huwa prinċipju ġenerali taħt 

Orizzont 2020; jenfasizza iżda li l-aċċess 

miftuħ awtomatiku għad-data mhuwiex 

mixtieq peress li dan iġib miegħu 
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dwar l-infurzar tal-kondiviżjoni libera ta' 

data u ideat huma meħtieġa sabiex id-

data xjentifika kollha li tinħoloq minn 

proġetti futuri tkun disponibbli 

awtomatikament, peress li l-objettiv ta' 

100 % għadu mira fil-bogħod; 

problemi sostanzjali għall-industrija, 

partikolarment l-industrija ta' daqs medju; 

aktar ikun xieraq li tiġi applikata s-

sistema kif stabbilita fil-pilota Xjenza 

Miftuħa, li tipprovdi eċċezzjonijiet 

iġġustifikati sew fir-rigward tal-aċċess 

miftuħ għad-data; 

_________________  

21 Rapport OpenAIRE: F'H2020, 2017 

(19 %) minn numru totali ta' 

10684 proġett intemmu u 8667 għadhom 

għaddejjin. OpenAIRE identifika 

6133 pubblikazzjoni marbuta ma' 

1375 proġett ta' H2020. 

 

Or. de 

 

Emenda   242 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 24 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

24. Jilqa' l-fatt li l-kunċett ta' Aċċess 

Miftuħ issa huwa prinċipju ġenerali taħt 

Orizzont 2020; jenfasizza li n-numru ta' 

pubblikazzjonijiet marbuta ma' proġetti sa 

Diċembru 201621 juri li politiki ġodda dwar 

l-infurzar tal-kondiviżjoni libera ta' data u 

ideat huma meħtieġa sabiex id-data 

xjentifika kollha li tinħoloq minn proġetti 

futuri tkun disponibbli awtomatikament, 

peress li l-objettiv ta' 100 % għadu mira 

fil-bogħod; 

24. Jilqa' l-fatt li l-kunċett ta' Aċċess 

Miftuħ issa huwa prinċipju ġenerali taħt 

Orizzont 2020; jenfasizza li n-numru ta' 

pubblikazzjonijiet marbuta ma' proġetti sa 

Diċembru 201621 juri li politiki ġodda dwar 

l-infurzar tal-kondiviżjoni libera ta' data u 

ideat huma meħtieġa sabiex ikun 

disponibbli l-massimu tad-data xjentifika; 

_________________ _________________ 

21 Rapport OpenAIRE: F'H2020, 2017 

(19 %) minn numru totali ta' 10684 proġett 

intemmu u 8667 għadhom għaddejjin. 

OpenAIRE identifika 6133 pubblikazzjoni 

marbuta ma' 1375 proġett ta' H2020. 

21 Rapport OpenAIRE: F'H2020, 2017 

(19 %) minn numru totali ta' 10684 proġett 

intemmu u 8667 għadhom għaddejjin. 

OpenAIRE identifika 6133 pubblikazzjoni 

marbuta ma' 1375 proġett ta' H2020. 

Or. en 
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Emenda   243 

Martina Werner 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 24 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

24. Jilqa' l-fatt li l-kunċett ta' Aċċess 

Miftuħ issa huwa prinċipju ġenerali taħt 

Orizzont 2020; jenfasizza li n-numru ta' 

pubblikazzjonijiet marbuta ma' proġetti sa 

Diċembru 201621 juri li politiki ġodda dwar 

l-infurzar tal-kondiviżjoni libera ta' data u 

ideat huma meħtieġa sabiex id-data 

xjentifika kollha li tinħoloq minn proġetti 

futuri tkun disponibbli awtomatikament, 

peress li l-objettiv ta' 100 % għadu mira 

fil-bogħod; 

24. Jilqa' l-fatt li l-kunċett ta' Aċċess 

Miftuħ issa huwa prinċipju ġenerali taħt 

Orizzont 2020; jenfasizza li n-numru ta' 

pubblikazzjonijiet marbuta ma' proġetti sa 

Diċembru 201621 juri li politiki ġodda dwar 

l-infurzar tal-kondiviżjoni libera ta' data u 

ideat huma meħtieġa sabiex id-data 

xjentifika kollha li tinħoloq minn proġetti 

futuri tkun disponibbli awtomatikament; 

_________________ _________________ 

21 Rapport OpenAIRE: F'H2020, 2017 

(19 %) minn numru totali ta' 10684 proġett 

intemmu u 8667 għadhom għaddejjin. 

OpenAIRE identifika 6133 pubblikazzjoni 

marbuta ma' 1375 proġett ta' H2020. 

21 Rapport OpenAIRE: F'H2020, 2017 

(19 %) minn numru totali ta' 10684 proġett 

intemmu u 8667 għadhom għaddejjin. 

OpenAIRE identifika 6133 pubblikazzjoni 

marbuta ma' 1375 proġett ta' H2020. 

Or. de 

 

Emenda   244 

Lieve Wierinck, Anneleen Van Bossuyt, Angelika Mlinar, Fredrick Federley 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 24 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

24. Jilqa' l-fatt li l-kunċett ta' Aċċess 

Miftuħ issa huwa prinċipju ġenerali taħt 

Orizzont 2020; jenfasizza li n-numru ta' 

pubblikazzjonijiet marbuta ma' proġetti sa 

Diċembru 201621 juri li politiki ġodda dwar 

l-infurzar tal-kondiviżjoni libera ta' data u 

ideat huma meħtieġa sabiex id-data 

xjentifika kollha li tinħoloq minn proġetti 

24. Jilqa' l-fatt li l-kunċett ta' Aċċess 

Miftuħ għal pubblikazzjonijiet issa huwa 

prinċipju ġenerali taħt Orizzont 2020; 

jenfasizza li n-numru ta' pubblikazzjonijiet 

marbuta ma' proġetti sa Diċembru 201621 

juri li politiki ġodda dwar l-infurzar tal-

kondiviżjoni libera ta' għarfien 

akkademiku huma meħtieġa sabiex ir-
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futuri tkun disponibbli awtomatikament, 

peress li l-objettiv ta' 100 % għadu mira fil-

bogħod; 

riżultati fir-riċerka kollha li jinħolqu minn 

proġetti futuri jkunu disponibbli 

awtomatikament, peress li l-objettiv ta' 

100 % għadu mira fil-bogħod; 

_________________ _________________ 

21 Rapport OpenAIRE: F'H2020, 2017 

(19 %) minn numru totali ta' 10684 proġett 

intemmu u 8667 għadhom għaddejjin. 

OpenAIRE identifika 6133 pubblikazzjoni 

marbuta ma' 1375 proġett ta' H2020. 

21 Rapport OpenAIRE: F'H2020, 2017 

(19 %) minn numru totali ta' 10684 proġett 

intemmu u 8667 għadhom għaddejjin. 

OpenAIRE identifika 6133 pubblikazzjoni 

marbuta ma' 1375 proġett ta' H2020. 

Or. en 

 

Emenda   245 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 24a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 24a. Jisħaq li l-parteċipanti f'riċerka ta' 

provi kliniċi jeħtiġilhom ikunu protetti 

b'mod adegwat mill-Kumitati Etiċi ta' 

Riċerka Klinika; il-kunsens infurmat irid 

jkun vinkolanti, preċiż u sħiħ; 

Or. es 

 

Emenda   246 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 24b (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 24b Jitlob li jiġu ppubblikati r-riżultati 

kollha tal-istudji ta' riċerka medika, 

peress li hemm nuqqas ta' trasparenza fil-

protezzjoni tal-industrija tar-riċerka taħt 

is-segretezza kummerċjali; 
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Or. es 

 

Emenda   247 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 24 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

24. Jilqa' l-fatt li l-kunċett ta' Aċċess 

Miftuħ issa huwa prinċipju ġenerali taħt 

Orizzont 2020; jenfasizza li n-numru ta' 

pubblikazzjonijiet marbuta ma' proġetti sa 

Diċembru 201621 juri li politiki ġodda dwar 

l-infurzar tal-kondiviżjoni libera ta' data u 

ideat huma meħtieġa sabiex id-data 

xjentifika kollha li tinħoloq minn proġetti 

futuri tkun disponibbli awtomatikament, 

peress li l-objettiv ta' 100 % għadu mira fil-

bogħod; 

24. Jilqa' l-fatt li l-kunċett ta' Aċċess 

Miftuħ issa huwa prinċipju ġenerali taħt 

Orizzont 2020; jenfasizza li n-numru ta' 

pubblikazzjonijiet marbuta ma' proġetti sa 

Diċembru 201621 juri li politiki ġodda dwar 

l-infurzar tal-kondiviżjoni libera ta' data u 

ideat huma meħtieġa sabiex id-data 

xjentifika kollha li tinħoloq minn proġetti 

futuri tkun disponibbli awtomatikament, 

peress li l-objettiv ta' 100 % għadu mira fil-

bogħod; jiddispjaċih li l-kriterju ta' 

flessibbiltà kien ostakolu sabiex jinkiseb 

dak l-objettiv u biex jiżdiedu l-għarfien u 

l-iżvilupp; jitlob għalhekk objettiv ta' 

100 % fejn huma involuti fondi pubbliċi; 

_________________ _________________ 

21 Rapport OpenAIRE: F'H2020, 2017 

(19 %) minn numru totali ta' 10684 proġett 

intemmu u 8667 għadhom għaddejjin. 

OpenAIRE identifika 6133 pubblikazzjoni 

marbuta ma' 1375 proġett ta' H2020. 

21 Rapport OpenAIRE: F'H2020, 2017 

(19 %) minn numru totali ta' 10684 proġett 

intemmu u 8667 għadhom għaddejjin. 

OpenAIRE identifika 6133 pubblikazzjoni 

marbuta ma' 1375 proġett ta' H2020. 

Or. en 

 

Emenda   248 

Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 24 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

24. Jilqa' l-fatt li l-kunċett ta' Aċċess 24. Jilqa' l-fatt li l-kunċett ta' Aċċess 
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Miftuħ issa huwa prinċipju ġenerali taħt 

Orizzont 2020; jenfasizza li n-numru ta' 

pubblikazzjonijiet marbuta ma' proġetti sa 

Diċembru 201621 juri li politiki ġodda dwar 

l-infurzar tal-kondiviżjoni libera ta' data u 

ideat huma meħtieġa sabiex id-data 

xjentifika kollha li tinħoloq minn proġetti 

futuri tkun disponibbli awtomatikament, 

peress li l-objettiv ta' 100 % għadu mira fil-

bogħod; 

Miftuħ issa huwa prinċipju ġenerali taħt 

Orizzont 2020; jenfasizza li n-numru ta' 

pubblikazzjonijiet marbuta ma' proġetti sa 

Diċembru 201621 juri li politiki ġodda dwar 

l-infurzar tal-kondiviżjoni libera u tal-użu 

ta' bażijiet ta' data, ta' reviżjoni ta' data u 

ideat huma meħtieġa sabiex id-data 

xjentifika kollha li tinħoloq minn proġetti 

futuri tkun disponibbli awtomatikament, 

peress li l-objettiv ta' 100 % għadu mira fil-

bogħod; 

_________________ _________________ 

21 Rapport OpenAIRE: F'H2020, 2017 (19 

%) minn numru totali ta' 10684 proġett 

intemmu u 8667 għadhom għaddejjin. 

OpenAIRE identifika 6133 pubblikazzjoni 

marbuta ma' 1375 proġett ta' H2020. 

21 Rapport OpenAIRE: F'H2020, 2017 (19 

%) minn numru totali ta' 10684 proġett 

intemmu u 8667 għadhom għaddejjin. 

OpenAIRE identifika 6133 pubblikazzjoni 

marbuta ma' 1375 proġett ta' H2020. 

Or. it 

 

Emenda   249 

Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 25 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

25. Jilqa' l-finanzjament tal-proġett 

pilota Open Science (Xjenza Miftuħa) 

bħala l-ewwel pass lejn Open Science 

Cloud (Cloud tax-Xjenza Miftuħa); 
jirrikonoxxi r-relevanza ta' infrastrutturi 

elettroniċi u superkomputazzjoni, il-ħtieġa 

li l-partijiet ikkonċernati mis-settur 

pubbliku u dak privat kif ukoll is-soċjetà 

ċivili jkunu involuti u l-importanza tax-

xjenza għaċ-ċittadini sabiex jiġi żgurat li 

s-soċjetà jkollha sehem aktar attiv fid-

definizzjoni tal-problemi; jitlob li jkun 

hemm proċeduri u struttura ta' metadata 

xjentifika għall-ġenerazzjoni ta' data bħal 

din sabiex jiġi alimentat l-OSC Ewropew 

u jiġi żgurat l-isfruttar tad-data; jistieden 

lill-Kummissjoni u lill-komunità ta' 

25. jirrikonoxxi r-relevanza ta' 

infrastrutturi elettroniċi u 

superkomputazzjoni, il-ħtieġa li l-partijiet 

ikkonċernati mis-settur pubbliku u dak 

privat kif ukoll is-soċjetà ċivili jkunu 

involuti sabiex jiġi żgurat li s-soċjetà 

jkollha sehem aktar attiv fid-definizzjoni 

tal-problemi; 
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riċerka pubblika u privata biex jesploraw 

mudelli ġodda li jintegraw riżorsi ta' 

clouds privati u infrastrutturi elettroniċi 

pubbliċi u t-tnedija ta' aġendi għaċ-

ċittadini fix-xjenza u l-innovazzjoni; 

Or. fr 

 

Emenda   250 

Barbara Kudrycka, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Herbert Reul, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 25 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

25. Jilqa' l-finanzjament tal-proġett 

pilota Open Science (Xjenza Miftuħa) 

bħala l-ewwel pass lejn Open Science 

Cloud (Cloud tax-Xjenza Miftuħa); 

jirrikonoxxi r-relevanza ta' infrastrutturi 

elettroniċi u superkomputazzjoni, il-ħtieġa 

li l-partijiet ikkonċernati mis-settur 

pubbliku u dak privat kif ukoll is-soċjetà 

ċivili jkunu involuti u l-importanza tax-

xjenza għaċ-ċittadini sabiex jiġi żgurat li s-

soċjetà jkollha sehem aktar attiv fid-

definizzjoni tal-problemi; jitlob li jkun 

hemm proċeduri u struttura ta' metadata 

xjentifika għall-ġenerazzjoni ta' data bħal 

din sabiex jiġi alimentat l-OSC Ewropew 

u jiġi żgurat l-isfruttar tad-data; jistieden 

lill-Kummissjoni u lill-komunità ta' riċerka 

pubblika u privata biex jesploraw mudelli 

ġodda li jintegraw riżorsi ta' clouds privati 

u infrastrutturi elettroniċi pubbliċi u t-

tnedija ta' aġendi għaċ-ċittadini fix-xjenza 

u l-innovazzjoni; 

25. Jilqa' l-finanzjament tal-proġett 

pilota Open Science (Xjenza Miftuħa) 

bħala l-ewwel pass lejn Open Science 

Cloud (Cloud tax-Xjenza Miftuħa); 

jirrikonoxxi r-relevanza ta' infrastrutturi 

elettroniċi u superkomputazzjoni, il-ħtieġa 

li l-partijiet ikkonċernati mis-settur 

pubbliku u dak privat kif ukoll is-soċjetà 

ċivili jkunu involuti u l-importanza tax-

xjenza għaċ-ċittadini sabiex jiġi żgurat li s-

soċjetà jkollha sehem aktar attiv fid-

definizzjoni tal-problemi; jistieden lill-

Kummissjoni u lill-komunità ta' riċerka 

pubblika u privata biex jesploraw mudelli 

ġodda li jintegraw riżorsi ta' clouds privati 

u infrastrutturi elettroniċi pubbliċi u t-

tnedija ta' aġendi għaċ-ċittadini fix-xjenza 

u l-innovazzjoni; 

Or. en 

 

Emenda   251 

Jakop Dalunde 
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f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 25 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

25. Jilqa' l-finanzjament tal-proġett 

pilota Open Science (Xjenza Miftuħa) 

bħala l-ewwel pass lejn Open Science 

Cloud (Cloud tax-Xjenza Miftuħa); 

jirrikonoxxi r-relevanza ta' infrastrutturi 

elettroniċi u superkomputazzjoni, il-ħtieġa 

li l-partijiet ikkonċernati mis-settur 

pubbliku u dak privat kif ukoll is-soċjetà 

ċivili jkunu involuti u l-importanza tax-

xjenza għaċ-ċittadini sabiex jiġi żgurat li s-

soċjetà jkollha sehem aktar attiv fid-

definizzjoni tal-problemi; jitlob li jkun 

hemm proċeduri u struttura ta' metadata 

xjentifika għall-ġenerazzjoni ta' data bħal 

din sabiex jiġi alimentat l-OSC Ewropew u 

jiġi żgurat l-isfruttar tad-data; jistieden lill-

Kummissjoni u lill-komunità ta' riċerka 

pubblika u privata biex jesploraw mudelli 

ġodda li jintegraw riżorsi ta' clouds privati 

u infrastrutturi elettroniċi pubbliċi u t-

tnedija ta' aġendi għaċ-ċittadini fix-xjenza 

u l-innovazzjoni; 

25. Jilqa' l-finanzjament tal-proġett 

pilota Open Science (Xjenza Miftuħa) 

bħala l-ewwel pass lejn Open Science 

Cloud (Cloud tax-Xjenza Miftuħa); 

jirrikonoxxi r-relevanza ta' infrastrutturi 

elettroniċi u superkomputazzjoni, il-ħtieġa 

li l-partijiet ikkonċernati mis-settur 

pubbliku u dak privat kif ukoll is-soċjetà 

ċivili jkunu involuti u l-importanza tax-

xjenza għaċ-ċittadini sabiex jiġi żgurat li s-

soċjetà jkollha sehem aktar attiv fid-

definizzjoni tal-problemi; jitlob li jkun 

hemm proċeduri u struttura ta' metadata 

xjentifika għall-ġenerazzjoni ta' data bħal 

din sabiex jiġi alimentat l-OSC Ewropew u 

jiġi żgurat l-isfruttar tad-data; jistieden lill-

Kummissjoni u lill-komunità ta' riċerka 

pubblika u privata biex jesploraw mudelli 

ġodda li jintegraw riżorsi ta' clouds privati 

u infrastrutturi elettroniċi pubbliċi u t-

tnedija ta' aġendi għaċ-ċittadini fix-xjenza 

u l-innovazzjoni; jenfasizza li l-flus li 

jintefqu fuq l-infrastruttura jenħtieġ li ma 

jfissrux inqas flus għal riċerka u proġetti 

attwali; jenfasizza l-importanza li wieħed 

jiffoka mhux biss fuq l-infrastruttura iżda 

anke fuq il-kontenut tal-cloud; 

Or. en 

 

Emenda   252 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 25 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

25. Jilqa' l-finanzjament tal-proġett 25. Jilqa' l-proġett pilota Open 
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pilota Open Science (Xjenza Miftuħa) 

bħala l-ewwel pass lejn Open Science 

Cloud (Cloud tax-Xjenza Miftuħa); 

jirrikonoxxi r-relevanza ta' infrastrutturi 

elettroniċi u superkomputazzjoni, il-ħtieġa 

li l-partijiet ikkonċernati mis-settur 

pubbliku u dak privat kif ukoll is-soċjetà 

ċivili jkunu involuti u l-importanza tax-

xjenza għaċ-ċittadini sabiex jiġi żgurat li s-

soċjetà jkollha sehem aktar attiv fid-

definizzjoni tal-problemi; jitlob li jkun 

hemm proċeduri u struttura ta' metadata 

xjentifika għall-ġenerazzjoni ta' data bħal 

din sabiex jiġi alimentat l-OSC Ewropew u 

jiġi żgurat l-isfruttar tad-data; jistieden lill-

Kummissjoni u lill-komunità ta' riċerka 

pubblika u privata biex jesploraw mudelli 

ġodda li jintegraw riżorsi ta' clouds privati 

u infrastrutturi elettroniċi pubbliċi u t-

tnedija ta' aġendi għaċ-ċittadini fix-xjenza 

u l-innovazzjoni; 

Research Data (Data dwar ir-Riċerka 
Miftuħa) bħala l-ewwel pass lejn Open 

Science Cloud (Cloud tax-Xjenza 

Miftuħa); jirrikonoxxi r-relevanza u l-

potenzjal ta' infrastrutturi elettroniċi u 

superkomputazzjoni, il-ħtieġa li l-partijiet 

ikkonċernati mis-settur pubbliku u dak 

privat kif ukoll is-soċjetà ċivili jkunu 

involuti u l-importanza tax-xjenza għaċ-

ċittadini sabiex jiġi żgurat li s-soċjetà 

jkollha sehem aktar attiv fid-definizzjoni u 

l-adozzjoni tal-problemi u l-ħolqien 

konġunt tas-soluzzjoni; jitlob li jkun 

hemm proċeduri u struttura ta' metadata 

xjentifika għall-ġenerazzjoni ta' data bħal 

din sabiex jiġi alimentat l-OSC Ewropew u 

jiġi żgurat l-isfruttar tad-data; jistieden lill-

Kummissjoni u lill-komunità ta' riċerka 

pubblika u privata biex jesploraw mudelli 

ġodda li jintegraw riżorsi ta' clouds u tan-

netwerking privati u infrastrutturi 

elettroniċi pubbliċi u t-tnedija ta' aġendi 

għaċ-ċittadini fix-xjenza u l-innovazzjoni; 

Or. en 

 

Emenda   253 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 25 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

25. Jilqa' l-finanzjament tal-proġett 

pilota Open Science (Xjenza Miftuħa) 

bħala l-ewwel pass lejn Open Science 

Cloud (Cloud tax-Xjenza Miftuħa); 

jirrikonoxxi r-relevanza ta' infrastrutturi 

elettroniċi u superkomputazzjoni, il-ħtieġa 

li l-partijiet ikkonċernati mis-settur 

pubbliku u dak privat kif ukoll is-soċjetà 

ċivili jkunu involuti u l-importanza tax-

xjenza għaċ-ċittadini sabiex jiġi żgurat li s-

soċjetà jkollha sehem aktar attiv fid-

definizzjoni tal-problemi; jitlob li jkun 

25. Jilqa' l-finanzjament tal-proġett 

pilota Open Science (Xjenza Miftuħa) 

bħala l-ewwel pass lejn Open Science 

Cloud (Cloud tax-Xjenza Miftuħa); 

jirrikonoxxi r-relevanza ta' infrastrutturi 

elettroniċi u superkomputazzjoni, il-ħtieġa 

li l-partijiet ikkonċernati mis-settur 

pubbliku u dak privat kif ukoll is-soċjetà 

ċivili jkunu involuti u l-importanza tax-

xjenza għaċ-ċittadini sabiex jiġi żgurat li s-

soċjetà jkollha sehem aktar attiv fid-

definizzjoni tal-problemi; jitlob li jkun 
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hemm proċeduri u struttura ta' metadata 

xjentifika għall-ġenerazzjoni ta' data bħal 

din sabiex jiġi alimentat l-OSC Ewropew u 

jiġi żgurat l-isfruttar tad-data; jistieden 

lill-Kummissjoni u lill-komunità ta' riċerka 

pubblika u privata biex jesploraw mudelli 

ġodda li jintegraw riżorsi ta' clouds privati 

u infrastrutturi elettroniċi pubbliċi u t-

tnedija ta' aġendi għaċ-ċittadini fix-xjenza 

u l-innovazzjoni; 

hemm proċeduri u struttura ta' metadata 

xjentifika pubblika għall-ġenerazzjoni ta' 

data bħal din sabiex jiġi alimentat l-OSC 

Ewropew u jiġi żgurat l-aċċess miftuħ 

għad-data; jistieden lill-Kummissjoni u 

lill-komunità ta' riċerka pubblika u privata 

biex jesploraw mudelli ġodda li jintegraw 

riżorsi ta' clouds privati u infrastrutturi 

elettroniċi pubbliċi u t-tnedija ta' aġendi 

għaċ-ċittadini fix-xjenza u l-innovazzjoni; 

Or. en 

 

Emenda   254 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 25 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

25. Jilqa' l-finanzjament tal-proġett 

pilota Open Science (Xjenza Miftuħa) 

bħala l-ewwel pass lejn Open Science 

Cloud (Cloud tax-Xjenza Miftuħa); 

jirrikonoxxi r-relevanza ta' infrastrutturi 

elettroniċi u superkomputazzjoni, il-ħtieġa 

li l-partijiet ikkonċernati mis-settur 

pubbliku u dak privat kif ukoll is-soċjetà 

ċivili jkunu involuti u l-importanza tax-

xjenza għaċ-ċittadini sabiex jiġi żgurat li s-

soċjetà jkollha sehem aktar attiv fid-

definizzjoni tal-problemi; jitlob li jkun 

hemm proċeduri u struttura ta' metadata 

xjentifika għall-ġenerazzjoni ta' data bħal 

din sabiex jiġi alimentat l-OSC Ewropew u 

jiġi żgurat l-isfruttar tad-data; jistieden lill-

Kummissjoni u lill-komunità ta' riċerka 

pubblika u privata biex jesploraw mudelli 

ġodda li jintegraw riżorsi ta' clouds privati 

u infrastrutturi elettroniċi pubbliċi u t-

tnedija ta' aġendi għaċ-ċittadini fix-xjenza 

u l-innovazzjoni; 

25. Jilqa' l-proġett pilota Open 

Research Data (Data dwar ir-Riċerka 
Miftuħa) bħala l-ewwel pass lejn Open 

Science Cloud (Cloud tax-Xjenza 

Miftuħa); jirrikonoxxi r-relevanza ta' 

infrastrutturi elettroniċi u 

superkomputazzjoni, il-ħtieġa li l-partijiet 

ikkonċernati mis-settur pubbliku u dak 

privat kif ukoll is-soċjetà ċivili jkunu 

involuti u l-importanza tax-xjenza għaċ-

ċittadini sabiex jiġi żgurat li s-soċjetà 

jkollha sehem aktar attiv fid-definizzjoni u 

l-adozzjoni tal-problemi; jitlob li jkun 

hemm proċeduri u struttura ta' metadata 

xjentifika għall-ġenerazzjoni ta' data bħal 

din sabiex jiġi alimentat l-OSC Ewropew u 

jiġi żgurat l-isfruttar tad-data; jistieden lill-

Kummissjoni u lill-komunità ta' riċerka 

pubblika u privata biex jesploraw mudelli 

ġodda li jintegraw riżorsi ta' clouds privati 

u infrastrutturi elettroniċi pubbliċi u t-

tnedija ta' aġendi għaċ-ċittadini fix-xjenza 

u l-innovazzjoni; 

Or. en 
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Emenda   255 

Krystyna Łybacka, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 25a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 25a. Jipproponi li s-Siġill ta' Eċċellenza 

attwalment applikat fl-Innovazzjoni fl-

SMEs u l-Ħolqien ta' Timijiet jiġi estiż 

għal proposti tar-riċerka fix-Xjenza 

Eċċellenti sabiex jiġu enfasizzati proposti 

ta' riċerka ta' kwalità fix-Xjenza 

Eċċellenti u jiġu megħjuna jfittxu sorsi 

alternattivi ta' finanzjament eż. fondi 

strutturali Ewropej jew programmi ta' 

riċerka nazzjonali; 

Or. en 

 

Emenda   256 

Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 25a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 25a. Jilqa' l-kunċett introdott ġdid mill-

Kummissjoni taċ-ċentri ta' innovazzjoni, li 

se jkomplu jsaħħu l-qafas tal-

innovazzjoni Ewropew billi jipprovdu 

assistenza lill-impriżi, b'mod partikolari 

SMEs, sabiex dawn itejbu l-mudelli tan-

negozju u l-proċessi tal-produzzjoni 

tagħhom; 

Or. de 

 

Emenda   257 

Krystyna Łybacka 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 25b (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 25b. Jinkoraġġixxi lill-NCPs ikunu 

aktar involuti fil-promozzjoni ta' proġetti 

mogħtija s-Siġill ta' Eċċellenza, u fl-

assistenza fit-tfittxija għal sorsi nazzjonali 

jew internazzjonali oħra ta' finanzjament 

pubbliku jew privat għal proġetti 

msemmija qabel billi jsaħħu l-

kooperazzjoni f'dan il-qasam fi ħdan in-

netwerk tal-NCPs; 

Or. en 

 

Emenda   258 

Hermann Winkler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Sottotitolu 5 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

Rakkomandazzjonijiet ta' FP 9 Rakkomandazzjonijiet addizzjonali ta' FP 9 

Or. de 

 

Emenda   259 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Patrizia Toia, Carlos Zorrinho 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 26 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

26. Jilqa' s-suċċess ta' H2020 u l-fattur 

ta' ingranaġġ ta' 1:11; jinnota l-abbonament 

żejjed u l-isfidi li għandna quddiemna, u 

jitlob żieda fil-baġit ta' EUR 100 biljun 

għal FP9; 

26. Jilqa' s-suċċess ta' H2020 u l-fattur 

ta' ingranaġġ ta' 1:11; jinnota l-abbonament 

żejjed u l-isfidi li għandna quddiemna, u 

jitlob żieda fil-baġit ta' EUR 100 biljun 

għal FP9 li jenħtieġ li ma tiġix affettwata 

mill-BREXIT; iqis li lil hinn miż-żieda fil-
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baġit, jinħtieġ qafas innovattiv li 

jinkorpora l-innovazzjoni u jitlob 

għalhekk lill-Kummissjoni tiddefinixxi 

sew l-innovazzjoni u t-tipi differenti 

tagħha, bħal innovazzjoni inkrementali, 

ta' tfixkil u miftuħa; 

Or. en 

 

Emenda   260 

Clare Moody 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 26 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

26. Jilqa' s-suċċess ta' H2020 u l-fattur 

ta' ingranaġġ ta' 1:11; jinnota l-

abbonament żejjed u l-isfidi li għandna 

quddiemna, u jitlob żieda fil-baġit ta' 

EUR 100 biljun għal FP9; 

26. Jilqa' s-suċċess ta' H2020 u l-fattur 

ta' ingranaġġ ta' 1:11; jinnota l-isfidi 

baġitarji sinifikanti li għandha 

quddiemna, u t-tnaqqis sinifikanti diġà 

impost fuq l-Orizzont 2020, jitlob li 

titressaq proposta tal-baġit għal FP9 li 

żżomm il-prinċipji ewlenin tal-iffinanzjar 

b'għotjiet, u li mhijiex affettwata b'mod 

sproporzjonat meta mqabbla ma' linji 

baġitarji oħra tal-UE; u jitlob żieda fil-

baġit ta' EUR 100 biljun għal FP9; 

Or. en 

 

Emenda   261 

Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 26 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

26. Jilqa' s-suċċess ta' H2020 u l-fattur 

ta' ingranaġġ ta' 1:11; jinnota l-abbonament 

żejjed u l-isfidi li għandna quddiemna, u 

jitlob żieda fil-baġit ta' EUR 100 biljun 

għal FP9; 

26. Jilqa' s-suċċess ta' H2020 u l-fattur 

ta' ingranaġġ ta' 1:11; jinnota l-abbonament 

żejjed u l-isfidi li għandna quddiemna, u 

jitlob żieda fil-baġit ta' EUR 100 biljun 

għal FP9; jinnota li f'każ ta' nfiq kostanti 
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mill-Istati Membri u l-industrija fuq ir-

riċerka u l-innovazzjoni, il-Programm 

Qafas RŻT ġdid ikollu jammonta għal 

EUR 225 biljun biex tintlaħaq il-mira tat-

3 % stabbilita mill-Kunsill; 

Or. de 

 

Emenda   262 

David Borrelli 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 26 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

26. Jilqa' s-suċċess ta' H2020 u l-fattur 

ta' ingranaġġ ta' 1:11; jinnota l-abbonament 

żejjed u l-isfidi li għandna quddiemna, u 

jitlob żieda fil-baġit ta' EUR 100 biljun 

għal FP9; 

26. Jilqa' s-suċċess ta' H2020 u l-fattur 

ta' ingranaġġ ta' 1:11; jinnota l-abbonament 

żejjed u l-isfidi li għandna quddiemna, u 

jitlob żieda fil-baġit ta' EUR 100 biljun 

għal FP9; jenfasizza, b'mod partikolari, l-

importanza ta' żieda fir-riżorsi maħsuba 

għall-Istrument għall-SMEs; 

Or. it 

 

Emenda   263 

Hermann Winkler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 26 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

26. Jilqa' s-suċċess ta' H2020 u l-fattur 

ta' ingranaġġ ta' 1:11; jinnota l-abbonament 

żejjed u l-isfidi li għandna quddiemna, u 

jitlob żieda fil-baġit ta' EUR 100 biljun 

għal FP9; 

26. Jilqa' s-suċċess ta' H2020 u l-fattur 

ta' ingranaġġ ta' 1:11; jinnota l-abbonament 

żejjed li huwa ta' dimensjoni inaċċettabbli 

u l-isfidi li għandna quddiemna, u jitlob 

żieda fil-baġit ta' mill-inqas 

EUR 120 biljun għal FP9 kif ukoll li ma 

jsir l-ebda tnaqqis matul il-perjodu tal-

programm; 

Or. de 
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Emenda   264 

Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 26 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

26. Jilqa' s-suċċess ta' H2020 u l-fattur 

ta' ingranaġġ ta' 1:11; jinnota l-abbonament 

żejjed u l-isfidi li għandna quddiemna, u 

jitlob żieda fil-baġit ta' EUR 100 biljun 

għal FP9; 

26. Jilqa' s-suċċess ta' H2020 u l-fattur 

ta' ingranaġġ ta' 1:11; jinnota l-abbonament 

żejjed u l-isfidi li għandna quddiemna; 

Or. fr 

 

Emenda   265 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 26 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

26. Jilqa' s-suċċess ta' H2020 u l-fattur 

ta' ingranaġġ ta' 1:11; jinnota l-abbonament 

żejjed u l-isfidi li għandna quddiemna, u 

jitlob żieda fil-baġit ta' EUR 100 biljun 

għal FP9; 

26. Jilqa' s-suċċess ta' H2020 u l-fattur 

ta' ingranaġġ ta' 1:11; jinnota l-abbonament 

żejjed u l-isfidi li għandna quddiemna, u 

jitlob baġit aktar ambizzjuż għal FP9 

permezz ta' tibdil bejn l-intestaturi 

differenti, iżda mingħajr ma jiżdied il-

baġit ġenerali; 

Or. en 

 

Emenda   266 

Barbara Kudrycka, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Herbert Reul, Jerzy Buzek, 

Massimiliano Salini, Lara Comi, Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 26 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 
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26. Jilqa' s-suċċess ta' H2020 u l-fattur 

ta' ingranaġġ ta' 1:11; jinnota l-

abbonament żejjed u l-isfidi li għandna 

quddiemna, u jitlob żieda fil-baġit ta' 

EUR 100 biljun għal FP9; 

26. Jilqa' s-suċċess ta' H2020 u l-fattur 

ta' ingranaġġ ta' 1:11; jistieden lill-

Kummissjoni żżid il-baġit ta' FP9 għal 

EUR 120 biljun u jinsisti li jiġu evitati l-

frammentazzjoni u t-tifrix ta' dan il-baġit; 

Or. en 

 

Emenda   267 

Jakop Dalunde 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 26 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

26. Jilqa' s-suċċess ta' H2020 u l-fattur 

ta' ingranaġġ ta' 1:11; jinnota l-abbonament 

żejjed u l-isfidi li għandna quddiemna, u 

jitlob żieda fil-baġit ta' EUR 100 biljun 

għal FP9; 

26. Jilqa' s-suċċess ta' H2020 u l-fattur 

ta' ingranaġġ ta' 1:11; jinnota l-abbonament 

żejjed u l-isfidi li għandna quddiemna, u 

jitlob żieda fil-baġit ta' EUR 120 biljun 

għal FP9; 

Or. en 

 

Emenda   268 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 26 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

26. Jilqa' s-suċċess ta' H2020 u l-fattur 

ta' ingranaġġ ta' 1:11; jinnota l-abbonament 

żejjed u l-isfidi li għandna quddiemna, u 

jitlob żieda fil-baġit ta' EUR 100 biljun 

għal FP9; 

26. Jilqa' s-suċċess ta' H2020 u l-fattur 

ta' ingranaġġ ta' 1:11; jinnota l-abbonament 

żejjed u l-isfidi li għandna quddiemna, u 

jitlob żieda fil-baġit għal EUR 100 biljun 

għal FP9; 

Or. en 

 

Emenda   269 
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Hermann Winkler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 26a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 26a. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

toffri taħlita bbilanċjata ta' proġetti żgħar, 

ta' daqs medju u kbar; jinnota li l-baġit 

medju għal proġetti żdied taħt H2020 u li 

proġetti akbar jirrikjedu parteċipanti 

b'kapaċitajiet finanzjarji u ta' persunal 

kbar; jinnota li dan jiffavorixxi lil 

istituzzjonijiet kbar, li joħloq problema 

għal Stati Membri aktar żgħar u għal 

parteċipanti żgħar minn Stati Membri 

aktar kbar; jesprimi dispjaċir li dan 

joħloq ostakli għal parteċipanti ġodda; 

jenfasizza li l-programm qafas għandu 

jibqa' aċċessibbli u attraenti bl-istess mod 

għal operaturi ta' natura u daqs 

differenti; jenfasizza li għandhom jiġu 

promossi wkoll proġetti b'volum tal-

proġett żgħir; 

Or. de 

 

Emenda   270 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Jerzy Buzek, 

Massimiliano Salini, Lara Comi, Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 26a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 26a. Jenfasizza li l-għanijiet ewlenin 

tal-programm FP9 jenħtieġ li jibqgħu t-

tisħiħ tal-kompetittività tal-UE, il-ħolqien 

tat-tkabbir u l-impjiegi, il-kisba ta' 

għarfien u innovazzjonijiet ġodda sabiex 

jiġu indirizzati l-isfidi kruċjali ffaċċjati 

mill-Ewropa kif ukoll il-progress ulterjuri 

lejn l-iżvilupp ta' Era ta' Riċerka Ewropea 

sostenibbli; jilqa' f'dan ir-rigward l-
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istruttura tal-pilastru attwali ta' FP u 

jistieden lill-Kummissjoni żżomm din l-

istruttura fl-interessi tal-kontinwità u l-

prevedibbiltà; 

Or. en 

 

Emenda   271 

Clare Moody 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 26a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 26a. Jistieden lill-Kummissjoni tressaq 

proposta għal skeda ta' ħlas lura sħiħ tal-

fondi tal-FEIS miġbura mill-

Orizzont 2020, li jridu jitħallsu f'FP9 biex 

jiġu kkumpensati l-isfidi baġitarji tal-

futur; u jinnota li l-pakketti mnaqqsa 

preċedentement tal-Orizzont 2020 meta 

mqabbla ma' programmi oħra jenħtieġ li 

jkunu kunsiderazzjoni ewlenija meta 

jitfasslu linji baġitarji taħt il-QFP il-ġdid; 

Or. en 

 

Emenda   272 

Gunnar Hökmark 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 26a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 26a. Jindika n-natura innovattiva tar-

R&Ż u x-xjenza eċċellenti; jenfasizza, 

f'dan ir-rigward, l-importanza taż-żieda 

fil-flessibbiltà u l-approċċ minn isfel għal 

fuq ta' proġetti ffinanzjati permezz ta' 

FP9, filwaqt li jżomm lura milli jimponi 

restrizzjonijiet addizzjonali jew kriterji 

dettaljati; 
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Or. en 

 

Emenda   273 

Marian-Jean Marinescu 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 26a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 26a. Itenni l-isfida serja tal-eżodu ta' 

mħuħ li t-13-il Stat Membru tal-UE 

jiffaċċjaw u jitlob lill-Kummissjoni 

tindirizza din il-problema lil hinn mill-

appoġġ tal-mobilità billi twettaq aktar 

titjib li jkun applikabbli għall-

Orizzont 2017-2020 u għal FP9; 

Or. en 

 

Emenda   274 

Gunnar Hökmark 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 26b (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 26b. Jemmen li l-UE għandha l-

potenzjal li ssir ċentru globali ewlieni fid-

dinja għar-riċerka u x-xjenza, miksub 

permezz ta' programm ta' riċerka 

kompetittiva li jiffoka fuq l-eċċellenza, il-

kundizzjonijiet tas-suq u l-politiki biex 

jiġu inkoraġġiti investimenti privati fir-

R&Ż u l-infrastruttura, sħubija 

b'saħħitha bejn l-industrija, ir-riċerka u l-

edukazzjoni, l-involviment internazzjonali 

fi proġetti ta' riċerka Ewropej u ambjent 

kompetittiv biex tiġi attirata l-kompetenza 

minn barra l-Ewropa; jemmen, barra 

minn hekk, għal dan il-għan, li sabiex 

jitrawmu t-tkabbir, l-impjiegi u l-

innovazzjoni, FP9 ghandha ssir prijorità 
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ewlenija għall-Ewropa; 

Or. en 

 

Emenda   275 

Hermann Winkler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 26b (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 26b. Jisħaq dwar l-importanza tar-

riċerka kollaborattiva bħala waħda mill-

akbar suċċessi tal-programmi qafas 

Ewropej għar-riċerka u l-innovazzjoni u 

jenfasizza li dan għandu jibni l-qofol fil-

programm qafas ġejjieni wkoll; jisħaq li l-

programm għandu jiġi ddisinjat b'mod 

miftuħ għal operaturi ta' natura u daqs 

differenti, anke parteċipanti ġodda, u li 

għalhekk iridu jkunu possibbli wkoll 

proġetti kollaborattivi b'volum tal-proġett 

żgħir u numru iżgħar ta' sħab; 

Or. de 

 

Emenda   276 

Marian-Jean Marinescu 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 26b (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 26b. Iqis li l-programm tat-Teknoloġiji 

Futuri u Emerġenti għandu potenzjal kbir 

għall-futur u jirrappreżenta għodda tajba 

għat-tixrid ta' ideat innovattivi u 

kompetenzi fil-livelli nazzjonali u 

reġjonali; jenfasizza li l-FET jistgħu 

jkunu soluzzjoni parzjali għall-

kwistjonijiet tal-eżodu ta' mħuħ billi jista' 

jkollhom rwol pożittiv fl-implimentazzjoni 
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diretta tar-riżultati fir-riċerka fis-swieq 

f'reġjuni b'kapaċità aktar baxxa u fi Stati 

Membri li jiffaċċjaw inqas prestazzjoni 

innovattiva; 

Or. en 

 

Emenda   277 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 26b (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 26b. Jinnota li l-UE tiffaċċja għadd 

kbir ta' sfidi sinifikanti u dinamiċi u 

jistieden lill-Kummissjoni biex fil-

Pilastru 3 tipprovdi sett bilanċjat ta' 

strumenti li jwieġbu għan-natura 

dinamika tal-problemi emerġenti; 

jenfasizza l-ħtieġa tal-provvista ta' baġit 

flessibbli biżżejjed għall-isfidi speċifiċi fil-

Pilastru 3 kif ukoll ir-reviżjoni regolari 

tal-adegwatezza ta' dawk l-isfidi; 

Or. en 

 

Emenda   278 

Gunnar Hökmark 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 26c (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 26c. Jemmen li l-involviment globali 

f'FP9 ikun ta' benefiċċju kbir għar-

riċerka Ewropea billi l-għarfien u l-

kompetenzi ta' valur jiġu marbuta mal-

Ewropa; jappoġġja, għalhekk, iż-żieda fl-

investimenti fi proġetti ta' riċerka 

internazzjonali permezz ta' programmi 
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qafas Ewropej, u jemmen li għandu 

potenzjal kbir biex jaċċellera l-

involviment globali tal-miri Ewropej fit-

tul fir-rigward ta', fost l-oħrajn, l-

enerġija, l-industrija u l-klima; 

Or. en 

 

Emenda   279 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Massimiliano 

Salini, Lara Comi, Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 26c (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 26c. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni 

tkompli bl-isforzi tagħha fit-tisħiħ ta' 

sinerġiji bejn FP9, FESI u FEIS u l-

provvista ta' inqas strumenti b'regoli 

armonizzati (Għajnuna mill-Istat); jitlob, 

għaldaqstant, lill-Kummissjoni biex 

tkompli taħdem fuq il-koerenza, is-

simplifikazzjoni, it-trasparenza u ċ-

ċarezza tal-programm, fuq it-titjib tal-

proċess ta' evalwazzjoni u fuq it-tnaqqis 

tal-frammentazzjoni; 

Or. en 

 

Emenda   280 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Jerzy Buzek, 

Lara Comi, Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 26d (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 26d. Jistieden lill-Kummissjoni żżomm 

bilanċ adegwat bejn ir-riċerka 

fundamentali u l-innovazzjoni fi ħdan 

FP9; jinnota l-ħtieġa tat-tisħiħ tar-riċerka 
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kollaborattiva; jenfasizza n-neċessità tal-

inklużjoni tal-SMEs fi proġetti 

kollaborattivi u l-ħolqien ta' mekkaniżmi 

u regoli korrispondenti; 

Or. en 

 

Emenda   281 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Jerzy Buzek, 

Lara Comi, Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 26e (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 26e. Jinnota li FP9 jenħtieġ li jindirizza 

l-problema possibbli tal-abbonament 

żejjed u r-rati baxxi ta' suċċess iffaċċjati 

fl-Orizzont 2020; jissuġġerixxi li titqies l-

introduzzjoni mill-ġdid tal-proċedura ta' 

evalwazzjoni f'żewġ stadji bl-ewwel stadju 

unifikat u t-tieni stadju speċifikat 

iddedikati għall-applikanti magħżula; 

jistieden lill-Kummissjoni tiżgura ESRs 

komprensivi biżżejjed b'indikazzjonijiet 

dwar kif tista' tittejjeb il-proposta; 

Or. en 

 

Emenda   282 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Massimiliano 

Salini, Lara Comi, Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 26f (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 26f. Jenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ il-

kooperazzjoni internazzjonali fi ħdan FP9 

u t-tixrid tad-diplomazija tax-xjenza; 

Or. en 
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Emenda   283 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Jerzy Buzek, 

Lara Comi, Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 26g (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 26g. Jenfasizza li l-Unjoni Ewropea 

jeħtieġ li tuża b'mod sħiħ il-potenzjal tar-

RŻI eżistenti tal-Istati Membri kollha u 

tipprovdi opportunitajiet adegwati u 

indaqs għall-iżvilupp xjentifiku lix-

xjenzjati u r-riċerkaturi Ewropej kollha 

sabiex jiġi implimentat b'suċċess il-

kunċett taż-Żona Ewropea tar-Riċerka; 

jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-

isforzi attwali biex tappoġġja 

parteċipazzjoni aktar wiesgħa f'FP9 biex 

turi valur miżjud Ewropew u tindirizza l-

inugwaljanzi eżistenti fl-Ewropa fil-qasam 

tar-riċerka u l-innovazzjoni; jitlob lill-

Kummissjoni taħdem is-sett bilanċjat ta' 

strumenti u miżuri ta' Parteċipazzjoni 

aktar Wiesgħa filwaqt li żżomm f'moħħha 

li l-baġit għal dawk l-istrumenti jeħtieġ li 

jiżdied b'mod sinifikanti; jenfasizza l-

ħtieġa li jiġu pprovduti mudelli ta' 

kooperazzjoni li jsaħħu ċ-ċirkolazzjoni 

tal-imħuħ u jiftħu n-netwerks eżistenti 

għal parteċipanti ġodda; jitlob il-ħolqien 

ta' mekkaniżmi li jippermettu l-inklużjoni 

ta' infrastruttura tar-riċerka ffinanzjata 

mill-FSIE fi proġetti ta' FP9; jitlob ir-

reviżjoni tal-indikaturi użati biex jiġu 

definiti pajjiżi "sottorappreżentati" u l-

verifika b'mod regolari tal-lista ta' dawk 

il-pajjiżi matul l-implimentazzjoni tal-

programm qafas; 

Or. en 

 

Emenda   284 
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Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Massimiliano 

Salini, Lara Comi 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 26h (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 26h. Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb 

it-trasparenza u ċ-ċarezza tar-regoli għall-

kooperazzjoni pubblika-privata fi ħdan 

proġetti ta' FP9 wara r-riżultati u r-

rakkomandazzjonijiet li joħorġu mill-

evalwazzjoni; jitlob lill-Kummissjoni 

tivverifika u tivvaluta l-istrumenti eżistenti 

għal sħubiji pubbliċi-privati; 

Or. en 

 

Emenda   285 

Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 27 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

27. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tifred ir-riċerka militari mir-riċerka ċivili 

fl-QFP li jmiss, peress li dawn iridu jkunu 

żewġ programmi differenti b'żewġ baġits 

differenti li ma jaffettwawx l-

ambizzjonijiet baġitarji ta' FP9; 

imħassar 

Or. fr 

 

Emenda   286 

Jakop Dalunde 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 27 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 
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27. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tifred ir-riċerka militari mir-riċerka ċivili 

fl-QFP li jmiss, peress li dawn iridu jkunu 

żewġ programmi differenti b'żewġ baġits 

differenti li ma jaffettwawx l-

ambizzjonijiet baġitarji ta' FP9; 

27. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

teskludi r-riċerka militari mill-FP li jmiss, 

sabiex ma jiġux affettwati l-ambizzjonijiet 

baġitarji ta' FP9 u lanqas l-ambizzjoni li 

r-regoli ta' parteċipazzjoni jinżammu 

sempliċi kemm jista' jkun; 

Or. en 

 

Emenda   287 

Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Michael Gahler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 27 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

27. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tifred ir-riċerka militari mir-riċerka ċivili 

fl-QFP li jmiss, peress li dawn iridu jkunu 

żewġ programmi differenti b'żewġ baġits 

differenti li ma jaffettwawx l-

ambizzjonijiet baġitarji ta' FP9; 

27. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tkompli tiddiskuti fil-Parlament dwar l-

esplorazzjoni tal-possibbiltajiet kollha 

għall-finanzjament ta' programm ta' 

riċerka dwar id-difiża b'mod konformi 

mat-Trattati b'baġit iddedikat b'riżorsi 

ġodda u regoli speċifiċi bil-għan li r-

riċerka dwar id-difiża tinfired mir-riċerka 

ċivili fl-QFP li jmiss, peress li dawn iridu 

jkunu żewġ programmi differenti b'żewġ 

baġits differenti li ma jaffettwawx l-

ambizzjonijiet baġitarji tar-riċerka ċivili ta' 

FP9; 

Or. en 

 

Emenda   288 

Marisa Matias 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 27 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

27. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tifred ir-riċerka militari mir-riċerka ċivili 

fl-QFP li jmiss, peress li dawn iridu jkunu 

27. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tifred ir-riċerka militari mir-riċerka ċivili 

fl-QFP li jmiss, peress li dawn iridu jkunu 
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żewġ programmi differenti b'żewġ baġits 

differenti li ma jaffettwawx l-

ambizzjonijiet baġitarji ta' FP9; 

żewġ programmi differenti b'żewġ baġits 

differenti li ma jaffettwawx l-

ambizzjonijiet baġitarji ta' FP9; jenfasizza 

li l-finanzjament pubbliku jenħtieġ li jkun 

iddedikat għar-riċerka ċivili; fi 

kwalunkwe każ, il-parteċipazzjoni ta' 

entitajiet militari jew parteċipazzjoni oħra 

marbuta mal-għanijiet militari fi 

programmi ta' riċerka ffinanzjati mill-UE 

jenħtieġ li tkun limitata għal dawk 

Ewropej; 

Or. en 

 

Emenda   289 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 27 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

27. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tifred ir-riċerka militari mir-riċerka ċivili 

fl-QFP li jmiss, peress li dawn iridu jkunu 

żewġ programmi differenti b'żewġ baġits 

differenti li ma jaffettwawx l-

ambizzjonijiet baġitarji ta' FP9; 

27. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tifred ir-riċerka militari mir-riċerka ċivili 

fl-QFP li jmiss, peress li dawn iridu jkunu 

żewġ programmi differenti b'żewġ baġits 

differenti li ma jaffettwawx l-

ambizzjonijiet baġitarji ta' FP9; jenfasizza 

li anke fil-programm ta' riċerka dwar id-

difiża, jeħtieġ li jkun hemm possibbiltà 

għal sorveljanza parlamentari; 

Or. en 

 

Emenda   290 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 27 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

27. Jistieden lill-Kummissjoni biex 27. Jistieden lill-Kummissjoni biex 
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tifred ir-riċerka militari mir-riċerka ċivili 

fl-QFP li jmiss, peress li dawn iridu jkunu 

żewġ programmi differenti b'żewġ baġits 

differenti li ma jaffettwawx l-

ambizzjonijiet baġitarji ta' FP9; 

tifred ir-riċerka dwar id-difiża militari mir-

riċerka ċivili fl-QFP li jmiss, peress li l-UE 

teħtieġ li dawn iridu jkunu żewġ 

programmi differenti b'żewġ baġits 

differenti li ma jaffettwawx l-

ambizzjonijiet baġitarji u l-għanijiet 

prinċipali ta' FP9; 

Or. en 

 

Emenda   291 

Jakop Dalunde 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 27a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 27a. Jenfasizza l-ħtieġa, fil-kuntest tal-

Ftehim ta' Pariġi u tal-objettivi tal-UE 

dwar il-klima, li jingħata prijorità lill-

finanzjament għar-riċerka dwar it-tibdil 

fil-klima u l-infrastruttura tal-ġbir ta' 

data dwar il-klima – b'mod partikolari 

billi l-Istati Uniti qegħdin jikkunsidraw 

tnaqqis baġitarju sinifikanti għall-

istituzzjonijiet ta' riċerka ambjentali tal-

Istati Uniti; biex jiġi żgurat li 100 % tal-

fondi tal-isfida tal-enerġija huma allokati 

għall-enerġija rinnovabbli, it-teknoloġiji 

tal-effiċjenza enerġetika għall-użu finali, 

il-grilji intelliġenti u l-ħżin; biex jiġi 

żgurat finanzjament adegwat għar-riċerka 

f'oqsma bħall-agrikoltura b'kontribut 

baxx; l-ikel tajjeb għas-saħħa u d-

diversità; id-dimensjoni ta' sostenibbiltà 

tat-trasport; il-ġestjoni tal-ilma u l-

bijodiversità; 

Or. en 

 

Emenda   292 

Christian Ehler 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 27a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 27a. Jisħaq li l-"valur miżjud 

Ewropew" irid jibqa' qofol mhux 

ikkontestat tal-Programm Qafas RŻT; 

Or. de 

 

Emenda   293 

Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 27b (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 27b. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tittrasforma r-Rotta Rapida lejn l-

Innovazzjoni mill-inizjattiva pilota attwali 

għal strument komplut u indipendenti 

b'baġit sostanzjalment ogħla peress li l-

proġett pilota kellu suċċess konsiderevoli; 

Or. de 

 

Emenda   294 

Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 27c (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 27c. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tintegra programm ċivili għar-riċerka 

dwar is-sigurtà fil-Programm Qafas RŻT 

ġdid, liema jkun f'pożizzjoni li jegħleb l-

isfidi li l-Ewropa qed ikollha tiffaċċja 

llum il-ġurnata f'dan ir-rigward bħalma 

huma, pereżempju, it-terroriżmu, il-

migrazzjoni, l-attakki ċibernetiċi u oħrajn 
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simili; 

Or. de 

 

Emenda   295 

Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 27d (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 27d. Jenfasizza li l-parteċipazzjoni tal-

industrija għandha tibqa' tiġi promossa, 

irrispettivament mill-istrument tal-SMEs, 

peress li f'ħafna oqsma l-industrija ġġib 

magħha l-kompetenzi neċessarji u 

tipprovdi kontribut finanzjarju 

importanti; 

Or. de 

 

Emenda   296 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 28 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

28. Jilqa' l-istruttura ta' pilastri 

attwali tal-programm, u jistieden lill-

Kummissjoni biex iżżomm din l-istruttura 

fl-interessi tal-kontinwità u l-

prevedibbiltà, biex tittejjeb l-interazzjoni 

fost l-istrumenti/programmi ta' 

investiment u biex tiġi studjata l-

possibbiltà li jkunu hemm inqas strumenti 

b'regoli armonizzati; jitlob, għaldaqstant, 

lill-Kummissjoni biex tkompli taħdem fuq 

il-koerenza, is-simplifikazzjoni, it-

trasparenza u ċ-ċarezza tal-programm, 

fuq it-titjib tal-proċess ta' evalwazzjoni u 

imħassar 
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fuq it-tnaqqis tal-frammentazzjoni; 

Or. en 

 

Emenda   297 

Hermann Winkler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 28 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

28. Jilqa' l-istruttura ta' pilastri attwali 

tal-programm, u jistieden lill-Kummissjoni 

biex iżżomm din l-istruttura fl-interessi tal-

kontinwità u l-prevedibbiltà, biex tittejjeb 

l-interazzjoni fost l-istrumenti/programmi 

ta' investiment u biex tiġi studjata l-

possibbiltà li jkunu hemm inqas strumenti 

b'regoli armonizzati; jitlob, għaldaqstant, 

lill-Kummissjoni biex tkompli taħdem fuq 

il-koerenza, is-simplifikazzjoni, it-

trasparenza u ċ-ċarezza tal-programm, fuq 

it-titjib tal-proċess ta' evalwazzjoni u fuq 

it-tnaqqis tal-frammentazzjoni; 

28. Jilqa' l-istruttura ta' pilastri attwali 

tal-programm, u jistieden lill-Kummissjoni 

biex iżżomm din l-istruttura fl-interessi tal-

kontinwità u l-prevedibbiltà, biex tittejjeb 

l-interazzjoni fost l-istrumenti/programmi 

ta' investiment u biex tiġi studjata l-

possibbiltà li jkunu hemm inqas strumenti 

b'regoli armonizzati; jitlob, għaldaqstant, 

lill-Kummissjoni biex tkompli taħdem fuq 

il-koerenza, is-simplifikazzjoni, it-

trasparenza u ċ-ċarezza tal-programm, fuq 

it-titjib tal-proċess ta' evalwazzjoni u fuq 

it-tnaqqis tal-frammentazzjoni li tirriżulta 

mill-bosta awtoritajiet u strumenti 

involuti; jirrakkomanda lill-Kummissjoni 

tal-UE biex tfassal gwida bl-iżbalji l-aktar 

frekwenti u kif dawn jistgħu jiġu evitati 

biex imbagħad tipprovdiha lill-kandidati; 

Or. de 

 

Emenda   298 

David Borrelli 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 28 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

28. Jilqa' l-istruttura ta' pilastri attwali 

tal-programm, u jistieden lill-Kummissjoni 

biex iżżomm din l-istruttura fl-interessi tal-

28. Jilqa' l-istruttura ta' pilastri attwali 

tal-programm, u jistieden lill-Kummissjoni 

biex iżżomm din l-istruttura fl-interessi tal-
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kontinwità u l-prevedibbiltà, biex tittejjeb 

l-interazzjoni fost l-istrumenti/programmi 

ta' investiment u biex tiġi studjata l-

possibbiltà li jkunu hemm inqas strumenti 

b'regoli armonizzati; jitlob, għaldaqstant, 

lill-Kummissjoni biex tkompli taħdem fuq 

il-koerenza, is-simplifikazzjoni, it-

trasparenza u ċ-ċarezza tal-programm, fuq 

it-titjib tal-proċess ta' evalwazzjoni u fuq 

it-tnaqqis tal-frammentazzjoni; 

kontinwità u l-prevedibbiltà, biex tittejjeb 

l-interazzjoni fost l-istrumenti/programmi 

ta' investiment u biex tiġi studjata l-

possibbiltà li jkunu hemm inqas strumenti 

b'regoli armonizzati; jitlob, għaldaqstant, 

lill-Kummissjoni biex tkompli taħdem fuq 

il-koerenza, is-simplifikazzjoni, it-

trasparenza u ċ-ċarezza tal-programm, fuq 

it-titjib tal-proċess ta' evalwazzjoni u fuq 

it-tnaqqis tal-frammentazzjoni; jistieden 

lill-Kummissjoni biex tesplora l-fattibbiltà 

li fl-Istrument għall-SMEs jiġu introdotti 

modalitajiet tal-għażla ssimplifikati 

bbażati fuq taħditiet individwali mal-

applikanti; 

Or. it 

 

Emenda   299 

Massimiliano Salini 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 28 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

28. Jilqa' l-istruttura ta' pilastri attwali 

tal-programm, u jistieden lill-Kummissjoni 

biex iżżomm din l-istruttura fl-interessi tal-

kontinwità u l-prevedibbiltà, biex tittejjeb 

l-interazzjoni fost l-istrumenti/programmi 

ta' investiment u biex tiġi studjata l-

possibbiltà li jkunu hemm inqas strumenti 

b'regoli armonizzati; jitlob, għaldaqstant, 

lill-Kummissjoni biex tkompli taħdem fuq 

il-koerenza, is-simplifikazzjoni, it-

trasparenza u ċ-ċarezza tal-programm, fuq 

it-titjib tal-proċess ta' evalwazzjoni u fuq 

it-tnaqqis tal-frammentazzjoni; 

28. Jilqa' l-istruttura ta' pilastri attwali 

tal-programm, u jistieden lill-Kummissjoni 

biex iżżomm din l-istruttura fl-interessi tal-

kontinwità u l-prevedibbiltà, biex tittejjeb 

l-interazzjoni fost l-istrumenti/programmi 

ta' investiment u biex tiġi studjata l-

possibbiltà li jkunu hemm inqas strumenti 

b'regoli armonizzati; jenfasizza, b'mod 

partikolari, il-ħtieġa li tiżdied il-

flessibbiltà u jitnaqqsu l-piżijiet 

amministrattivi għall-JTIs, sabiex 

jitħaffef it-twassil ta' innovazzjonijiet; 
jitlob, għaldaqstant, lill-Kummissjoni biex 

tkompli taħdem fuq il-koerenza, is-

simplifikazzjoni, it-trasparenza u ċ-ċarezza 

tal-programm, fuq it-titjib tal-proċess ta' 

evalwazzjoni u fuq it-tnaqqis tal-

frammentazzjoni; 

Or. en 
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Emenda   300 

Elena Gentile, Patrizia Toia 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 28 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

28. Jilqa' l-istruttura ta' pilastri attwali 

tal-programm, u jistieden lill-Kummissjoni 

biex iżżomm din l-istruttura fl-interessi tal-

kontinwità u l-prevedibbiltà, biex tittejjeb 

l-interazzjoni fost l-istrumenti/programmi 

ta' investiment u biex tiġi studjata l-

possibbiltà li jkunu hemm inqas strumenti 

b'regoli armonizzati; jitlob, għaldaqstant, 

lill-Kummissjoni biex tkompli taħdem fuq 

il-koerenza, is-simplifikazzjoni, it-

trasparenza u ċ-ċarezza tal-programm, fuq 

it-titjib tal-proċess ta' evalwazzjoni u fuq 

it-tnaqqis tal-frammentazzjoni; 

28. Jilqa' l-istruttura ta' pilastri attwali 

tal-programm, u jistieden lill-Kummissjoni 

biex iżżomm din l-istruttura fl-interessi tal-

kontinwità u l-prevedibbiltà, biex tittejjeb 

l-interazzjoni fost l-istrumenti/programmi 

ta' investiment u biex tiġi studjata l-

possibbiltà li jkunu hemm inqas strumenti 

b'regoli armonizzati; jitlob, għaldaqstant, 

lill-Kummissjoni biex tkompli taħdem fuq 

il-koerenza, is-simplifikazzjoni, it-

trasparenza u ċ-ċarezza tal-programm, fuq 

it-titjib tal-proċess ta' evalwazzjoni u fuq 

it-tnaqqis tal-frammentazzjoni, 

b'kunsiderazzjoni xierqa għal proġetti 

żgħar, oqsma ta' fokus speċifiku u 

netwerks eżistenti inklużi n-netwerks ta' 

referenza Ewropej; 

Or. en 

 

Emenda   301 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 28 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

28. Jilqa' l-istruttura ta' pilastri attwali 

tal-programm, u jistieden lill-Kummissjoni 

biex iżżomm din l-istruttura fl-interessi tal-

kontinwità u l-prevedibbiltà, biex tittejjeb 

l-interazzjoni fost l-istrumenti/programmi 

ta' investiment u biex tiġi studjata l-

possibbiltà li jkunu hemm inqas strumenti 

b'regoli armonizzati; jitlob, għaldaqstant, 

28. Jilqa' l-istruttura ta' pilastri attwali 

tal-programm, u jistieden lill-Kummissjoni 

biex iżżomm din l-istruttura fl-interessi tal-

kontinwità u l-prevedibbiltà, biex tittejjeb 

l-interazzjoni fost l-istrumenti/programmi 

ta' investiment u biex tiġi studjata l-

possibbiltà li jkunu hemm inqas strumenti 

b'regoli armonizzati; jitlob, għaldaqstant, 
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lill-Kummissjoni biex tkompli taħdem fuq 

il-koerenza, is-simplifikazzjoni, it-

trasparenza u ċ-ċarezza tal-programm, fuq 

it-titjib tal-proċess ta' evalwazzjoni u fuq 

it-tnaqqis tal-frammentazzjoni; 

lill-Kummissjoni biex tkompli taħdem fuq 

il-koerenza, is-simplifikazzjoni, it-

trasparenza u ċ-ċarezza tal-programm, fuq 

it-titjib tal-proċess ta' evalwazzjoni u fuq 

it-tnaqqis tal-frammentazzjoni; jistieden 

lill-Kummissjoni biex tinkludi r-rwol 

importanti tal-istandardizzazzjoni f'dak li 

jirrigwarda l-innovazzjoni anke fil-

programm qafas futur; 

Or. de 

 

Emenda   302 

Gunnar Hökmark 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 28 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

28. Jilqa' l-istruttura ta' pilastri attwali 

tal-programm, u jistieden lill-Kummissjoni 

biex iżżomm din l-istruttura fl-interessi tal-

kontinwità u l-prevedibbiltà, biex tittejjeb 

l-interazzjoni fost l-istrumenti/programmi 

ta' investiment u biex tiġi studjata l-

possibbiltà li jkunu hemm inqas strumenti 

b'regoli armonizzati; jitlob, għaldaqstant, 

lill-Kummissjoni biex tkompli taħdem fuq 

il-koerenza, is-simplifikazzjoni, it-

trasparenza u ċ-ċarezza tal-programm, fuq 

it-titjib tal-proċess ta' evalwazzjoni u fuq 

it-tnaqqis tal-frammentazzjoni; 

28. Jilqa' l-istruttura ta' pilastri attwali 

tal-programm, u jistieden lill-Kummissjoni 

biex iżżomm din l-istruttura fl-interessi tal-

kontinwità u l-prevedibbiltà, biex tittejjeb 

l-interazzjoni fost l-istrumenti/programmi 

ta' investiment u biex tiġi studjata l-

possibbiltà li jkunu hemm inqas strumenti 

b'regoli armonizzati; jemmen, 

madankollu, li jenħtieġ li x-Xjenza 

Eċċellenti tkompli tiġi żviluppata sabiex 

tikkostitwixxi l-pilastru prinċipali ta' FP9; 
jitlob, għaldaqstant, lill-Kummissjoni biex 

tkompli taħdem fuq il-koerenza, is-

simplifikazzjoni, it-trasparenza u ċ-ċarezza 

tal-programm, fuq it-titjib tal-proċess ta' 

evalwazzjoni u fuq it-tnaqqis tal-

frammentazzjoni; 

Or. en 

 

Emenda   303 

Lieve Wierinck, Anneleen Van Bossuyt, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja 

Kallas 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 28 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

28. Jilqa' l-istruttura ta' pilastri attwali 

tal-programm, u jistieden lill-Kummissjoni 

biex iżżomm din l-istruttura fl-interessi tal-

kontinwità u l-prevedibbiltà, biex tittejjeb 

l-interazzjoni fost l-istrumenti/programmi 

ta' investiment u biex tiġi studjata l-

possibbiltà li jkunu hemm inqas strumenti 

b'regoli armonizzati; jitlob, għaldaqstant, 

lill-Kummissjoni biex tkompli taħdem fuq 

il-koerenza, is-simplifikazzjoni, it-

trasparenza u ċ-ċarezza tal-programm, fuq 

it-titjib tal-proċess ta' evalwazzjoni u fuq 

it-tnaqqis tal-frammentazzjoni; 

28. Jilqa' l-istruttura ta' pilastri attwali 

tal-programm, u jistieden lill-Kummissjoni 

biex iżżomm din l-istruttura fl-interessi tal-

kontinwità u l-prevedibbiltà, biex tittejjeb 

l-interazzjoni fost l-istrumenti/programmi 

ta' investiment u biex tiġi studjata l-

possibbiltà li jkunu hemm inqas strumenti 

b'regoli armonizzati; jitlob, għaldaqstant, 

lill-Kummissjoni biex tkompli taħdem fuq 

il-koerenza, is-simplifikazzjoni, it-

trasparenza u ċ-ċarezza tal-programm, fuq 

it-titjib tal-proċess ta' evalwazzjoni, it-

tnaqqis tal-frammentazzjoni, id-

duplikazzjoni, u l-evitar ta' piż 

amministrattiv mhux meħtieġ; 

Or. en 

 

Emenda   304 

Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 28a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 28a. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tkompli l-Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti 

(ITK) bl-għan tal-kontinwità u minħabba 

l-importanza strutturali tagħhom għall-

industrija u r-reġjuni; b'mod partikolari 

bl-ITK Clean Sky 2, Shift2Rail u ECSEL 

qed jinkiseb ingranaġġ finanzjarju 

sinifkanti1a, li jagħti spinta kbira ta' 

innovazzjoni fis-setturi rispettivi; is-

sħubiji pilota li Clean Sky 2 tixtieq tibda 

ma' għadd ta' reġjuni jirrappreżentaw 

eżempju tajjeb ta' kif isiru sinerġiji mal-

Fondi Strutturali; f'dan ir-rigward huwa 

mistenni li rabta aktar mill-qrib mar-RIS3 

iġġib magħha suċċessi akbar; 
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 _________________ 

 1a Fil-każ ta' Clean Sky 2, l-industrija 

kkontribwiet EUR 2.2 biljun għall-baġit 

globali ta' EUR 4 biljun, fil-każ ta' 

Shift2Rail EUR 470 miljun minn 

EUR 920 miljun tal-baġit globali. 

Or. de 

 

Emenda   305 

Gunnar Hökmark 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 28a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 28a. Jemmen li l-prinċipju tal-

eċċellenza jrid jiġi salvagwardjat b'mod 

attiv matul FP9, sabiex tiġi żgurata l-

kompetittività Ewropea u titrawwem l-

innovazzjoni; jindika, f'dan ir-rigward, ir-

rwol tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka 

(ERC) u l-importanza li jiġu ppreservati l-

indipendenza tiegħu u sehem sostanzjali 

tal-baġit; 

Or. en 

 

Emenda   306 

Krystyna Łybacka 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 28a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 28a. Jistieden lill-Kummissjoni 

tipprovdi flessibbiltà suffiċjenti li 

tippermetti l-adattament għall-isfidi 

soċjetali attwali; 

Or. en 
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Emenda   307 

Gunnar Hökmark 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 28b (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 28b. Jirrikonoxxi li, sa ċertu punt, il-

kompiti amministrattivi u r-riċerka 

jikkanċellaw lil xulxin, u għalhekk 

jenfasizza l-importanza li l-obbligi ta' 

rapportar jinżammu f'livell minimu, 

sabiex jiġi evitat li l-burokrazija żejda 

tostakola l-innovazzjoni u jiġi żgurat l-użu 

effettiv tal-finanzjament FP9 filwaqt li fl-

istess ħin tiġi żgurata l-indipendenza fir-

riċerka; għal dan il-għan, jinkoraġġixxi 

lill-Kummissjoni tintensifika l-isforzi 

tagħha fir-rigward tas-simplifikazzjoni; 

Or. en 

 

Emenda   308 

Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 28b (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 28b. Jinnota li l-Kummissjoni ħafna 

drabi qed issemmi l-promozzjoni bbażata 

fuq l-output; Jistieden lill-Kummissjoni 

biex tiddefinixxi aħjar l-output; 

Or. de 

 

Emenda   309 

Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 
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Paragrafu 28c (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 28c. Jinnota li l-possibbiltà ta' 

investimenti effettivi mill-Fondi 

Strutturali fir-riċerka u l-innovazzjoni 

hija mogħtija biss jekk l-Istati Membri 

jirregolaw il-kundizzjonijiet tal-qafas 

b'mod korrispondenti; jitlob, 

għaldaqstant, li jkun hemm konnessjoni 

aktar b'saħħitha bejn ir-

rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 

għal riformi strutturali u l-

innovazzjonijiet fl-F&I; 

Or. de 

 

Emenda   310 

Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 28d (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 28d. Jenfasizza li l-Istitut Ewropew tal-

Innovazzjoni u t-Teknoloġija (IET) 

għandu jiġi integrat aktar bis-saħħa fil-

kunċett tal-bliet intelliġenti; jistieden lill-

Kummissjoni biex tivverifika f'dan ir-

rigward kemm strumenti finanzjarji bħall-

EFSI jistgħu jintużaw mill-Komunitajiet 

ta' Konoxxenza u Innovazzjoni (KKI); 

Or. de 

 

Emenda   311 

Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 28e (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 
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 28e. Jitlob l-introduzzjoni ta' premjijiet 

għall-innovazzjoni f'kategoriji differenti 

għal total ta' EUR 10 miljun, peress li 

dawn joħolqu inċentivi addizzjonali; 

Or. de 

 

Emenda   312 

Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 28f (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 28f. Jitlob lill-Kummissjoni biex fir-

rigward tal-isfida soċjali tal-"enerġija" 

titfa' aktar enfasi fuq it-tnaqqis tas-CO2 

fl-industrija tal-manifattura; jinnota li 

f'xi setturi partikolari, eż. fis-settur tal-

azzar, għandha tingħata aktar prijorità lil 

innovazzjonijiet rivoluzzjonarji biex 

jintlaħqu l-miri tas-CO2 filwaqt li 

tinżamm il-kompetittività f'dan il-qasam; 

f'dan ir-rigward għandhom jissemmew it-

teknoloġiji moderni għall-ħażna tal-

enerġija kif ukoll in-netwerk intelliġenti 

tal-enerġija (smart grid); 

Or. de 

 

Emenda   313 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 29 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

29. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri biex ifittxu soluzzjoni għan-

nuqqasijiet fir-riċerka li qegħdin 

jiffaċċjaw reġjuni ta' konverġenza f'xi 

imħassar 
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Stati Membri, b'applikazzjoni tal-

prinċipju ta' addizzjonalità; jesprimi 

dispjaċir li allokazzjonijiet finanzjarji 

mill-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

jistgħu jwasslu għal tnaqqis fin-nefqa 

nazzjonali f'reġjuni fejn japplikaw, iżda 

jinsisti li dawn iridu jkunu addizzjonali 

għan-nefqa pubblika nazzjonali; Jistieden 

ukoll lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 

biex jiżguraw li l-investiment fir-R&Ż ma 

jiġix kontabilizzat bħala investiment fir-

rigward tal-objettivi ta' defiċit; 

Or. en 

 

Emenda   314 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 29 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

29. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri biex ifittxu soluzzjoni għan-

nuqqasijiet fir-riċerka li qegħdin jiffaċċjaw 

reġjuni ta' konverġenza f'xi Stati Membri, 

b'applikazzjoni tal-prinċipju ta' 

addizzjonalità; jesprimi dispjaċir li 

allokazzjonijiet finanzjarji mill-Fondi 

Strutturali u ta' Investiment jistgħu jwasslu 

għal tnaqqis fin-nefqa nazzjonali f'reġjuni 

fejn japplikaw, iżda jinsisti li dawn iridu 

jkunu addizzjonali għan-nefqa pubblika 

nazzjonali; Jistieden ukoll lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 

jiżguraw li l-investiment fir-R&Ż ma jiġix 

kontabilizzat bħala investiment fir-

rigward tal-objettivi ta' defiċit; 

29. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri biex ifittxu soluzzjoni għan-

nuqqasijiet fir-riċerka li qegħdin jiffaċċjaw 

reġjuni ta' konverġenza f'xi Stati Membri, 

b'applikazzjoni tal-prinċipju ta' 

addizzjonalità; jesprimi dispjaċir li 

allokazzjonijiet finanzjarji mill-Fondi 

Strutturali u ta' Investiment jistgħu jwasslu 

għal tnaqqis fin-nefqa nazzjonali f'reġjuni 

fejn japplikaw, iżda jinsisti li dawn iridu 

jkunu addizzjonali għan-nefqa pubblika 

nazzjonali; 

Or. en 

 

Emenda   315 

Françoise Grossetête, Anne Sander 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 29 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

29. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri biex ifittxu soluzzjoni għan-

nuqqasijiet fir-riċerka li qegħdin jiffaċċjaw 

reġjuni ta' konverġenza f'xi Stati Membri, 

b'applikazzjoni tal-prinċipju ta' 

addizzjonalità; jesprimi dispjaċir li 

allokazzjonijiet finanzjarji mill-Fondi 

Strutturali u ta' Investiment jistgħu jwasslu 

għal tnaqqis fin-nefqa nazzjonali f'reġjuni 

fejn japplikaw, iżda jinsisti li dawn iridu 

jkunu addizzjonali għan-nefqa pubblika 

nazzjonali; Jistieden ukoll lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 

jiżguraw li l-investiment fir-R&Ż ma jiġix 

kontabilizzat bħala investiment fir-rigward 

tal-objettivi ta' defiċit; 

29. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri biex iżidu s-sinerġiji bejn l-

FP u fondi oħra biex jiġu indirizzati xi 

nuqqasijiet fir-riċerka li qegħdin jiffaċċjaw 

reġjuni ta' konverġenza f'xi Stati Membri, 

b'applikazzjoni tal-prinċipju ta' 

addizzjonalità; jesprimi dispjaċir li 

allokazzjonijiet finanzjarji mill-Fondi 

Strutturali u ta' Investiment jistgħu jwasslu 

għal tnaqqis fin-nefqa nazzjonali f'reġjuni 

fejn japplikaw, iżda jinsisti li dawn iridu 

jkunu addizzjonali għan-nefqa pubblika 

nazzjonali; jistieden ukoll lill-Kummissjoni 

u lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-

investiment fir-R&Ż ma jiġix kontabilizzat 

bħala investiment fir-rigward tal-objettivi 

ta' defiċit; 

Or. en 

 

Emenda   316 

Lieve Wierinck, Matthijs van Miltenburg, Angelika Mlinar, Fredrick Federley 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 29 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

29. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri biex ifittxu soluzzjoni għan-

nuqqasijiet fir-riċerka li qegħdin jiffaċċjaw 

reġjuni ta' konverġenza f'xi Stati Membri, 

b'applikazzjoni tal-prinċipju ta' 

addizzjonalità; jesprimi dispjaċir li 

allokazzjonijiet finanzjarji mill-Fondi 

Strutturali u ta' Investiment jistgħu jwasslu 

għal tnaqqis fin-nefqa nazzjonali f'reġjuni 

fejn japplikaw, iżda jinsisti li dawn iridu 

jkunu addizzjonali għan-nefqa pubblika 

nazzjonali; Jistieden ukoll lill-

29. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri biex ifittxu soluzzjoni għan-

nuqqasijiet fir-riċerka li qegħdin jiffaċċjaw 

reġjuni ta' konverġenza f'xi Stati Membri, 

b'applikazzjoni tal-prinċipju ta' 

addizzjonalità; jesprimi dispjaċir li 

allokazzjonijiet finanzjarji mill-Fondi 

Strutturali u ta' Investiment jistgħu jwasslu 

għal tnaqqis fin-nefqa fir-R&Ż nazzjonali 

f'reġjuni fejn japplikaw, iżda jinsisti li 

dawn iridu jkunu addizzjonali għan-nefqa 

pubblika nazzjonali; Jistieden ukoll lill-
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Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 

jiżguraw li l-investiment fir-R&Ż ma jiġix 

kontabilizzat bħala investiment fir-rigward 

tal-objettivi ta' defiċit; 

Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 

jiżguraw li l-programmi tar-R&Ż ma 

jidhrux bħala investimenti aktar milli 

programmi purament ta' finanzjament; 

Or. en 

 

Emenda   317 

Nicolas Bay 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 29 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

29. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri biex ifittxu soluzzjoni għan-

nuqqasijiet fir-riċerka li qegħdin jiffaċċjaw 

reġjuni ta' konverġenza f'xi Stati Membri, 

b'applikazzjoni tal-prinċipju ta' 

addizzjonalità; jesprimi dispjaċir li 

allokazzjonijiet finanzjarji mill-Fondi 

Strutturali u ta' Investiment jistgħu jwasslu 

għal tnaqqis fin-nefqa nazzjonali f'reġjuni 

fejn japplikaw, iżda jinsisti li dawn iridu 

jkunu addizzjonali għan-nefqa pubblika 

nazzjonali; Jistieden ukoll lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 

jiżguraw li l-investiment fir-R&Ż ma jiġix 

kontabilizzat bħala investiment fir-rigward 

tal-objettivi ta' defiċit; 

29. Jistieden lill-Istati Membri biex 

ifittxu soluzzjoni għan-nuqqasijiet fir-

riċerka li qegħdin jiffaċċjaw reġjuni ta' 

konverġenza f'xi Stati Membri, 

b'applikazzjoni tal-prinċipju ta' 

addizzjonalità; jesprimi dispjaċir li 

allokazzjonijiet finanzjarji mill-Fondi 

Strutturali u ta' Investiment jistgħu jwasslu 

għal tnaqqis fin-nefqa nazzjonali f'reġjuni 

fejn japplikaw, iżda jinsisti li dawn iridu 

jkunu addizzjonali għan-nefqa pubblika 

nazzjonali; Jistieden ukoll lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 

jiżguraw li l-investiment fir-R&Ż ma jiġix 

kontabilizzat bħala investiment fir-rigward 

tal-objettivi ta' defiċit; 

Or. fr 

 

Emenda   318 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 30 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

30. Jenfasizza l-ħtieġa għal ċentri u imħassar 
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reġjuni ġodda ta' eċċellenza ogħla u l-

importanza li tkompli tiġi żviluppata ż-

ŻER; jitlob l-implimentazzjoni ta' politiki 

biex jitneħħew ostakli bħal salarji aktar 

baxxi li jiffaċċjaw pajjiżi tal-Lvant u tan-

Nofsinhar sabiex jiġi evitat l-eżodu ta' 

mħuħ, u sabiex l-eċċellenza tal-proġett 

tingħata prijorità fuq l-eċċellenza ta' 

ċentri "elite"; 

Or. en 

 

Emenda   319 

Hermann Winkler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 30 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

30. Jenfasizza l-ħtieġa għal ċentri u 

reġjuni ġodda ta' eċċellenza ogħla u l-

importanza li tkompli tiġi żviluppata ż-

ŻER; jitlob l-implimentazzjoni ta' politiki 

biex jitneħħew ostakli bħal salarji aktar 

baxxi li jiffaċċjaw pajjiżi tal-Lvant u tan-

Nofsinhar sabiex jiġi evitat l-eżodu ta' 

mħuħ, u sabiex l-eċċellenza tal-proġett 

tingħata prijorità fuq l-eċċellenza ta' 

ċentri "elite"; 

30. Jenfasizza l-ħtieġa għal ċentri u 

reġjuni ġodda ta' eċċellenza ogħla u l-

importanza li tkompli tiġi żviluppata ż-

ŻER; 

Or. de 

 

Emenda   320 

Henna Virkkunen 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 30 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

30. Jenfasizza l-ħtieġa għal ċentri u 

reġjuni ġodda ta' eċċellenza ogħla u l-

importanza li tkompli tiġi żviluppata ż-

30. Jenfasizza l-ħtieġa għal ċentri 

ġodda ta' eċċellenza ogħla u l-importanza li 

tkompli tiġi żviluppata ż-ŻER; jitlob li l-
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ŻER; jitlob l-implimentazzjoni ta' politiki 

biex jitneħħew ostakli bħal salarji aktar 

baxxi li jiffaċċjaw pajjiżi tal-Lvant u tan-

Nofsinhar sabiex jiġi evitat l-eżodu ta' 

mħuħ, u sabiex l-eċċellenza tal-proġett 

tingħata prijorità fuq l-eċċellenza ta' ċentri 

"elite"; 

eċċellenza tingħata prijorità u li jinħolqu 

opportunitajiet aħjar għal skambji bikrija 

bejn ir-riċerkaturi u għal kooperazzjoni 
fuq il-proġetti; 

Or. fi 

 

Emenda   321 

Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 30 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

30. Jenfasizza l-ħtieġa għal ċentri u 

reġjuni ġodda ta' eċċellenza ogħla u l-

importanza li tkompli tiġi żviluppata ż-

ŻER; jitlob l-implimentazzjoni ta' politiki 

biex jitneħħew ostakli bħal salarji aktar 

baxxi li jiffaċċjaw pajjiżi tal-Lvant u tan-

Nofsinhar sabiex jiġi evitat l-eżodu ta' 

mħuħ, u sabiex l-eċċellenza tal-proġett 

tingħata prijorità fuq l-eċċellenza ta' ċentri 

"elite"; 

30. Jenfasizza l-ħtieġa għal ċentri u 

reġjuni ġodda ta' eċċellenza ogħla u l-

importanza li tkompli tiġi żviluppata ż-

ŻER; jitlob sabiex l-eċċellenza tal-proġett 

tingħata prijorità fuq l-eċċellenza ta' ċentri 

"elite"; 

Or. de 

 

Emenda   322 

Jakop Dalunde 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 30 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

30. Jenfasizza l-ħtieġa għal ċentri u 

reġjuni ġodda ta' eċċellenza ogħla u l-

importanza li tkompli tiġi żviluppata ż-

ŻER; jitlob l-implimentazzjoni ta' politiki 

30. Jenfasizza l-ħtieġa għal ċentri u 

reġjuni ġodda ta' eċċellenza ogħla u l-

importanza li tkompli tiġi żviluppata ż-

ŻER; jitlob l-implimentazzjoni ta' politiki 
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biex jitneħħew ostakli bħal salarji aktar 

baxxi li jiffaċċjaw pajjiżi tal-Lvant u tan-

Nofsinhar sabiex jiġi evitat l-eżodu ta' 

mħuħ, u sabiex l-eċċellenza tal-proġett 

tingħata prijorità fuq l-eċċellenza ta' ċentri 

"elite"; 

biex jitneħħew ostakli bħal salarji aktar 

baxxi li jiffaċċjaw pajjiżi tal-Lvant u tan-

Nofsinhar sabiex jiġi evitat l-eżodu ta' 

mħuħ, jew bħar-restrizzjonijiet fuq salarji 

għal akkademiċi tal-Punent li qed 

jipparteċipaw fi proġetti fi Stati Membri bi 

dħul aktar baxx biex dawn il-pajjiżi jkunu 

jistgħu jibbenefikaw minn kisba ta' mħuħ, 
u jitlob sabiex l-eċċellenza tal-proġett 

tingħata prijorità fuq l-eċċellenza ta' ċentri 

"elite", ladarba l-proġetti jenħtieġ li 

jikkompetu abbażi tal-kontenut tagħhom 

u mhux tal-isem tal-applikant; 

Or. en 

 

Emenda   323 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 30 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

30. Jenfasizza l-ħtieġa għal ċentri u 

reġjuni ġodda ta' eċċellenza ogħla u l-

importanza li tkompli tiġi żviluppata ż-

ŻER; jitlob l-implimentazzjoni ta' politiki 

biex jitneħħew ostakli bħal salarji aktar 

baxxi li jiffaċċjaw pajjiżi tal-Lvant u tan-

Nofsinhar sabiex jiġi evitat l-eżodu ta' 

mħuħ, u sabiex l-eċċellenza tal-proġett 

tingħata prijorità fuq l-eċċellenza ta' ċentri 

"elite"; 

30. Jenfasizza l-ħtieġa għal ċentri u 

reġjuni ġodda ta' eċċellenza ogħla u l-

importanza li tkompli tiġi żviluppata ż-

ŻER, kif ukoll il-komplementarjetà bejn 

iż-ŻER u ż-Żona Ewropea ta' Edukazzjoni 

Għolja, u biex jissaħħaħ il-programm 

Erasmus+ u l-ERC; jitlob l-

implimentazzjoni ta' politiki biex jitneħħew 

ostakli bħal salarji aktar baxxi li jiffaċċjaw 

pajjiżi tal-Lvant u tan-Nofsinhar sabiex jiġi 

evitat l-eżodu ta' mħuħ, u sabiex l-

eċċellenza tal-proġett tingħata prijorità fuq 

l-eċċellenza ta' ċentri "elite"; 

Or. en 

 

Emenda   324 

Patrizia Toia 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 



 

PE602.917v01-00 72/99 AM\1122622MT.docx 

MT 

Paragrafu 30 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

30. Jenfasizza l-ħtieġa għal ċentri u 

reġjuni ġodda ta' eċċellenza ogħla u l-

importanza li tkompli tiġi żviluppata ż-

ŻER; jitlob l-implimentazzjoni ta' politiki 

biex jitneħħew ostakli bħal salarji aktar 

baxxi li jiffaċċjaw pajjiżi tal-Lvant u tan-

Nofsinhar sabiex jiġi evitat l-eżodu ta' 

mħuħ, u sabiex l-eċċellenza tal-proġett 

tingħata prijorità fuq l-eċċellenza ta' ċentri 

"elite"; 

30. Jenfasizza l-ħtieġa għal ċentri u 

reġjuni ġodda ta' eċċellenza ogħla, l-

opportunità li jittieħed vantaġġ minn 

organizzazzjonijiet ta' riċerka 

intergovernattivi eżistenti attivi fl-Ewropa, 
u l-importanza li tkompli tiġi żviluppata ż-

ŻER; jitlob l-implimentazzjoni ta' politiki 

biex jitneħħew ostakli bħal salarji aktar 

baxxi li jiffaċċjaw pajjiżi tal-Lvant u tan-

Nofsinhar sabiex jiġi evitat l-eżodu ta' 

mħuħ, u sabiex l-eċċellenza tal-proġett 

tingħata prijorità fuq l-eċċellenza ta' ċentri 

"elite"; 

Or. en 

 

Emenda   325 

Lieve Wierinck, Matthijs van Miltenburg, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja 

Kallas 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 30 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

30. Jenfasizza l-ħtieġa għal ċentri u 

reġjuni ġodda ta' eċċellenza ogħla u l-

importanza li tkompli tiġi żviluppata ż-

ŻER; jitlob l-implimentazzjoni ta' politiki 

biex jitneħħew ostakli bħal salarji aktar 

baxxi li jiffaċċjaw pajjiżi tal-Lvant u tan-

Nofsinhar sabiex jiġi evitat l-eżodu ta' 

mħuħ, u sabiex l-eċċellenza tal-proġett 

tingħata prijorità fuq l-eċċellenza ta' ċentri 

"elite"; 

30. Jenfasizza l-ħtieġa għal aktar 

sinerġiji ma' Fondi Strutturali biex 

jinbnew ċentri u reġjuni ġodda ta' 

eċċellenza ogħla u l-importanza li tkompli 

tiġi żviluppata ż-ŻER; jitlob l-

implimentazzjoni ta' politiki biex jitneħħew 

ostakli bħal salarji aktar baxxi li jiffaċċjaw 

pajjiżi tal-Lvant u tan-Nofsinhar sabiex jiġi 

evitat l-eżodu ta' mħuħ, u sabiex l-

eċċellenza tal-proġett tingħata prijorità fuq 

l-eċċellenza ta' ċentri ewlenin tax-xjenza; 

Or. en 

 

Emenda   326 
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Anneleen Van Bossuyt 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 30 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

30. Jenfasizza l-ħtieġa għal ċentri u 

reġjuni ġodda ta' eċċellenza ogħla u l-

importanza li tkompli tiġi żviluppata ż-

ŻER; jitlob l-implimentazzjoni ta' politiki 

biex jitneħħew ostakli bħal salarji aktar 

baxxi li jiffaċċjaw pajjiżi tal-Lvant u tan-

Nofsinhar sabiex jiġi evitat l-eżodu ta' 

mħuħ, u sabiex l-eċċellenza tal-proġett 

tingħata prijorità fuq l-eċċellenza ta' ċentri 

"elite"; 

30. Jenfasizza l-ħtieġa għal ċentri u 

reġjuni ġodda ta' eċċellenza ogħla u l-

importanza li tkompli tiġi żviluppata ż-

ŻER; jitlob lill-Istati Membri biex ineħħu 

ostakli bħal salarji aktar baxxi li jiffaċċjaw 

pajjiżi tal-Lvant u tan-Nofsinhar sabiex jiġi 

evitat l-eżodu ta' mħuħ, u sabiex l-

eċċellenza tal-proġett tingħata prijorità fuq 

l-eċċellenza ta' ċentri "elite"; 

Or. en 

 

Emenda   327 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Patrizia Toia, Carlos Zorrinho 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 30a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 30a. Jenfasizza l-ħtieġa għal riċerka 

komparattiva ta' kwalità għolja dwar il-

kwistjonijiet soċjali u politiċi 

fundamentali għall-Ewropa sabiex jiġi 

ppreservat il-livell għoli tal-iżvilupp 

ekonomiku u soċjali, il-liġijiet, il-

libertajiet u l-benesseri tagħha li kollha 

flimkien jagħtuha l-valur miżjud tagħha u 

l-identità tagħha; jitlob programm ta' 

riċerka distint, b'impatt kbir fuq il-politiki, 

fuq il-futur tad-demokraziji u s-soċjetajiet 

Ewropej inklużi kwistjonijiet 

fundamentali bħad-demokrazija, il-

ġustizzja, it-tkabbir u l-impjiegi, it-

terroriżmu, l-inugwaljanzi u l-faqar, il-

migrazzjoni, il-mudelli soċjali, it-tixjiħ, iż-

żgħażagħ, il-politiki kulturali, u r-rwol 
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tal-Ewropa fid-dinja; 

Or. en 

 

Emenda   328 

Edouard Martin 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 30a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 30a. Jenfasizza l-ħtieġa għal riċerka 

komparattiva ta' kwalità għolja dwar il-

kwistjonijiet soċjali u politiċi 

fundamentali għall-Ewropa sabiex jiġi 

ppreservat il-livell għoli tiegħu ta' żvilupp 

ekonomiku u soċjali, il-liġijiet, il-

libertajiet u l-benesseri tagħha li kollha 

flimkien jagħtuha l-valur miżjud tagħha u 

l-identità tagħha; jitlob programm ta' 

riċerka distint, b'impatt kbir fuq il-politiki, 

fuq il-futur tad-demokraziji u s-soċjetajiet 

Ewropej inklużi kwistjonijiet 

fundamentali bħad-demokrazija, il-

ġustizzja, it-tkabbir u l-impjiegi, it-

terroriżmu, l-inugwaljanzi u l-faqar, il-

migrazzjoni, il-mudelli soċjali, it-tixjiħ, iż-

żgħażagħ, il-politiki kulturali, u r-rwol 

tal-Ewropa fid-dinja; 

Or. en 

 

Emenda   329 

Hermann Winkler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 30a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 30a. Jenfasizza li, kif mixtieq, it-

teknoloġiji abilitanti essenzjali huma l-

aktar ħaġa importanti għall-kompetittività 
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tal-UE minħabba l-potenzjal 

transindustrijali tagħhom; jisħaq li l-

Grupp ta' Ħidma ta' Livell Għoli stabbilit 

mill-Kummissjoni tal-UE fil-qasam tat-

teknoloġiji abilitanti essenzjali ta bidu 

għal proċess li għandu jħalli frott fil-

futur, speċjalment fl-oqsma tal-

mikroelettronika, it-teknoloġiji tal-

informazzjoni u tal-komunikazzjoni, il-

materjali ġodda, il-fotonika u l-

bijoteknoloġija; jistenna li t-teknoloġiji 

abilitanti essenzjali jingħataw rwol 

importanti anke fil-programm qafas li 

jmiss; 

Or. de 

 

Emenda   330 

Gesine Meissner 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 30a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 30a. Jenfasizza l-importanza ta' riċerka 

marina u marittima biex jiġi sfruttat il-

potenzjal tal-ibħra u l-oċeani fl-istimular 

tal-industrija, il-protezzjoni tal-ambjent u 

l-adattament għat-tibdil fil-klima; f'dan 

is-sens, jilqa' r-rikonoxximent dejjem 

jiżdied tat-"tkabbir blu" bħala xprunatur 

għall-ekonomija, l-innovazzjoni u t-

tkabbir Ewropej; jistieden lill-

Kummissjoni tirrikonoxxi l-"missjoni 

Oċeani" bħala parti awtonoma b'baġit 

allokat fl-FP li jmiss; 

Or. en 

 

Emenda   331 

Henna Virkkunen 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 
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Paragrafu 30a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 30a. Josserva li l-azzjonijiet ta' Marie 

Skłodowska-Curie huma sors ta' 

finanzjament magħruf sew fost ir-

riċerkaturi, li jippromwovi l-mobilità tar-

riċerkaturi u l-iżvilupp ta' riċerkaturi 

żagħżagħ; huwa tal-fehma li, fl-interessi 

tal-kontinwità, ikun tajjeb li l-azzjonijiet 

ta' Marie Skłodowska-Curie jkomplu jiġu 

ffinanzjati f'FP9; 

Or. fi 

 

Emenda   332 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 30b (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 30b. Jenfasizza l-ħtieġa għal riċerka 

komparattiva ta' kwalità għolja dwar il-

kwistjonijiet soċjali u politiċi 

fundamentali għall-Ewropa sabiex jiġi 

ppreservat il-livell għoli tagħha ta' żvilupp 

ekonomiku u soċjali, il-liġijiet, il-

libertajiet u l-benesseri tagħha li kollha 

flimkien jagħtuha l-valur miżjud tagħha u 

l-identità tagħha; jitlob programm ta' 

riċerka distint, b'impatt kbir fuq il-politiki, 

fuq il-futur tad-demokraziji u s-soċjetajiet 

Ewropej inklużi kwistjonijiet 

fundamentali bħad-demokrazija, il-

ġustizzja, it-tkabbir u l-impjiegi, it-

terroriżmu, l-inugwaljanzi u l-faqar, il-

migrazzjoni, il-mudelli soċjali, it-tixjiħ, iż-

żgħażagħ, il-politiki kulturali, u r-rwol 

tal-Ewropa fid-dinja; jistieden lill-

Kummissjoni tkejjel l-impatt soċjali tal-

SSH minn dixxiplini oħra bħall-

inġinerija1a; 
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 _________________ 

 1a Ara l-eżempju tal-impriża Clarity, 

kumpanija li l-missjoni tagħha hija li 

timmassimizza l-impatt soċjali u tnaqqas 

l-inugwaljanza, bl-użu ta' soluzzjonijiet 

ibbażati fuq il-Big Data u algoritmi tal-

intelliġenza artifiċjali; 

Or. en 

 

Emenda   333 

Hermann Winkler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 31 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

31. Jinnota li l-investiment fir-R&Ż 

mill-industrija ma żdidx b'mod sinifikanti; 

fid-dawl tar-riżorsi ġeneralment skarsi 
għal infiq pubbliku fir-R&Ż, jitlob li l-

kompetittività industrijali tiġi appoġġata 

billi ssir distinzjoni bejn setturi maturi u 

emerġenti, li b'hekk l-industriji aktar kbar 

jew aktar maturi jkunu jistgħu 

jipparteċipaw fi proġetti aktar bi spiża 

tagħhom jew permezz ta' self; 

31. Jifhem li l-għan tal-FP huwa li 

jinċentivizza l-parteċipazzjoni tal-

industrija sabiex iżid l-infiq fuq ir-R&Ż 
mill-industrija; jesprimi dispjaċir li l-

industriji ma żidux is-sehem tagħhom ta' 

nfiq fuq ir-R&Ż; jistieden lill-

Kummissjoni biex tistħarreġ is-suċċess ta' 

Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti attwali 

filwaqt li tissuġġerixxi titjib possibbli; iżda 

fi kwalunkwe każ huwa tal-fehma li l-

Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti pjuttost 

jistgħu jkunu strumenti adattat sabiex 

jingħeleb l-hekk imsejjaħ "wied tal-

mewt" fil-qasam tat-teknoloġiji abilitanti 

essenzjali u jenfasizza li l-Inizjattivi 

Teknoloġiċi Konġunti għandhom 

jitkomplew u jibqgħu jiġu żviluppati anke 

minħabba dan il-fatt; jenfasizza f'dan ir-

rigward in-neċessità ta' regoli tal-

finanzjament sodisfaċenti b'mod 

partikolari għal istituzzjonijiet ta' 

edukazzjoni għolja u istituzzjonijiet ta' 

riċerka; 

Or. de 
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Emenda   334 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Massimiliano 

Salini, Lara Comi, Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 31 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

31. Jinnota li l-investiment fir-R&Ż 

mill-industrija ma żdidx b'mod sinifikanti; 

fid-dawl tar-riżorsi ġeneralment skarsi għal 

infiq pubbliku fir-R&Ż, jitlob li l-

kompetittività industrijali tiġi appoġġata 

billi ssir distinzjoni bejn setturi maturi u 

emerġenti, li b'hekk l-industriji aktar kbar 

jew aktar maturi jkunu jistgħu 

jipparteċipaw fi proġetti aktar bi spiża 

tagħhom jew permezz ta' self; 

31. Jinnota li l-investiment fir-R&Ż 

mill-industrija ma żdidx b'mod sinifikanti; 

fid-dawl tar-riżorsi ġeneralment skarsi għal 

infiq pubbliku fir-R&Ż; 

Or. en 

 

Emenda   335 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 31 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

31. Jinnota li l-investiment fir-R&Ż 

mill-industrija ma żdidx b'mod sinifikanti; 

fid-dawl tar-riżorsi ġeneralment skarsi għal 

infiq pubbliku fir-R&Ż, jitlob li l-

kompetittività industrijali tiġi appoġġata 

billi ssir distinzjoni bejn setturi maturi u 

emerġenti, li b'hekk l-industriji aktar kbar 

jew aktar maturi jkunu jistgħu 

jipparteċipaw fi proġetti aktar bi spiża 

tagħhom jew permezz ta' self; 

31. Jilqa' l-fatt li l-investiment fir-

R&Ż mill-industrija jirrappreżenta żewġ 

terzi mir-riċerka totali fl-UE; fid-dawl tar-

riżorsi ġeneralment skarsi għal infiq 

pubbliku fir-R&Ż, jitlob li l-kompetittività 

industrijali tiġi appoġġata permezz ta' 

strumenti flessibbli bħall-PPPs u l-JTIs; 

Or. en 

 

Emenda   336 
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Anneleen Van Bossuyt 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 31 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

31. Jinnota li l-investiment fir-R&Ż 

mill-industrija ma żdidx b'mod sinifikanti; 

fid-dawl tar-riżorsi ġeneralment skarsi 

għal infiq pubbliku fir-R&Ż, jitlob li l-

kompetittività industrijali tiġi appoġġata 

billi ssir distinzjoni bejn setturi maturi u 

emerġenti, li b'hekk l-industriji aktar kbar 

jew aktar maturi jkunu jistgħu 

jipparteċipaw fi proġetti aktar bi spiża 

tagħhom jew permezz ta' self; 

31. Jinnota li l-investiment fir-R&Ż 

mill-industrija ma żdidx b'mod sinifikanti; 

jistieden lill-Kummissjoni taġixxi bħala 

faċilitatur biex l-industriji jkunu jistgħu 

jipparteċipaw fi proġetti aktar bi spiża 

tagħhom jew permezz ta' self; jistieden lill-

Kummissjoni twettaq valutazzjoni tal-

impatt ta' rati ta' finanzjament aktar 

baxxi għall-imsieħba privati fit-tieni u t-

tielet pilastru tal-programm qafas sabiex 

jiġu ffinanzjati aktar proġetti bl-istess 

baġit; 

Or. en 

 

Emenda   337 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 31 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

31. Jinnota li l-investiment fir-R&Ż 

mill-industrija ma żdidx b'mod sinifikanti; 

fid-dawl tar-riżorsi ġeneralment skarsi għal 

infiq pubbliku fir-R&Ż, jitlob li l-

kompetittività industrijali tiġi appoġġata 

billi ssir distinzjoni bejn setturi maturi u 

emerġenti, li b'hekk l-industriji aktar kbar 

jew aktar maturi jkunu jistgħu 

jipparteċipaw fi proġetti aktar bi spiża 

tagħhom jew permezz ta' self; 

31. Jilqa' l-fatt li l-investiment fir-

R&Ż mill-industrija jirrappreżenta żewġ 

terzi tar-riċerka totali fl-UE; fid-dawl tar-

riżorsi ġeneralment skarsi għal infiq 

pubbliku fir-R&Ż, jitlob li l-kompetittività 

industrijali tiġi appoġġata permezz ta' 

strumenti flessibbli li jkunu adattati l-

aħjar għall-ispeċifiċitajiet ta' kull settur; 

Or. en 

 

Emenda   338 
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Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 31 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

31. Jinnota li l-investiment fir-R&Ż 

mill-industrija ma żdidx b'mod sinifikanti; 

fid-dawl tar-riżorsi ġeneralment skarsi għal 

infiq pubbliku fir-R&Ż, jitlob li l-

kompetittività industrijali tiġi appoġġata 

billi ssir distinzjoni bejn setturi maturi u 

emerġenti, li b'hekk l-industriji aktar kbar 

jew aktar maturi jkunu jistgħu 

jipparteċipaw fi proġetti aktar bi spiża 

tagħhom jew permezz ta' self; 

31. Jinnota li l-investiment fir-R&Ż 

mill-industrija ma żdidx b'mod sinifikanti; 

fid-dawl tar-riżorsi ġeneralment skarsi għal 

infiq pubbliku fir-R&Ż, jitlob li l-

kompetittività industrijali tiġi appoġġata 

billi tiġi promossa l-innovazzjoni tal-

proċessi u l-prodotti fis-setturi maturi u 

emerġenti biex jiżdiedu l-opportunitajiet 

tas-suq anki permezz ta' netwerks ta' 

impriżi ta' daqsijiet differenti permezz ta' 

għotjiet u self; 

Or. it 

Emenda   339 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Gesine Meissner, Fredrick Federley, Kaja Kallas 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 31 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

31. Jinnota li l-investiment fir-R&Ż 

mill-industrija ma żdidx b'mod 

sinifikanti; fid-dawl tar-riżorsi 

ġeneralment skarsi għal infiq pubbliku fir-

R&Ż, jitlob li l-kompetittività industrijali 

tiġi appoġġata billi ssir distinzjoni bejn 

setturi maturi u emerġenti, li b'hekk l-

industriji aktar kbar jew aktar maturi 

jkunu jistgħu jipparteċipaw fi proġetti 

aktar bi spiża tagħhom jew permezz ta' 

self; 

31. fid-dawl tar-riżorsi ġeneralment 

skarsi għal infiq pubbliku fir-R&Ż, jitlob li 

l-kompetittività industrijali tiġi appoġġata 

permezz ta' strumenti flessibbli adattati 

għall-ispeċifiċitajiet ta' kull settur u b'tali 

mod li jkollhom l-akbar impatt; jistieden 

lill-Kummissjoni timmonitorja l-

kontribuzzjonijiet in natura biex ikun 

żgurat li l-investimenti huma investimenti 

ġodda; 

Or. en 

 

Emenda   340 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 31 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

31. Jinnota li l-investiment fir-R&Ż 

mill-industrija ma żdidx b'mod sinifikanti; 

fid-dawl tar-riżorsi ġeneralment skarsi għal 

infiq pubbliku fir-R&Ż, jitlob li l-

kompetittività industrijali tiġi appoġġata 

billi ssir distinzjoni bejn setturi maturi u 

emerġenti, li b'hekk l-industriji aktar kbar 

jew aktar maturi jkunu jistgħu 

jipparteċipaw fi proġetti aktar bi spiża 

tagħhom jew permezz ta' self; 

31. Jinnota li l-investiment fir-R&Ż 

mill-industrija ma żdidx b'mod sinifikanti; 

jistieden għalhekk lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri jkomplu jinkoraġġixxu li l-

investiment privat jiżdied mal-investiment 

pubbliku tar-R&Ż u mhux jissostitwih; 
fid-dawl tar-riżorsi ġeneralment skarsi għal 

infiq pubbliku fir-R&Ż, jistieden lis-settur 

privat jinvolvi ruħu aktar fl-infiq R&Ż u 

fl-Aċċess Miftuħ u x-Xjenza Miftuħa jew 
jitlob li l-kompetittività industrijali tiġi 

appoġġata billi ssir distinzjoni bejn setturi 

maturi u emerġenti, li b'hekk l-industriji 

aktar kbar jew aktar maturi jkunu jistgħu 

jipparteċipaw fi proġetti aktar bi spiża 

tagħhom jew permezz ta' self; 

Or. en 

 

Emenda   341 

Jakop Dalunde 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 31 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

31. Jinnota li l-investiment fir-R&Ż 

mill-industrija ma żdidx b'mod sinifikanti; 

fid-dawl tar-riżorsi ġeneralment skarsi għal 

infiq pubbliku fir-R&Ż, jitlob li l-

kompetittività industrijali tiġi appoġġata 

billi ssir distinzjoni bejn setturi maturi u 

emerġenti, li b'hekk l-industriji aktar kbar 

jew aktar maturi jkunu jistgħu 

jipparteċipaw fi proġetti aktar bi spiża 

tagħhom jew permezz ta' self; 

31. Jinnota li l-investiment fir-R&Ż 

mill-industrija ma żdidx b'mod sinifikanti; 

fid-dawl tar-riżorsi ġeneralment skarsi għal 

infiq pubbliku fir-R&Ż, jitlob li l-

kompetittività industrijali tiġi appoġġata 

billi ssir distinzjoni bejn setturi maturi u 

emerġenti, li b'hekk l-industriji aktar kbar 

jew aktar maturi jkunu jistgħu 

jipparteċipaw fi proġetti aktar bi spiża 

tagħhom jew permezz ta' self meta 

mqabbla ma' negozji ġodda u SMEs: 

jinnota, madankollu, li d-differenzjazzjoni 
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bejn setturi maturi u emerġenti jenħtieġ li 

titwettaq b'mod li ma jirriżultax f'żieda fil-

piż amministrattiv; 

Or. en 

 

Emenda   342 

Martina Werner 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 31 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

31. Jinnota li l-investiment fir-R&Ż 

mill-industrija ma żdidx b'mod sinifikanti; 

fid-dawl tar-riżorsi ġeneralment skarsi għal 

infiq pubbliku fir-R&Ż, jitlob li l-

kompetittività industrijali tiġi appoġġata 

billi ssir distinzjoni bejn setturi maturi u 

emerġenti, li b'hekk l-industriji aktar kbar 

jew aktar maturi jkunu jistgħu 

jipparteċipaw fi proġetti aktar bi spiża 

tagħhom jew permezz ta' self; 

31. Jinnota li l-investiment fir-R&Ż 

mill-industrija ma żdidx b'mod sinifikanti; 

fid-dawl tar-riżorsi ġeneralment skarsi għal 

infiq pubbliku fir-R&Ż, jitlob li l-

kompetittività industrijali tiġi appoġġata 

billi ssir distinzjoni bejn setturi maturi u 

emerġenti, li b'hekk l-industriji aktar kbar 

jew aktar maturi jkunu jistgħu 

jipparteċipaw fi proġetti aktar bi spiża 

tagħhom jew permezz ta' self; jitlob li jkun 

hemm aktar flessibbiltà għal Inizjattivi 

Teknoloġiċi Konġunti biex, permezz tas-

simplifikazzjoni, trasparenza u ċarezza 

ogħla, il-parteċipazzjoni għall-SMEs issir 

aktar faċli; 

Or. de 

 

Emenda   343 

Krystyna Łybacka 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 31 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

31. Jinnota li l-investiment fir-R&Ż 

mill-industrija ma żdidx b'mod sinifikanti; 

fid-dawl tar-riżorsi ġeneralment skarsi għal 

infiq pubbliku fir-R&Ż, jitlob li l-

31. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi sostnut il-

finanzjar b'għotjiet tar-RŻI fuq livell 

mhux aktar baxx minn dak attwali; 
jinnota li l-investiment fir-R&Ż mill-
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kompetittività industrijali tiġi appoġġata 

billi ssir distinzjoni bejn setturi maturi u 

emerġenti, li b'hekk l-industriji aktar kbar 

jew aktar maturi jkunu jistgħu 

jipparteċipaw fi proġetti aktar bi spiża 

tagħhom jew permezz ta' self; 

industrija ma żdidx b'mod sinifikanti; fid-

dawl tar-riżorsi ġeneralment skarsi għal 

infiq pubbliku fir-R&Ż, jitlob li l-

kompetittività industrijali tiġi appoġġata 

billi ssir distinzjoni bejn setturi maturi u 

emerġenti, li b'hekk l-industriji aktar kbar 

jew aktar maturi jkunu jistgħu 

jipparteċipaw fi proġetti aktar bi spiża 

tagħhom jew permezz ta' self; 

Or. en 

 

Emenda   344 

Hermann Winkler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 31a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 31a. Jenfasizza n-neċessità li l-

potenzjal eżistenti jintuża waqt is-

simplifikazzjoni tal-programm qafas biex 

l-attraenza u l-aċċettazzjoni jkomplu 

jiżdiedu; jissuġġerixxi f'dan ir-rigward, 

fosthom, li l-istituzzjonijiet jew l-impriżi 

jingħataw permess japplikaw il-prattiki 

tal-kontabbiltà ppruvati tagħhom jew 

proċeduri rikonoxxuti nazzjonalment, 

speċjalment fl-oqsma tal-allokazzjoni 

interna tal-kost, spejjeż ta' persunal u 

deprezzament tat-tagħmir; 

Or. de 

 

Emenda   345 

Gunnar Hökmark 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 31a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 31a. Jinnota d-diffikultà u n-nuqqas ta' 
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effettività tal-finanzjament tal-iżvilupp, l-

istandardizzazzjoni u l-

kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti permezz 

ta' programmi pubbliċi ta' riċerka; 

jemmen, għalhekk, li din ir-riċerka 

jenħtieġ li taqa', prinċipalment, barra 

mill-kamp ta' applikazzjoni ta' FP9, 

sabiex jinżamm fokus qawwi fuq ir-

riċerka eċċellenti u jiġi żgurat l-użu 

effettiv tal-fondi ta' riċerka tal-UE; 

Or. en 

 

Emenda   346 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 31a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 31a. Jikkunsidra li l-benesseri mtejba 

tan-nies huwa l-għan aħħari tar-R&Ż; 

jistieden lill-Kummissjoni tindirizza d-

dimensjonijiet kollha tal-iżvilupp 

sostenibbli, b'mod partikolari l-iżvilupp 

tal-bniedem u l-impatt soċjetali, bħal 

kwistjonijiet trażversali b'għanijiet 

konkreti f'FP9; 

Or. en 

 

Emenda   347 

Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 31a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 31a. Jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra 

l-possibbiltà biex l-organizzazzjonijiet ta' 

riċerka internazzjonali stabbiliti fl-UE 
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jipparteċipaw f'FP9, li jrawwem id-

djalogu xjentifiku fi ħdan l-ambjent ta' 

riċerka tal-komunitajiet lokali; 

Or. en 

 

Emenda   348 

Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 31a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 31a. Jitlob il-konsolidazzjoni tal-

European Holocaust Research 

Infrastructure (EHRI) fid-dawl tar-

razziżmu u l-anti-Semitiżmu li qed 

jiżdiedu fl-Ewropa; 

Or. de 

 

Emenda   349 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 31b (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 31b. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri jkomplu bis-sħubiji 

innovattivi tar-R&Ż li jirnexxu b'impatt 

soċjetali kbir, bħas-Sħubija għall-Provi 

Kliniċi bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li 

qed Jiżviluppaw (EDCTP); filwaqt li 

jiżguraw li l-interess pubbliku f'dawn l-

investimenti hija mħarsa biżżejjed u li r-

riżultati tar-riċerka ffinanzjata 

pubblikament jimmassimizzaw il-

benefiċċju pubbliku; 

Or. en 
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Emenda   350 

Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 31b (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 31b. Jistieden lill-Kummissjoni biex fl-

Orizzont 2020 tippromwovi aktar bis-

saħħa l-industriji kulturali u kreattivi 

(CCIs) u biex toħloq sinerġiji bejn l-

Orizzont 2020 u l-Ewropa Kreattiva1a; 

 _________________ 

 1a Ara r-Rapport dwar politika koerenti 

tal-UE għall-industriji kulturali u 

kreattivi (2016/2072(INI)) 

Or. de 

Emenda   351 

Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 32 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

32. Jesprimi dispjaċir dwar il-ġabra 

mħallta ta' riżultati miksuba mill-enfasi 

fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi f'H2020, 

peress li l-unika mira li ntlaħqet hija s-

sehem tan-nisa fil-gruppi ta' konsulenza, 

waqt li s-sehem tan-nisa fil-panels ta' 

evalwazzjoni tal-proġetti u fost il-

koordinaturi ta' proġetti, u d-dimensjoni 

tas-sessi fil-kontenut tar-riċerka u l-

innovazzjoni għadhom taħt il-livelli 

mmirati; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex 

joħolqu ambjent legali u politiku li jkun 

pożittiv lejn is-sessi u li jipprovdi inċentivi 

għal bidla, u jistieden lill-Kummissjoni 

biex tkompli tippromwovi l-ugwaljanza 

bejn is-sessi u l-integrazzjoni f'FP9 u li 

tiġi kkunsidrata l-possibbiltà tas-sess 

imħassar 
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bħala subkriterju fil-fażi tal-evalwazzjoni; 

Or. fr 

Emenda   352 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 32 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

32. Jesprimi dispjaċir dwar il-ġabra 

mħallta ta' riżultati miksuba mill-enfasi 

fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi f'H2020, 

peress li l-unika mira li ntlaħqet hija s-

sehem tan-nisa fil-gruppi ta' konsulenza, 

waqt li s-sehem tan-nisa fil-panels ta' 

evalwazzjoni tal-proġetti u fost il-

koordinaturi ta' proġetti, u d-dimensjoni 

tas-sessi fil-kontenut tar-riċerka u l-

innovazzjoni għadhom taħt il-livelli 

mmirati; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex 

joħolqu ambjent legali u politiku li jkun 

pożittiv lejn is-sessi u li jipprovdi inċentivi 

għal bidla, u jistieden lill-Kummissjoni 

biex tkompli tippromwovi l-ugwaljanza 

bejn is-sessi u l-integrazzjoni f'FP9 u li 

tiġi kkunsidrata l-possibbiltà tas-sess 

bħala subkriterju fil-fażi tal-evalwazzjoni; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda   353 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 32 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

32. Jesprimi dispjaċir dwar il-ġabra 

mħallta ta' riżultati miksuba mill-enfasi fuq 

l-ugwaljanza bejn is-sessi f'H2020, peress 

li l-unika mira li ntlaħqet hija s-sehem tan-

32. Jesprimi dispjaċir dwar il-ġabra 

mħallta ta' riżultati miksuba mill-enfasi fuq 

l-ugwaljanza bejn is-sessi f'H2020, peress 

li l-unika mira li ntlaħqet hija s-sehem tan-
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nisa fil-gruppi ta' konsulenza, waqt li s-

sehem tan-nisa fil-panels ta' evalwazzjoni 

tal-proġetti u fost il-koordinaturi ta' 

proġetti, u d-dimensjoni tas-sessi fil-

kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni 

għadhom taħt il-livelli mmirati; iħeġġeġ 

lill-Istati Membri biex joħolqu ambjent 

legali u politiku li jkun pożittiv lejn is-sessi 

u li jipprovdi inċentivi għal bidla, u 

jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli 

tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-

integrazzjoni f'FP9 u li tiġi kkunsidrata l-

possibbiltà tas-sess bħala subkriterju fil-

fażi tal-evalwazzjoni; 

nisa fil-gruppi ta' konsulenza, waqt li s-

sehem tan-nisa fil-panels ta' evalwazzjoni 

tal-proġetti u fost il-koordinaturi ta' 

proġetti, u d-dimensjoni tas-sessi fil-

kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni 

għadhom taħt il-livelli mmirati; jenfasizza 

li x-xjenza, bħad-dixxiplini kollha tal-

ħajja, ma tistax titqies bħala newtrali 

minħabba li l-opinjoni s-soċjetà u l-effett 

tax-xjenza fis-sess maskili u fis-sess 

femminili jistgħu jkunu differenti, li 

jimplika d-diversità u l-ġid; jitlob 

għalhekk il-garanzija tal-parteċipazzjoni 

tas-sess femminili f'FP9 u li jintlaħaq l-

objettiv tal-minimu ta' 40 % tal-

parteċipazzjoni fost l-evalwaturi; jitlob 

ukoll li tiġi promossa l-ugwaljanza bejn 

is-sessi fil-koordinazzjoni u d-direzzjoni 

tal-proġetti, u l-elaborazzjoni ta' studju 

oġġettiv dwar l-ostakli jew id-diffikultajiet 

li jistgħu jikkondizzjonaw 

sottorappreżentazzjoni tas-sess femminili 

fil-programm bl-għan li jiġu introdotti l-

miżuri korrettivi meħtieġa f'FP9; jistieden 

lill-Kummissjoni tanalizza l-perspettiva 

tas-sessi fil-proġetti tar-riċerka kollha tal-

FP li jidentifikaw l-effettivi tagħha fuq is-

sess femminili, li għalihom trid tiġi 

introdotta d-diżaggregazzjoni tad-data fl-

analiżi tar-riżultati xjentifiċi; iħeġġeġ lill-

Istati Membri biex joħolqu ambjent legali u 

politiku li jkun pożittiv lejn is-sessi u li 

jipprovdi inċentivi għal bidla, u jistieden 

lill-Kummissjoni biex tkompli 

tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-

integrazzjoni f'FP9 u li tiġi kkunsidrata l-

possibbiltà tas-sess bħala subkriterju fil-

fażi tal-evalwazzjoni; 

Or. en 

 

Emenda   354 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 32 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

32. Jesprimi dispjaċir dwar il-ġabra 

mħallta ta' riżultati miksuba mill-enfasi fuq 

l-ugwaljanza bejn is-sessi f'H2020, peress 

li l-unika mira li ntlaħqet hija s-sehem tan-

nisa fil-gruppi ta' konsulenza, waqt li s-

sehem tan-nisa fil-panels ta' evalwazzjoni 

tal-proġetti u fost il-koordinaturi ta' 

proġetti, u d-dimensjoni tas-sessi fil-

kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni 
għadhom taħt il-livelli mmirati; iħeġġeġ 

lill-Istati Membri biex joħolqu ambjent 

legali u politiku li jkun pożittiv lejn is-sessi 

u li jipprovdi inċentivi għal bidla, u 

jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli 

tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-

integrazzjoni f'FP9 u li tiġi kkunsidrata l-

possibbiltà tas-sess bħala subkriterju fil-

fażi tal-evalwazzjoni; 

32. Jinnota l-ġabra mħallta ta' riżultati 

miksuba mill-enfasi fuq l-ugwaljanza bejn 

is-sessi f'H2020, peress li l-unika mira li 

ntlaħqet hija s-sehem tan-nisa fil-gruppi ta' 

konsulenza, waqt li s-sehem tan-nisa fil-

panels ta' evalwazzjoni tal-proġetti u fost 

il-koordinaturi ta' proġetti, għadhom taħt il-

livelli mmirati; iħeġġeġ lill-Istati Membri 

biex joħolqu ambjent legali u politiku li 

jkun newtrali lejn is-sessi u li jipprovdi 

inċentivi għal bidla, u jistieden lill-

Kummissjoni biex tkompli tippromwovi l-

ugwaljanza bejn is-sessi u l-integrazzjoni 

bejn is-sessi f'FP9; 

Or. en 

 

Emenda   355 

Clare Moody 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 32 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

32. Jesprimi dispjaċir dwar il-ġabra 

mħallta ta' riżultati miksuba mill-enfasi fuq 

l-ugwaljanza bejn is-sessi f'H2020, peress 

li l-unika mira li ntlaħqet hija s-sehem tan-

nisa fil-gruppi ta' konsulenza, waqt li s-

sehem tan-nisa fil-panels ta' evalwazzjoni 

tal-proġetti u fost il-koordinaturi ta' 

proġetti, u d-dimensjoni tas-sessi fil-

kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni 

għadhom taħt il-livelli mmirati; iħeġġeġ 

lill-Istati Membri biex joħolqu ambjent 

legali u politiku li jkun pożittiv lejn is-sessi 

u li jipprovdi inċentivi għal bidla, u 

jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli 

32. Jesprimi dispjaċir dwar il-ġabra 

mħallta ta' riżultati miksuba mill-enfasi fuq 

l-ugwaljanza bejn is-sessi f'H2020, peress 

li l-unika mira li ntlaħqet hija s-sehem tan-

nisa fil-gruppi ta' konsulenza, waqt li s-

sehem tan-nisa fil-panels ta' evalwazzjoni 

tal-proġetti u fost il-koordinaturi ta' 

proġetti, u d-dimensjoni tas-sessi fil-

kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni 

għadhom taħt il-livelli mmirati; iħeġġeġ 

lill-Istati Membri biex joħolqu ambjent 

legali u politiku li jkun pożittiv lejn is-sessi 

u li jipprovdi inċentivi għal bidla, u 

jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli 
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tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-

integrazzjoni f'FP9 u li tiġi kkunsidrata l-

possibbiltà tas-sess bħala subkriterju fil-

fażi tal-evalwazzjoni; 

tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-

integrazzjoni f'FP9 u li tiġi kkunsidrata l-

possibbiltà tas-sess bħala subkriterju fil-

fażi tal-evalwazzjoni; jistieden lill-

Kummissjoni tikkunsidra għotjiet 

iddedikati għar-riċerkaturi u x-xjenzjati 

nisa; 

Or. en 

 

Emenda   356 

Jeppe Kofod 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 32 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

32. Jesprimi dispjaċir dwar il-ġabra 

mħallta ta' riżultati miksuba mill-enfasi fuq 

l-ugwaljanza bejn is-sessi f'H2020, peress 

li l-unika mira li ntlaħqet hija s-sehem tan-

nisa fil-gruppi ta' konsulenza, waqt li s-

sehem tan-nisa fil-panels ta' evalwazzjoni 

tal-proġetti u fost il-koordinaturi ta' 

proġetti, u d-dimensjoni tas-sessi fil-

kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni 

għadhom taħt il-livelli mmirati; iħeġġeġ 

lill-Istati Membri biex joħolqu ambjent 

legali u politiku li jkun pożittiv lejn is-sessi 

u li jipprovdi inċentivi għal bidla, u 

jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli 

tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-

integrazzjoni f'FP9 u li tiġi kkunsidrata l-

possibbiltà tas-sess bħala subkriterju fil-

fażi tal-evalwazzjoni; 

32. Jesprimi dispjaċir dwar il-ġabra 

mħallta ta' riżultati miksuba mill-enfasi fuq 

l-ugwaljanza bejn is-sessi f'H2020, peress 

li l-unika mira li ntlaħqet hija s-sehem tan-

nisa fil-gruppi ta' konsulenza, waqt li s-

sehem tan-nisa fil-panels ta' evalwazzjoni 

tal-proġetti u fost il-koordinaturi ta' 

proġetti, u d-dimensjoni tas-sessi fil-

kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni 

għadhom taħt il-livelli mmirati; iħeġġeġ 

lill-Istati Membri biex joħolqu ambjent 

legali u politiku li jkun pożittiv lejn is-sessi 

u li jipprovdi inċentivi għal bidla, u 

jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli 

tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-

integrazzjoni f'FP9; 

Or. en 

 

Emenda   357 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 32 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

32. Jesprimi dispjaċir dwar il-ġabra 

mħallta ta' riżultati miksuba mill-enfasi fuq 

l-ugwaljanza bejn is-sessi f'H2020, peress 

li l-unika mira li ntlaħqet hija s-sehem tan-

nisa fil-gruppi ta' konsulenza, waqt li s-

sehem tan-nisa fil-panels ta' evalwazzjoni 

tal-proġetti u fost il-koordinaturi ta' 

proġetti, u d-dimensjoni tas-sessi fil-

kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni 

għadhom taħt il-livelli mmirati; iħeġġeġ 

lill-Istati Membri biex joħolqu ambjent 

legali u politiku li jkun pożittiv lejn is-sessi 

u li jipprovdi inċentivi għal bidla, u 

jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli 

tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-

integrazzjoni f'FP9 u li tiġi kkunsidrata l-

possibbiltà tas-sess bħala subkriterju fil-

fażi tal-evalwazzjoni; 

32. Jesprimi dispjaċir dwar il-ġabra 

mħallta ta' riżultati miksuba mill-enfasi fuq 

l-ugwaljanza bejn is-sessi f'H2020, peress 

li l-unika mira li ntlaħqet hija s-sehem tan-

nisa fil-gruppi ta' konsulenza, waqt li s-

sehem tan-nisa fil-panels ta' evalwazzjoni 

tal-proġetti u fost il-koordinaturi ta' 

proġetti, u d-dimensjoni tas-sessi fil-

kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni 

għadhom taħt il-livelli mmirati; iħeġġeġ 

lill-Istati Membri biex joħolqu ambjent 

legali u politiku li jkun pożittiv lejn is-sessi 

u li jipprovdi inċentivi għal bidla, u 

jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli 

tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-

integrazzjoni f'FP9; 

Or. en 

 

Emenda   358 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 32 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

32. Jesprimi dispjaċir dwar il-ġabra 

mħallta ta' riżultati miksuba mill-enfasi fuq 

l-ugwaljanza bejn is-sessi f'H2020, peress 

li l-unika mira li ntlaħqet hija s-sehem tan-

nisa fil-gruppi ta' konsulenza, waqt li s-

sehem tan-nisa fil-panels ta' evalwazzjoni 

tal-proġetti u fost il-koordinaturi ta' 

proġetti, u d-dimensjoni tas-sessi fil-

kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni 

għadhom taħt il-livelli mmirati; iħeġġeġ 

lill-Istati Membri biex joħolqu ambjent 

legali u politiku li jkun pożittiv lejn is-sessi 

u li jipprovdi inċentivi għal bidla, u 

32. Jesprimi dispjaċir dwar il-ġabra 

mħallta ta' riżultati miksuba mill-enfasi fuq 

l-ugwaljanza bejn is-sessi f'H2020, peress 

li l-unika mira li ntlaħqet hija s-sehem tan-

nisa fil-gruppi ta' konsulenza, waqt li s-

sehem tan-nisa fil-panels ta' evalwazzjoni 

tal-proġetti u fost il-koordinaturi ta' 

proġetti, u d-dimensjoni tas-sessi fil-

kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni 

għadhom taħt il-livelli mmirati; iħeġġeġ 

lill-Istati Membri biex joħolqu ambjent 

legali u politiku li jkun pożittiv lejn is-sessi 

u li jipprovdi inċentivi għal bidla, u 
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jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli 

tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-

integrazzjoni f'FP9 u li tiġi kkunsidrata l-

possibbiltà tas-sess bħala subkriterju fil-

fażi tal-evalwazzjoni; 

jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli 

tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-

integrazzjoni f'FP9; 

Or. en 

 

Emenda   359 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 32 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

32. Jesprimi dispjaċir dwar il-ġabra 

mħallta ta' riżultati miksuba mill-enfasi fuq 

l-ugwaljanza bejn is-sessi f'H2020, peress 

li l-unika mira li ntlaħqet hija s-sehem tan-

nisa fil-gruppi ta' konsulenza, waqt li s-

sehem tan-nisa fil-panels ta' evalwazzjoni 

tal-proġetti u fost il-koordinaturi ta' 

proġetti, u d-dimensjoni tas-sessi fil-

kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni 

għadhom taħt il-livelli mmirati; iħeġġeġ 

lill-Istati Membri biex joħolqu ambjent 

legali u politiku li jkun pożittiv lejn is-sessi 

u li jipprovdi inċentivi għal bidla, u 

jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli 

tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-

integrazzjoni f'FP9 u li tiġi kkunsidrata l-

possibbiltà tas-sess bħala subkriterju fil-

fażi tal-evalwazzjoni; 

32. Jesprimi dispjaċir dwar il-ġabra 

mħallta ta' riżultati miksuba mill-enfasi fuq 

l-ugwaljanza bejn is-sessi f'H2020, peress 

li l-unika mira li ntlaħqet hija s-sehem tan-

nisa fil-gruppi ta' konsulenza, waqt li s-

sehem tan-nisa fil-panels ta' evalwazzjoni 

tal-proġetti u fost il-koordinaturi ta' 

proġetti, u d-dimensjoni tas-sessi fil-

kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni 

għadhom taħt il-livelli mmirati; iħeġġeġ 

lill-Istati Membri biex joħolqu ambjent 

legali u politiku li jkun pożittiv lejn is-sessi 

u li jipprovdi inċentivi għal bidla, u 

jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli 

tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-

integrazzjoni f'FP9; 

Or. en 

 

Emenda   360 

Rolandas Paksas 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 32 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

32. Jesprimi dispjaċir dwar il-ġabra 

mħallta ta' riżultati miksuba mill-enfasi fuq 

l-ugwaljanza bejn is-sessi f'H2020, peress 

li l-unika mira li ntlaħqet hija s-sehem tan-

nisa fil-gruppi ta' konsulenza, waqt li s-

sehem tan-nisa fil-panels ta' evalwazzjoni 

tal-proġetti u fost il-koordinaturi ta' 

proġetti, u d-dimensjoni tas-sessi fil-

kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni 

għadhom taħt il-livelli mmirati; iħeġġeġ 

lill-Istati Membri biex joħolqu ambjent 

legali u politiku li jkun pożittiv lejn is-sessi 

u li jipprovdi inċentivi għal bidla, u 

jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli 

tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-

integrazzjoni f'FP9 u li tiġi kkunsidrata l-

possibbiltà tas-sess bħala subkriterju fil-

fażi tal-evalwazzjoni; 

32. Jesprimi dispjaċir dwar il-ġabra 

mħallta ta' riżultati miksuba mill-enfasi fuq 

l-ugwaljanza bejn is-sessi f'H2020, peress 

li l-unika mira li ntlaħqet hija s-sehem tan-

nisa fil-gruppi ta' konsulenza, waqt li s-

sehem tan-nisa fil-panels ta' evalwazzjoni 

tal-proġetti u fost il-koordinaturi ta' 

proġetti, u d-dimensjoni tas-sessi fil-

kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni 

għadhom taħt il-livelli mmirati; iħeġġeġ 

lill-Istati Membri biex joħolqu ambjent 

legali u politiku li jkun pożittiv lejn is-sessi 

u li jipprovdi inċentivi għal bidla, u 

jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli 

tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-

integrazzjoni f'FP9; 

Or. lt 

Emenda   361 

Henna Virkkunen 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 32 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

32. Jesprimi dispjaċir dwar il-ġabra 

mħallta ta' riżultati miksuba mill-enfasi fuq 

l-ugwaljanza bejn is-sessi f'H2020, peress 

li l-unika mira li ntlaħqet hija s-sehem tan-

nisa fil-gruppi ta' konsulenza, waqt li s-

sehem tan-nisa fil-panels ta' evalwazzjoni 

tal-proġetti u fost il-koordinaturi ta' 

proġetti, u d-dimensjoni tas-sessi fil-

kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni 

għadhom taħt il-livelli mmirati; iħeġġeġ 

lill-Istati Membri biex joħolqu ambjent 

legali u politiku li jkun pożittiv lejn is-sessi 

u li jipprovdi inċentivi għal bidla, u 

jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli 

tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-

integrazzjoni f'FP9 u li tiġi kkunsidrata l-

possibbiltà tas-sess bħala subkriterju fil-

32. Jesprimi dispjaċir dwar il-ġabra 

mħallta ta' riżultati miksuba mill-enfasi fuq 

l-ugwaljanza bejn is-sessi f'H2020, peress 

li l-unika mira li ntlaħqet hija s-sehem tan-

nisa fil-gruppi ta' konsulenza, waqt li s-

sehem tan-nisa fil-panels ta' evalwazzjoni 

tal-proġetti u fost il-koordinaturi ta' 

proġetti, u d-dimensjoni tas-sessi fil-

kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni 

għadhom taħt il-livelli mmirati; iħeġġeġ 

lill-Istati Membri biex joħolqu ambjent 

legali u politiku li jkun pożittiv lejn is-sessi 

u li jipprovdi inċentivi għal bidla, u 

jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli 

tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-

integrazzjoni f'FP9 sabiex jintlaħqu l-

livelli mmirati; 
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fażi tal-evalwazzjoni; 

Or. fi 

Emenda   362 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 32a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 32a. F'dak li jirrigwarda s-saħħa, din 

tirrappreżenta, flimkien mal-politiki 

soċjali, parti kruċjali tal-Pilastru Soċjali 

Ewropew futur li huwa meħtieġ sabiex 

nimxu lejn "aktar Ewropa" permezz ta' 

koeżjoni soċjali akbar, b'mod konformi 

mall-impenn tal-President tal-

Kummissjoni fid-diskors ta' 

inawgurazzjoni tiegħu u li b'mod 

definittiv, hija meħtieġa viżjoni globali li 

tippermetti li jiġu indirizzati l-isfidi tas-

sostenibbiltà li jirriżultaw fid-dawl tat-

tibdil demografiku, iż-żieda fil-mard 

kroniku, u l-ħtieġa ta' rwol deċiżiv għas-

saħħa pubblika fil-kuntest iddefinit bħala 

"One Health", fejn l-ambjent, it-trasport 

li ma jniġġisx u l-agrikoltura sostenibbli 

jkollhom rwol kruċjali; jinnota, 

għaldaqstant, li huwa meħtieġ programm 

tas-saħħa integrali u kkoordinat flimkien 

ma' tisħiħ tal-isfida 1 tal-pilastru soċjali; 

Or. es 

 

Emenda   363 

Jakop Dalunde 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 32a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 32a. Jenfasizza li l-ħtieġa li tiġi 
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involuta l-perspettiva ta' utenti finali fil-

proċess tal-valutazzjoni tal-

innovazzjonijiet fil-qafas tal-pilastru tal-

"Isfidi Soċjetali" sabiex jiġu identifikati u 

inkoraġġiti innovazzjonijiet bl-akbar 

potenzjal biex jiġu indirizzati dawn l-isfidi 

soċjetali; 

Or. en 

 

Emenda   364 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 32a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 32a. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli 

tnaqqas il-piżijiet amministrattivi għall-

applikanti sabiex jinkiseb programm ta' 

riċerka dejjem aktar miftuħ, jistieden lill-

Kummissjoni tibbaża s-sistema tal-verifika 

fuq il-fiduċja u tirrikonoxxi r-regoli 

nazzjonali u ċ-ċertifikati ta' verifika; 

Or. en 

 

Emenda   365 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 32b (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 32b Jenfasizza li l-agrikoltura 

tirrappreżenta waħda mill-politiki 

prinċipali tal-UE fil-politiki ekonomiċi u 

tal-koeżjoni; jinnota li fid-dinja 

globalizzata rridu niffaċċjaw mhux biss l-

isfida tal-kompetittività, iżda wkoll dik tas-

sostenibbiltà mill-aspett ambjentali u tas-

saħħa; jitlob, għaldaqstant, impenn ċar 
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għar-riċerka f'dan il-qasam, kif ukoll 

appoġġ speċifiku għall-innovazzjoni tal-

SMEs fis-settur għall-FP9 li jmiss; 

Or. es 

Emenda   366 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 32b (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 32b. Jistieden lill-Kummissjoni 

tippubblika taħlita tajba bejn sejħiet 

miftuħa u aktar deskrittivi li jwasslu għal 

proposti tal-proġetti bi proġetti innovattivi 

u ta' tfixkil filwaqt li fl-istess ħin jiġu 

indirizzati l-isfidi soċjetali konkreti l-aktar 

urġenti; 

Or. en 

 

Emenda   367 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 33 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

33. Jinnota li l-FP li jmiss ser ikollu 

jqis il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE; 

jinnota li r-R&I tibbenefika minn oqfsa 

ċari u stabbli fit-tul, u li r-Renju Unit 

għandha pożizzjoni fuq quddiem fil-

qasam tax-xjenza; jesprimi x-xewqa li 

netwerks u kollaborazzjoni ma' entitajiet 

fir-Renju Unit ikunu jistgħu jkomplu u li 

soluzzjonijiet stabbli u sodisfaċenti jkunu 

jistgħu jinstabu malajr; 

33. Jinnota li l-FP jeħtieġ li jqis l-

implikazzjonijiet tal-Brexit u jistieden lill-

Kummissjoni tipprovdi s-soluzzjonijiet, li 

jipprevjenu lill-UE milli titlef ir-riżultati 

xjentifiċi ġġenerati fl-Orizzont 2020 u 

proġetti FP9; jesprimi x-xewqa li netwerks 

u kollaborazzjoni ma' entitajiet fir-Renju 

Unit ikunu jistgħu jkomplu u li 

soluzzjonijiet stabbli u sodisfaċenti jkunu 

jistgħu jinstabu malajr; 

Or. en 
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Emenda   368 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 33 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

33. Jinnota li l-FP li jmiss ser ikollu 

jqis it-tluq tar-Renju Unit mill-UE; jinnota 

li r-R&I tibbenefika minn oqfsa ċari u 

stabbli fit-tul, u li r-Renju Unit għandha 

pożizzjoni fuq quddiem fil-qasam tax-

xjenza; jesprimi x-xewqa li netwerks u 

kollaborazzjoni ma' entitajiet fir-Renju 

Unit ikunu jistgħu jkomplu u li 

soluzzjonijiet stabbli u sodisfaċenti jkunu 

jistgħu jinstabu malajr; 

33. Jinnota li l-FP li jmiss ser ikun 

kritiku għall-kompetittività ekonomika 

tal-UE u l-progess soċjetali tagħha; 

jinnota li jkollu jqis it-tluq tar-Renju Unit 

mill-UE; jinnota li r-R&I tibbenefika minn 

oqfsa ċari u stabbli fit-tul, u li r-Renju Unit 

għandha pożizzjoni fuq quddiem fil-qasam 

tax-xjenza; jesprimi x-xewqa li netwerks u 

kollaborazzjoni ma' entitajiet fir-Renju 

Unit ikunu jistgħu jkomplu u li 

soluzzjonijiet stabbli u sodisfaċenti jkunu 

jistgħu jinstabu malajr filwaqt li jitqies li 

wara l-ħruġ tiegħu r-Renju Unit ikun 

pajjiż terz u jkollu kundizzjonijiet marbuta 

mal-parteċipazzjoni tiegħu; 

Or. en 

 

Emenda   369 

Gunnar Hökmark 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 33 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

33. Jinnota li l-FP li jmiss ser ikollu 

jqis it-tluq tar-Renju Unit mill-UE; jinnota 

li r-R&I tibbenefika minn oqfsa ċari u 

stabbli fit-tul, u li r-Renju Unit għandha 

pożizzjoni fuq quddiem fil-qasam tax-

xjenza; jesprimi x-xewqa li netwerks u 

kollaborazzjoni ma' entitajiet fir-Renju 

Unit ikunu jistgħu jkomplu u li 

soluzzjonijiet stabbli u sodisfaċenti jkunu 

jistgħu jinstabu malajr; 

33. Jinnota li l-FP li jmiss ser ikollu 

jqis it-tluq tar-Renju Unit mill-UE; jinnota 

li r-R&I tibbenefika minn oqfsa ċari u 

stabbli fit-tul, u li r-Renju Unit għandha 

pożizzjoni fuq quddiem fil-qasam tax-

xjenza; jesprimi x-xewqa li netwerks u 

kollaborazzjoni ma' entitajiet fir-Renju 

Unit ikunu jistgħu jkomplu u li 

soluzzjonijiet stabbli u sodisfaċenti jkunu 

jistgħu jinstabu malajr; barra minn hekk, 
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jenfasizza l-ħtieġa ta' ħidma lejn l-eqreb 

kooperazzjoni possibbli bejn ir-Renju Unit 

u l-UE fil-qasam tar-riċerka, b'mod 

partikolari fir-rigward tal-FP li jmiss; 

Or. en 

 

Emenda   370 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 33a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 33a. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura 

li l-azzjonijiet u l-finanzjament ta' FP9 li 

jmiss jenħtieġ li jirrispettaw id-drittijiet 

fundamentali u josservaw il-prinċipji 

rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 

tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 

Ewropea; tali azzjonijiet jenħtieġ li jkunu 

f'konformità ma' kwalunkwe obbligu 

ġuridiku, inkluż id-dritt internazzjonali u 

b'mod partikolari l-obbligu tal-UE li ma 

tirrikonoxxix bħala legali sitwazzjoni 

maħluqa minn ksur serju ta' norma 

perentorja tad-dritt internazzjonali u biex 

ma tirrendix l-għajnuna jew l-assistenza 

fiż-żamma ta' din is-sitwazzjoni ma' 

kwalunkwe deċiżjoni rilevanti tal-

Kummissjoni kif ukoll ma' prinċipji etiċi, 

li jinkludu l-evitar ta' kwalunkwe ksur tal-

integrità tar-riċerka; 

Or. en 

 

Emenda   371 

Gunnar Hökmark 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 33a (ġdid) 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 33a. Jenfasizza l-ħtieġa li jkunu żgurati 

fondi addizzjonali għall-pilastru tax-

Xjenza Eċċellenti u l-Kunsill Ewropew 

tar-Riċerka (ERC), sabiex ir-riċerka 

eċċellenti ssir il-prinċipju ta' gwida għal 

FP9; jenfasizza, fl-istess ħin, il-ħtieġa li 

jitrawmu r-riċerka u l-innovazzjoni 

madwar l-Unjoni kollha, sabiex jingħalaq 

id-distakk bejn ir-reġjuni; għal dan il-

għan, jemmen li l-Fondi Strutturali ta' 

Investiment Ewropej jistgħu 

jikkontribwixxu flimkien mal-

finanzjament prinċipali għar-riċerka, il-

pjattaformi u l-infrastruttura ta' kwalità 

għolja; 

Or. en 
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 33b. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura 

li fir-rigward tal-proċeduri tal-

evalwazzjoni tal-proġetti kemm etiċi kif 

ukoll tekniċi, previsti għall-FP9 li jmiss, 

dawn jeħtieġ li jkunu trasparenti u 

parteċipatorji kif ukoll ibbażati fuq id-dritt 

internazzjonali u l-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea; barra 

minn hekk, l-evalwaturi tal-proġetti FP9 

jeħtieġ li jinħatru b'mod indipendenti u 

mhux mill-parteċipanti tal-proġett iżda 

minn korp estern u f'konsultazzjonijiet 

mal-Parlament Ewropew u s-soċjetà 

ċivili; 

Or. en 

 


