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Mozzjoni għal riżoluzzjoni

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 1
Ċitazzjoni 8 a (ġdida)

- wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE1 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta' l-24 ta' Ottubru 2006 li tistabbilixxi Programm ta' Qafas għall-
Innovazzjoni u l-Kompetittività (2007 - 2013),

Or. el

Emenda mressqa minn Ambroise Guellec

Emenda 2
Ċitazzjoni 15 a (ġdida)

- wara li kkunsidra l-Karta Ewropea dwar l-Impriżi ż-Żgħar, adottata f'Feira fl-20 ta' 
Ġunju 2000, li tirrimarka li l-impriżi ż-żgħar għandhom ikunu kkunsidrati bħala 
wieħed mill-muturi ewlenin ta' l-innovazzjoni fl-Ewropa, u li timpenja lill-Istati 
Membri u lill-Unjoni Ewropea biex isaħħu l-ispirtu ta' l-innovazzjoni fl-impriżi ż-
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żgħar u l-kapaċitajiet teknoloġiċi tagħhom u biex tiġi introdotta privattiva 
Komunitarja li tkun aċċessibbli għalihom,

Or. fr

Emenda mressqa minn Brigitte Douay

Emenda 3
Ċitazzjoni 15 a (ġdida)

- wara li kkunsidra l-Karta Ewropea dwar l-Impriżi ż-Żgħar, adottata f'Feira fl-20 ta' 
Ġunju 2000, li titlob li l-impriżi ż-żgħar jiġu kkunsidrati bħala wieħed mill-muturi 
ewlenin ta' l-innovazzjoni fl-Ewropa, u li taħtha l-Istati Membri u l-Unjoni Ewropea 
jimpenjaw ruħhom li jsaħħu l-ispirtu ta' l-innovazzjoni fl-impriżi ż-żgħar u l-
kapaċitajiet teknoloġiċi tagħhom u biex tiġi introdotta privattiva Komunitarja li tkun 
aċċessibbli għalihom,

Or. fr

Emenda mressqa minn Margie Sudre

Emenda 4
Ċitazzjoni 15 a (ġdida)

- wara li kkunsidra l-Karta Ewropea dwar l-Impriżi ż-Żgħar, adottata f'Feira fl-20 ta' 
Ġunju 2000, li tiddikjara li l-impriżi ż-żgħar għandhom jiġu kkunsidrati bħala 
wieħed mill-muturi ewlenin ta' l-innovazzjoni fl-Ewropa, u li taħtha l-Istati Membri 
u l-Unjoni Ewropea jimpenjaw ruħhom li jsaħħu l-ispirtu ta' l-innovazzjoni fl-
impriżi ż-żgħar u l-kapaċitajiet teknoloġiċi tagħhom u biex tiġi introdotta privattiva 
Komunitarja li tkun aċċessibbli għalihom,

Or. fr

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 5
Ċitazzjoni 19 a (ġdida)

- wara li kkunsidra r-rapport lill-Kummissjoni mill-grupp ta' esperti indipendenti 
dwar ir-Riċerka u l-Iżvilupp, immexxi minn Esko Aho, intitolat 'Noħolqu Ewropa 
Innovattiva' (Jannar 2006), ir-rapport finali tal-Bord Konsultattiv Ewropew għar-
Riċerka (ERAB) intitolat 'Nistimulaw il-potenzjal reġjonali għar-riċerka u l-
innovazzjoni' (Novembru 2005) u r-rapport tal-Kummissjoni ' Strateġiji u 
Azzjonijiet Innovattivi: ir-riżultati ta' 15-il sena esperjenza reġjonali' (Ottubru 
2005),
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Or. nl

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 6
Premessa B

B. billi l-investiment minnu nnifsu ma jiġġarantix żvilupp imma jista', meta poltiki xierqa 
jkunu implimentati u miżuri progressivi favur it-tkabbir jiġu appoġġjati, isir għodda 
vitali ta' l-iżvilupp,

Or. en

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emenda 7
Premessa E a (ġdida)

Ea. wara li kkunsidra l-previżjonijiet demografiċi għall-Unjoni Ewropea, li għandha 
rata tat-twelid baxxa u popolazzjoni li qed tixjieħ,

Or. pl

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 8
Premessa I

I. billi l-mira ta' l-Istrateġija ta' Liżbona hija li l-UE ssir l-ekonomija l-iktar kompetittiva 
fid-dinja sa l-2010, li tinkludi ż-żieda fin-nefqa fuq ir-riċerka u l-iżvilupp għal 3% tal-
GDP u billi ċentri reġjonali u lokali għandhom ikunu aktar attivi fl-involviment 
tagħhom fl-implimentazzjoni prattika ta' l-Istrateġija ta' Liżbona,

Or. pl

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 9
Premessa J

J. billi minn 60 sa 70% tal-leġiżlazzjoni ta’ l-UE hija implimentata fuq livell lokali u 
reġjonali,



AM\650823MT.doc PE 384.448v01-00 4/30 AM\

MT

Or. pl

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 10
Premessa M a (ġdida)

Ma. billi l-provvista ta' l-enerġija sostenibbli tirrappreżenta waħda mill-ikbar sfidi għall-
UE,

Or. nl

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 11
Premessa M a (ġdida)

Ma. Billi, madankollu, l-potenzjal għall-innovazzjoni ta' impriżi żgħar u mikro u 
industriji ta' xogħol mid-dar, b'mod partikulari fejn huma kkonċernati l-
innovazzjoni f'teknoloġija ta' livell baxx u medju u l-innovazzjoni mhux 
teknoloġika, mhux rikonoxxut jew sfrutat biżżejjed, u b'hekk dawn l-impriżi jkunu 
neqsin minn sors vitali ta' żvilupp ekonomiku, kompetittività u ħolqien ta' impjiegi; 
billi, għalhekk, huwa essenzjali, f'konformità mad-definizzjoni usa' mogħtija fit-
testi tal-Komunità, li jitqiesu tipi differenti ta' innovazzjoni, huma x'inhuma s-
setturi ta' l-ekonomija kkonċernati,

Or. fr

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 12
Premessa O a (ġdida)

Oa. billi bidla demografika hija wkoll sfida soċjali għall-UE u toffri opportunitajiet kbar 
għall-innovazzjoni għall-UE u għas-settur tas-servizzi, 

Or. nl
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Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 13
Premessa Q a (ġdida)

Qa. billi l-innovazzjoni m'għandhiex titqies biss f'termini purament formali, u billi 
jeżisti 'feedback effect' fejn politika reġjonali mwettqa kif jixraq trawwem 
innovazzjoni f'ħafna direzzjonijiet li minn naħa tagħha mbagħad tikkawża żvilupp 
reġjonali aktar mgħaġġel u armonjuż, u b'hekk tikkontribwixxi lejn il-koeżjoni fil-
Komunità,

Or. pl

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emenda 14
Paragrafu 1

1. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jiżguraw li jiġi provdut aċċess 
ugwali għall-edukazzjoni fil-livelli kollha liċ-ċittadini kollha fir-reġjuni kollha, li 
għandu jagħti aktar faċilità lin-nies biex jaħsbu b'mod innovattiv u kreattiv u biex ikun 
żgurat żvilupp personali bilanċjat (kemm intellettwali kif ukoll fiżiku), anki fir-
rigward ta' l-iżvilupp ta' mudelli attivi u bi spirtu pubbliku ta' mġiba soċjali;

Or. pl

Emenda mressqa minn Brigitte Douay

Emenda 15
Paragrafu 1

1. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jiżguraw li jiġi provdut aċċess 
ugwali għall-edukazzjoni fil-livelli kollha fir-reġjuni kollha, li se jagħti aktar faċilità 
lill-kull persuna biex taħseb b'mod innovattiv u kreattiv (tħassir);

Or. fr

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 16
Paragrafu 1

1. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jiżguraw li jiġi provdut aċċess 
ugwali għall-edukazzjoni fil-livelli kollha fir-reġjuni kollha, li se jagħti aktar faċilità 
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lin-nies biex jaħsbu b'mod innovattiv u kreattiv u biex ikun żgurat żvilupp personali 
bilanċjat (kemm intellettwali kif ukoll fiżiku), (tħassir);

Or. nl

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 17
Paragrafu 2

2. (tħassir) Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex irawmu l-iżvilupp ta' 
ċentri reġjonali ta' riċerka akkademika u xjentifika u koperazzjoni eqreb fost ċentri 
bħal dawn, biex jiġu inklużi aktar skambji ta' riċerkaturi u studenti u aċċess imtejjeb 
għal riċerkaturi nisa;

Or. en

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 18
Paragrafu 2

2. Jilqa' b'sodisfazzjon r-riżultati li ntlaħqu s'issa u jistieden lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni biex irawmu l-iżvilupp ta' ċentri reġjonali ta' riċerka akkademika u 
xjentifika, b'mod partikulari jekk ikun possibbli ċentri ta' eċċellenza f'zoni li 
għandhom profil ta' riċerka baxx, u koperazzjoni eqreb fost ċentri bħal dawn, kif 
ukoll rabtiet bejnhom u ċentri ta' eċċellenza tradizzjonali fl-UE minn zoni fejn dan 
il-qasam huwa aktar żviluppat, biex jiġu inklużi aktar skambji ta' riċerkaturi u 
studenti;

Or. el

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emenda 19
Paragrafu 2

2. Jilqa' b'sodisfazzjon ir-riżultati miksuba s'issa u jistieden lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni biex irawmu l-iżvilupp ta' ċentri ta' riċerka akkademika u xjentifika 
reġjonali u koperazzjoni eqreb fost ċentri bħal dawn, biex jiġu inklużi aktar skambji ta' 
riċerkaturi u studenti, u n-netwerking tagħhom ma' strutturi simili f'reġjuni, Stati 
Membri jew pajjiżi terzi oħrajn;

Or. pl
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Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emenda 20
Paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippromwovi proġetti ta' riċerka 
li s-sejbiet tagħhom ikollhom applikazzjonijiet prattiċi, u b'hekk jikkontribwixxu 
għall-iżvilupp reġjonali;

Or. pl

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 21
Paragrafu 3

3. (tħassir) Jemmen li għandu jitqies b'mod partikulari l-fatt li s-soċjetà Ewropea qed 
tixjieħ u jaħseb li l-anzjani għandhom ikunu involuti aktar mill-qrib f'miżuri 
innovattivi, sabiex b'hekk l-għarfien u l-esperjenza tagħhom jiġu utilizzati b'mod 
tajjeb;

Or. en

Emenda mressqa minn Brigitte Douay

Emenda 22
Paragrafu 3

3. Jiġbed l-attenzjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni għall-fatt li, meta wieħed iqis 
(tħassir) is-sitwazzjoni demografika attwali fl-UE, u l-fatt li s-soċjetà Ewropea qed 
tixjieħ, persuni anzjani għandhom jiġu inkoraġġuti biex ikunu involuti aktar mill-qrib 
f'miżuri innovattivi, sabiex b'hekk l-għarfien u l-esperjenza tagħhom jiġu utilizzati 
b'mod tajjeb;

Or. fr

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 23
Paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni, kif ukoll awtoritajiet reġjonali u 
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lokali, biex jieħdu passi aktar effettivi biex jidentifikaw żgħażagħ b'talenti u 
jagħtuhom l-opportunità biex jiżviluppaw il-kapaċitajiet xjentifiċi u intellettwali 
tagħhom, u jipprovdu wkoll appoġġ komprensiv għall-avvanz ta' riċerkaturi 
żgħażagħ;

Or. pl

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 24
Paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Jenfasizza li l-bidla demografika toħloq ukoll opportunitajiet għall-ekonomija 
Ewropea; jirriferi għall-attivitajiet innovattivi fis-setturi ta' l-informatika u tal-
mediċina, fid-domotika (domotics), fit-telematika u fil-biċċa l-kbira tas-setturi tas-
servizzi, tat-trasport u tal-kura, kif ukoll fl-ippjanar reġjonali; ifakkar li ħafna mill-
awtoritajiet reġjonali u lokali għandhom l-influwenza meħtieġa biex jimplimentaw 
politiki f'dawn l-oqsma; 

Or. nl

Emenda mressqa minn Grażyna Staniszewska

Emenda 25
Paragrafu 4

4. Jissuġġerixxi lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri, lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-
awtoritajiet reġjonali li, bil-ħsieb li jitrawwem spirtu aktar b'saħħtu ta' innovazzjoni, il-
komunitajiet reġjonali u lokali għandhom jiġu galvanizzati permezz ta' kampanja 
pluridirezzjonali biex jiġi stabbilit djalogu mas-soċjetà, u mal-qasam tan-negozju 
b'mod partikulari, bbażat fuq il-prinċipju ta' approċċ 'minn isfel għal fuq';

Or. pl

Emenda mressqa minn Marian Harkin

Emenda 26
Paragrafu 5

5. Huwa tal-fehma li prerekwiżit essenzjali għall-bini ta' kapaċità ta' innovazzjoni fl-UE 
huwa l-aċċess 'broadband' mingħajr xkiel u liberu (tħassir) għal

(a) informazzjoni amministrattiva (fil-livelli kollha ta' l-amministrazzjoni), li 
jagħmilha possibbli biex il-parti l-kbira tal-formalitajiet amministrattivi, inklużi 
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formalitajiet relatati man-negozju, ikunu jistgħu jiġu indirizzati fuq l-Internet, u

(b) informazzjoni xjentifika, ekonomika, legali u kulturali, li tkun suġġetta għal rispett 
xieraq tal-prinċipji tal-proprjetà intellettwali (disponibilità usa' ta' libreriji elettroniċi),

u jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex 
jiżguraw aċċess universali għal informazzjoni bħal din u biex jimmassimizzaw l-
aċċess għal xogħol ibbażat fuq it-teknologiji ta’ l-informatika u tal-komunikazzjoni 
(ICT) - xi ħaġa li hija partikularment importanti għal persuni li jagħżlu li jaħdmu 
b'mod remot – u biex ix-xogħol u t-tagħlim permezz ta' mezzi elettroniċi (e-working 
u e-learning) jiġu ffaċilitati;

Or. en

Emenda mressqa minn Grażyna Staniszewska

Emenda 27
Paragrafu 5

5. Huwa tal-fehma li prerekwiżit essenzjali għall-bini ta' kapaċità ta' innovazzjoni fl-UE 
huwa l-aċċess 'broadband' mingħajr xkiel u liberu (tħassir) għal

(a) informazzjoni amministrattiva (fil-livelli kollha ta' l-amministrazzjoni), li 
jagħmilha possibbli biex il-parti l-kbira tal-formalitajiet amministrattivi, inklużi 
formalitajiet relatati man-negozju, ikunu jistgħu jiġu indirizzati fuq l-Internet, u
(b) informazzjoni xjentifika, ekonomika, legali u kulturali, li tkun suġġetta għal 
rispett xieraq tal-prinċipji tal-propjetà intellettwali (disponibiltà usa' ta' libreriji 
elettroniċi),

u jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex 
jiżguraw aċċess universali għal informazzjoni bħal din u biex jimmassimizzaw l-
aċċess għal xogħol ibbażat fuq it-teknologiji ta’ l-informazzjoni u tal-komunikazzjoni 
(ICT) - xi ħaġa li hija partikularment importanti għal persuni li ċ-ċirkustanzi personali 
jew professjonali tagħhom jirrikjedulhom li jaħdmu b'mod remot, inklużi żgħażagħ, 
ommijiet edukati u persuni b'diżabiltà;

Or. pl

Emenda mressqa minn Brigitte Douay

Emenda 28
Paragrafu 5

5. Huwa tal-fehma li prerekwiżit essenzjali għall-bini tal-kapaċità ta' innovazzjoni fl-UE 
huwa l-aċċess 'broadband' mingħajr xkiel u ħlas - jew bi prezz baxx ħafna - waqt li jkun 
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żgurat li l-internet ikun aċċessibli f'zoni remoti u rurali, għal:

(a) informazzjoni amministrattiva (fil-livelli kollha ta' l-amministrazzjoni), li jagħmilha 
possibbli biex il-parti l-kbira tal-formalitajiet amministrattivi, inklużi formalitajiet 
relatati man-negozju, ikunu jistgħu jiġu indirizzati fuq l-Internet, u

(b)informazzjoni xjentifika, ekonomika, legali u kulturali, li tkun suġġetta għal rispett 
xieraq tal-prinċipji tal-propjetà intellettwali (disponibiltà usa' ta' libreriji elettroniċi),

u jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex 
jiżguraw aċċess universali għal informazzjoni bħal din u biex jimmassimizzaw l-aċċess 
għal xogħol ibbażat fuq it-teknologiji ta’ l-informatika u tal-komunikazzjoni (ICT) - u 
biex jiffaċilitaw aċċess għat-teleworking fejn dan ikun meħtieġ, pereżempju f'zoni 
rurali iżolati u għal persuni b'diżabilità;

Or. fr

Emenda mressqa minn Margie Sudre

Emenda 29
Paragrafu 5

5. Huwa tal-fehma li prerekwiżit essenzjali għall-bini tal-kapaċità ta' innovazzjoni fl-UE 
huwa l-aċċess 'broadband' mingħajr xkiel u ħlas - jew bi prezz baxx ħafna - waqt li 
jkun żgurat li l-internet ikun aċċessibli f'zoni remot, remoti ħafna u rurali;

Or. fr

Emenda mressqa minn Ambroise Guellec

Emenda 30
Paragrafu 5

5. Huwa tal-fehma li prerekwiżit essenzjali għall-bini ta' kapaċità ta' innovazzjoni fl-UE 
huwa l-aċċess 'broadband' mingħajr xkiel u ħlas - jew irħis ferm - b'mod partikulari 
f'zoni rurali u remoti;

Or. fr
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Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emenda 31
Paragrafu 5

5. Huwa tal-fehma li prerekwiżit essenzjali għall-bini ta' kapaċità ta' innovazzjoni fl-UE 
huwa l-aċċess 'broadband' mingħajr xkiel u liberu - jew irħis ferm - għal
(a) informazzjoni amministrattiva (fil-livelli kollha ta' l-amministrazzjoni), li 
jagħmilha possibbli biex il-parti l-kbira tal-formalitajiet amministrattivi, inklużi 
formalitajiet relatati man-negozju, ikunu jistgħu jiġu indirizzati fuq l-Internet, u

(b) informazzjoni xjentifika, ekonomika, legali u kulturali, li tkun suġġetta għal 
rispett xieraq tal-prinċipji tal-propjetà intellettwali (disponibiltà usa' ta' libreriji 
elettroniċi),
u jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex 
jiżguraw aċċess universali għal informazzjoni bħal din u biex jimmassimizzaw l-
aċċess għal xogħol ibbażat fuq it-teknologiji ta’ l-informatika u tal-komunikazzjoni
(ICT) - xi ħaġa li tista' tgħin fil-ġlieda kontra l-qgħad u li hija partikularment 
importanti għal persuni li ċ-ċirkustanzi personali jew professjonali tagħhom 
jirrikjedulhom li jaħdmu b'mod remot, (tħassir) persuni b'diżabiltà u persuni li jagħtu 
l-kura;

Or. pl

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 32
Paragrafu 5

5. Huwa tal-fehma li prerekwiżit essenzjali għall-bini ta' kapaċità ta' innovazzjoni fl-UE 
huwa l-aċċess 'broadband' mingħajr xkiel u liberu - jew irħis ferm - għal

(a) informazzjoni amministrattiva (fil-livelli kollha ta' l-amministrazzjoni), li jagħmilha 
possibbli biex il-parti l-kbira tal-formalitajiet amministrattivi, inklużi formalitajiet 
relatati man-negozju, ikunu jistgħu jiġu indirizzati fuq l-Internet, u

(b)informazzjoni xjentifika, ekonomika, legali u kulturali, li tkun suġġetta għal rispett 
xieraq tal-prinċipji tal-propjetà intellettwali (disponibiltà usa' ta' libreriji elettroniċi),

u jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex 
jiżguraw aċċess universali għal informazzjoni bħal din u biex jimmassimizzaw l-aċċess 
għal xogħol ibbażat fuq it-teknologiji ta’ l-informatika u tal-komunikazzjoni (ICT) - xi 
ħaġa li hija partikularment importanti għal reġjuni remoti, muntanjużi u gżejjer ta' l-UE, 
u għal persuni li ċ-ċirkustanzi personali jew professjonali tagħhom jirrikjedulhom li 
jaħdmu b'mod remot, inklużi żgħażagħ, ommijiet edukati u persuni b'diżabiltà;

Or. el
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Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 33
Paragrafu 5

5. Huwa tal-fehma li prerekwiżit essenzjali għall-bini ta' kapaċità ta' innovazzjoni fl-UE 
huwa l-aċċess 'broadband' mingħajr xkiel u liberu - jew irħis ferm - għal

(a) informazzjoni amministrattiva (fil-livelli kollha ta' l-amministrazzjoni), li 
jagħmilha possibbli biex il-parti l-kbira tal-formalitajiet amministrattivi, inklużi 
formalitajiet relatati man-negozju, ikunu jistgħu jiġu indirizzati fuq l-Internet, u

(b) informazzjoni xjentifika, ekonomika, legali u kulturali, li tkun suġġetta għal rispett 
xieraq
tal-prinċipji tal-proprjetà intellettwali (disponibilità usa' ta' libreriji elettroniċi),

u jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex 
jiżguraw aċċess universali għal informazzjoni bħal din u biex jimmassimizzaw l-
aċċess għal xogħol ibbażat fuq it-teknologiji ta’ l-informazzjoni u tal-komunikazzjoni 
(ICT) - xi ħaġa li hija partikularment importanti għal persuni li ċ-ċirkustanzi personali 
jew professjonali tagħhom jirrikjedulhom li jaħdmu b'mod remot, inklużi żgħażagħ, 
ommijiet edukati u persuni b'diżabiltà; fl-istess waqt, meta wieħed iqis l-effettività 
indiskutibbli ta' kollegament "broadband" ta' l-Internet mingħajr ħlas, iħeġġeġ lill-
Kummissjoni biex issolvi t-tensjonijiet li jinqalgħu fil-prattika bejn il-politika tal-
kompetizzjoni u l-politika ta' l-għajnuna statali fuq naħa, u l-appoġġ ta' proġetti 
bħal dawn mill-Fondi Strutturali, fuq in-naħa l-oħra;

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 34
Paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali, f'koperazjoni mal-korpi 
settorjali - bħall-Kmamar tal-Kummerċ u Ċentri ta' Informazzjoni oħrajn - biex 
jistabbilixxu 'one-stop shops' konġunti ta' l-informazzjoni;  jenfasizza li dan jista' 
jsir mingħajr ma jintnefqu aktar riżorsi permezz ta' riforma tan-netwerks ta' l-
informazzjoni; jinnota, fl-aħħar nett, li b'dan il-mod kumpaniji u istituzzjonijiet tar-
riċerka jistgħu jiksbu minn indirizz waħdieni informazzjoni dwar il-politika ta' l-
innovazzjoni, tar-riċerka u ta' l-iżvilupp reġjonali fuq livell lokali, reġjonali, 
nazzjonali u ta' l-UE;  

Or. nl
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Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 35
Paragrafu 6

6. Iqis li, bil-ħsieb li tingħata spinta lill-innovazzjoni madwar il-Komunità, huwa 
essenzjali li jingħata appoġġ wiesa' lill-attivitajiet relatati ma' invenzjonijiet, u bħala 
estensjoni ta' dan, lill-attivitajiet relatati ma' privattivi u liċenzji, u jistieden lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom biex 
jingħata effett lill-privattiva Ewropea u biex jiġi żgurat rispett għad-drittijiet ta' l-awtur 
(strateġija għad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali), li għandu jwassal għall-adozzjoni 
ta' soluzzjonijiet globali f'dan il-qasam, ibbażati l-iktar fuq mudelli Ewropej;

Or. pl

Emenda mressqa minn Brigitte Douay

Emenda 36
Paragrafu 6

6. Iqis li, bil-ħsieb li tingħata spinta lill-innovazzjoni madwar il-Komunità, huwa 
essenzjali li jingħata appoġġ wiesa' lill-attivitajiet relatati ma' invenzjonijiet, privattivi 
u liċenzji u jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iżidu l-
isforzi tagħhom biex jingħata effett lill-privattiva Ewropea u biex jiġi żgurat rispett 
għad-drittijiet ta' l-awtur (strateġija għad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali), u biex 
jiġġieled b'mod qawwi u effettiv l-iffalsifikar, li għandu jassal għall-adozzjoni ta' 
soluzzjonijiet globali f'dan il-qasam, ibbażati l-iktar fuq mudelli Ewropej;

Or. fr

Emenda mressqa minn Margie Sudre

Emenda 37
Paragrafu 6 a (ġdid)

6a. Jinnota li miżuri ta' l-iżvilupp u l-innovazzjoni huma kkonċernati wkoll ma' dik l-
innovazzjoni organizzativa u marbuta mas-servizzi li mhix teknoloġika; jilqa' 
b'sodisfazzjon l-fatt li l-Kunsill dwar il-'Kompetittività' tal-5 ta' Diċembru 2006 
ddeċieda li jfassal linja gwida dwar il-politika ta' l-innovazzjoni marbuta mas-
servizzi u mhux teknoloġika; jistieden lill-Kummissjoni biex tinvolvi l-
organizzazzjonijiet intermedjarji tan-negozju ta' l-impriżi kkonċernati f'dan il-
proċess; jistieden lir-reġjuni biex jintroduċu miżuri biex jappoġġjaw l-innovazzjoni 
mhux teknoloġika;
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Or. fr

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 38
Paragrafu 7

7. Huwa tal-fehma li raggruppamenti ta' innovazzjoni u ċentri ta' eċċellenza (tħassir) 
kisbu, s'issa, riżultati tajbin u li dawn għandhom ikunu supplimentati mill-
konklużjonijiet tar-rapport 'Noħolqu Ewropa Innovattiva' kif għamlet il-
Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha 'L-Għarfien fil-Prattika: Strateġija għall-
innovazzjoni msejsa fuq bażi wiesgħa għall-UE' (COM(2006)0502); iqis li r-riżultati 
tar-rapport tal-Kummissjoni msemmi hawn fuq dwar ir-riżultati ta' 15-il sena 
esperjenza reġjonali fi strateġiji u azzjonijiet innovattivi (bħall-"vawċer ta' 
innovazzjoni") u għandhom jiġu kkunsidrati wkoll ir-rakkomandazzjonijiet ta' l-
ERAB fir-rapport finali msemmi hawn fuq (aktar investiment fir-riċerka reġjonali u 
l-politika ta' l-innovazzjoni u twettiq ta' verifiki ta' innovazzjoni reġjonali fuq ir-
reġjuni) jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex irawmu l-iżvilupp ta' 
raggruppamenti bħala mezz kif jiġu stabbiliti rabtiet bejn ċentri ta' riċerka xjentifika, 
ċentri ta' edukazzjoni, komunitajiet tan-negozju u komunitajiet lokali;

Or. nl

Emenda mressqa minn Brigitte Douay

Emenda 39
Paragrafu 7 a (ġdid)

7a. Iqis li l-iżvilupp dinamiku ta' l-innovazzjoni fuq livell reġjonali, b'mod partikulari 
fl-oqsma ta' industriji tradizzjonali jew waħdanin, jista' jikkostitwixxi vantaġġ 
effettiv biex jiġu miġġielda r-rilokazzjonijiet u biex jiġu inkoraġġuti l-impjiegi 
reġjonali; 

Or. fr

Emenda mressqa minn Grażyna Staniszewska

Emenda 40
Paragrafu 8

8. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex irawmu koperazzjoni billi jwaqqfu pjattaformi 
teknoloġiċi Ewropej li jipprovdu opportunità biex jiġu konċentrati attivitajiet ta' 
innovazzjoni permezz tal-ħolqien ta' rabtiet transkonfinali u transreġjonali bejn l-
industrija u n-negozju u ċ-ċrieki ta' riċerka xjentifika u dawk finanzjarji;
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Or. pl

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emenda 41
Paragrafu 9

9. Jilqa' l-fatt li l-infiq fuq ir-riċerka u l-iżvilupp taħt is-Seba' Programm ta' Qafas 
żdied b'madwar 40%; jenfasizza, madankollu, li l-livell attwali ta' nfiq fuq riċerka u 
żvilupp għadu baxx b'mod perikoluż u li l-approprjazzjonijiet baġitarji tal-Komunità 
indikati għal dan l-iskop huma 'l bogħod milli jkunu sodisfaċenti, u jistieden lill-Istati 
Membri biex iżidu b'mod konsiderevoli kemm jista' jkun malajr is-sehem ta' nfiq bħal 
dan ta' GDP kemm fuq livelli nazzjonali kif ukoll fuq livelli reġjonali;

Or. pl

Emenda mressqa minn Marian Harkin

Emenda 42
Paragrafu 9

9. Jenfasizza li l-livell attwali ta' nfiq fuq riċerka u żvilupp huwa baxx b'mod perikoluż u 
li l-approprjazzjonijiet baġitarji tal-Komunità indikati għal dan l-iskop huma 'l bogħod 
milli jkunu sodisfaċenti, u jitlob lill-Istati Membri biex iżidu b'mod konsiderevoli 
kemm jista' jkun malajr il-persentaġġ ta' GDP li jonfqu fuq R&D kemm fuq livelli 
nazzjonali kif ukoll fuq livelli reġjonali;

Or. en

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 43
Paragrafu 9

9. Jenfasizza li l-livell attwali ta' nfiq fuq riċerka u żvilupp huwa baxx b'mod perikoluż u 
li l-approprjazzjonijiet baġitarji tal-Komunità indikati għal dan l-iskop huma 'l bogħod 
milli jkunu sodisfaċenti, u jistieden lill-Istati Membri biex iżidu b'mod konsiderevoli 
kemm jista' jkun malajr is-sehem ta' nfiq bħal dan ta' GDP kemm fuq livelli nazzjonali 
kif ukoll fuq livelli reġjonali, u jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li l-flus jiġi użat 
b'mod razzjonali, skond il-għan li għalih ġew indikati;

Or. pl
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Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emenda 44
Paragrafu 9 a (ġdid)

9a. Iqis li l-iffinanzjar strutturali huwa mezz fundamentali kif tissaħħaħ il-kapaċità ta' 
innovazzjoni u jitnaqqsu d-differenzi ekonomiċi bejn ir-reġjuni u jissuġġerixxi li l-
Kummissjoni u l-Istati Membri jżidu l-iffinanzjar strutturali indikat għar-riċerka u 
l-iżvilupp;

Or. pl

Emenda mressqa minn Elspeth Attwooll

Emenda 45
Paragrafu 10

10. Jara l-Istitut Ewropew għat-Teknoloġija (EIT) bħala opportunità ġdida li tevita l-ħarba 
ta' imħuħ (brain-drain) u tagħti lir-riċerkaturi Ewropej ta' talent opportunità unika biex 
iwettqu riċerka xjentifika fuq l-ogħla livell u bħala sors ta' appoġġ potenzjali għall-
istituzzjonijiet reġjonali ta' riċerka xjentifika; għalhekk jistieden lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iħaffu x-xogħol fuq it-twaqqif ta' l-EIT u b'hekk 
jagħtu spinta lill-kompetittività u l-potenzjal tal-Komunità fit-'trijanglu ta' tagħrif' 
iffurmat mill-innovazzjoni, ir-riċerka u l-edukazzjoni;

Or. en

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emenda 46
Paragrafu 10 a (ġdid)

10a. Jenfasizza li l-Istitut Ewropew għat-Teknoloġija għandu jappoġġja ċentri ta' 
riċerka, b'mod partilulari fir-reġjuni li jaqgħu taħt l-Objettiv 1, fejn l-innovazzjoni 
tista' tagħti kontribut sostanzjali fil-ġlieda kontra d-differenzi fl-iżvilupp;

Or. pl

Emenda mressqa minn Grażyna Staniszewska

Emenda 47
Paragrafu 10 a (ġdid)

10a. Jinkoraġġixxi lill-Komunità u lill-Istati Membri biex jifformulaw u jimplimentaw 
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strateġiji għall-ħolqien ta' suq tax-xogħol miftuħ, komuni u kompetittiv għar-
riċerkaturi, li joffrilhom prospetti attraenti għall-karrieri, possibilment bl-inklużjoni 
ta'  inċentivi ta' mobilità;

Or. pl

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter
Emenda 48
Titolu bejn il-paragrafu 10 u l-paragrafu 11

(tħassir) Għodda finanzjarji u amministrattivi

Or. en

Emenda mressqa minn Marian Harkin

Emenda 49
Paragrafu 11

11. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali 
sabiex jagħtu appoġġ komprensiv (inklużi miżuri biex il-proċeduri amministrattivi 
(tħassir) jiġu organizzati b'mod aktar effiċjenti) lill-SMEs, minħabba li dawn huma l-
aktar vetturi kreattivi u dinamiċi għall-innovazzjoni teknoloġika u organizzattiva, u 
b'hekk potenzjalment tikber il-kompetittività ekonomika ta' l-Ewropa u titjieb is-
sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol;

Or. en

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 50
Paragrafu 11

11. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali 
sabiex jagħtu appoġġ komprensiv (inklużi miżuri biex il-proċeduri amministrattivi u s-
sistema ta' taxxa jew miżuri li jikkonċernaw proċeduri tal-provvista pubblika jiġu 
organizzati b'mod aktar effiċjenti) lill-SMEs, minħabba li dawn huma l-aktar vetturi 
kreattivi u dinamiċi għall-innovazzjoni teknoloġika u organizzattiva, u b'hekk jikber 
il-potenzjal tal-kompetittività ekonomika ta' l-Ewropa u titjieb il-qagħda tas-suq tax-
xogħol;

Or. el
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Emenda mressqa minn Brigitte Douay

Emenda 51
Paragrafu 12 a (ġdid)

12a. Jerġa' jtenni s-sejħiet tiegħu għal strateġija ta' appoġġ ġenwina fuq livell Ewropew 
u lokali, għal impriżi żgħar u mikro u industriji ta' xogħol mid-dar biex jikkoperaw 
ma' stabbilimenti ta' riċerka pubblika u privata bil-għan li jintużaw il-kapaċitajiet 
ta' innovazzjoni ta' dawn l-impriżi, b'mod partikulari fit-teknoloġiji ta' livell baxx u 
medju; 

Or. fr

Emenda mressqa minn Brigitte Douay

Emenda 52
Paragrafu 12 b (ġdid)

12b. Jistieden lir-reġjuni biex joħolqu u jsaħħu din il-koperazzjoni, jinkoraġġixu 
koperazzjoni bejn ir-reġjuni u transkonfinali u kemm jista' jkun jissimplifikaw 
proċeduri amministrattivi għall-iffinanzjar;

Or. fr

Emenda mressqa minn Bairbre de Brún

Emenda 53
Paragrafu 12

12. Jistieden lill-awtoritajiet lokali u reġjonali biex irawmu u jappoġġjaw koperazzjoni 
bejn ċentri ta' riċerka xjentifika, l-ekonomija soċjali u negozji ta' kull daqs - kemm 
żgħar kif ukoll ta' daqs medju u kbar;

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 54
Paragrafu 12

12. Jistieden lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex irawmu u jappoġġjaw koperazzjoni 
reġjonali bejn ċentri ta' riċerka xjentifika u negozji ta' kull daqs; jistieden lill-
awtoritajiet reġjonali u lokali biex iqisu l-prinċipju ta' l-Innovazzjoni Miftuħa 
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(koperazzjoni bejn l-industrija, l-SMEs u l-gvern fir-riċerka u l-innovazzjoni 
permezz ta' raggruppamenti) bħala mutur għall-innovazzjoni u l-iżvilupp reġjonali;

Or. nl

Emenda mressqa minn Grażyna Staniszewska

Emenda 55
Paragrafu 12

12. Jistieden lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex irawmu u jappoġġjaw koperazzjoni 
reġjonali bejn ċentri ta' riċerka xjentifika u negozji ta' kull daqs - kemm żgħar kif ukoll 
ta' daqs medju, bil-għan li jtejbu l-effettività ta' l-infiq fir-riċerka xjentifika u 
jiżguraw li din twassal għal invenzjonijiet li jrawmu l-iżvilupp;

Or. pl

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 56
Paragrafu 12 a (ġdid)

12a. Jirrakkomanda li l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali jieħdu azzjoni 
innovattiva li hija essenzjali fis-settur tas-sevizzi fis-sens wiesa' tat-terminu, u li 
tinkludi s-servizzi pubbliċi;

Or. pl

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 57
Paragrafu 13

13. Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. pl
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Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 58
Paragrafu 13

13. Iħeġġeġ lill-Istati Membri, bil-ħsieb li ssir implimentazzjoni effettiva ta' politika favur 
l-innovazzjoni fir-reġjuni, biex jagħmlu użu tajjeb tal-kumplimentarjetà tal-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-
iffinanzjar disponibbli taħt is-Seba' Programm ta' Qafas u l-programm ta' qafas ta' l-
Innovazzjoni u l-Kompetittività (2007-2013); għal dan il-għan, jitlob li programmi 
nazzjonali u reġjonali jinkludu b'mod ċar fost il-prijoritajiet tagħhom kemm appoġġ 
għall-innovazzjoni f'impriżi żgħar ħafna u industriji ta' xogħol mid-dar kif ukoll 
żvilupp ta' strumenti konsultattivi li jakkumpanjaw li jiġu stabbiliti mill-
organizzazzjonijiet ta' negozju intermedjarji rappreżentattivi tagħhom;

Or. fr

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 59
Paragrafu 13

13. Iħeġġeġ lill-Istati Membri, bil-ħsieb li ssir implimentazzjoni effettiva ta' politika favur 
l-innovazzjoni fir-reġjuni, biex jagħmlu użu tajjeb tal-kumplimentarjetà tal-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-
iffinanzjar disponibbli taħt is-Seba' Programm ta' Qafas u l-ewwel Programm ta' 
Qafas ta' l-innovazzjoni u l-kompetittività;

Or. nl

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 60
Paragrafu 13

13. Iħeġġeġ lill-Istati Membri, bil-ħsieb li ssir implimentazzjoni effettiva ta' politika favur 
l-innovazzjoni fir-reġjuni, biex jagħmlu użu tajjeb tal-kumplimentarjetà tal-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-
iffinanzjar disponibbli taħt is-Seba' Programm ta' Qafas għar-riċerka u l-ewwel 
Programm ta' Qafas ta' l-Innovazzjoni u l-Kompetittività;

Or. el
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Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 61
Paragrafu 14

14. Huwa tal-fehma li, bi qbil mal-pressjoni soċjali b'saħħitha għal dan, il-burokrazija
għandha titnaqqas b'mod radikali, u jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jirrevedu l-liġi ta' l-UE u l-liġi nazzjonali, reġjonali u lokali minn dak il-lat u biex 
iwettqu simplifikazzjonijiet estensivi u, kull fejn ikun possibbli, biex jistandardizzaw 
il-proċeduri amministrattivi, b'mod partikulari dawk marbuta mal-varar jew mat-
tmexxija ta' attività ekonomika (punti ta' kuntatt waħdanin);

Or. pl

Emenda mressqa minn Marian Harkin

Emenda 62
Paragrafu 14

14. Huwa tal-fehma li, bi qbil mal-pressjoni soċjali b'saħħitha għal dan, il-burokrazija – li 
ma tridx tiġi konfuża ma' amministrazzjoni effiċjenti – għandha titnaqqas b'mod 
radikali, u jistieden lill-Kummissjoni (tħassir) biex tirrevedi l-liġi ta' l-UE, u lill-Istati 
Membri biex jirrivedu l-liġi nazzjonali u lokali minn dak il-lat u biex iwettqu 
simplifikazzjonijiet estensivi u, kull fejn ikun possibbli, jistandardizzaw il-proċeduri 
amministrattivi, b'mod partikulari dawk marbuta mal-varar jew mat-tmexxija ta' 
attività ekonomika (punti ta' kuntatt waħdanin);

Or. en

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emenda 63
Paragrafu 15

15. Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. pl

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 64
Paragrafu 15

15. Huwa tal-fehma li għandha tingħata għajnuna istituzzjonali lill-awtoritajiet lokali u 
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reġjonali fil-ħidma tagħhom favur l-innovazzjoni, u jissuġġerixxi li l-Istati Membri 
jistgħu jikkunsidraw li jagħtuhom, skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà, id-dmirijiet u s-
setgħat l-aktar usa' flimkien mal-mezzi xierqa ta' awtofinanzjar, ta' sussidji jew ta' 
għotjiet, li għandhom jiffaċilitaw l-isforzi biex jinstabu l-aħjar soluzzjonijiet possibbli 
għall-abitanti lokali, u jirriferi lill-Istati Membri, lir-reġjuni u lill-awtoritajiet lokali 
għal-linji gwida ġodda għal għajnuna statali adottati mill-Kummissjoni fl-2005;;

Or. nl

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 65
Paragrafu 16

16. Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali, biex fit-tiftix tagħhom 
għal metodi biex jiġu implimentati investimenti u proġetti favur l-innovazzjoni, jużaw 
aktar is-soluzzjonijiet li jinvolvu sħubijiet bejn is-settur pubbliku u dak privat u biex 
fl-istess ħin jużaw prattiki tajbin żviluppati f'pajjiżi u reġjuni oħra;

Or. pl

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emenda 66
Paragrafu 16

16. Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali, biex fit-tiftix tagħhom għal 
metodi biex jiġu implimentati investimenti u proġetti favur l-innovazzjoni, 
jippromwovu u jużaw aktar is-soluzzjonijiet li jinvolvu sħubijiet bejn is-settur 
pubbliku u dak privat u biex fl-istess ħin jużaw prattiki tajbin żviluppati f'pajjiżi u 
reġjuni oħra;

Or. pl

Emenda mressqa minn Marian Harkin

Emenda 67
Paragrafu 16

16. Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali, fit-tiftix tagħhom għal metodi 
biex jiġu implimentati investimenti u proġetti favur l-innovazzjoni, biex jużaw aktar 
is-soluzzjonijiet li jinvolvu sħubijiet bejn is-settur pubbliku u dak privat u biex fl-
istess ħin jużaw l-aqwa prattika żviluppata f'pajjiżi u reġjuni oħra, bil-valur għall-flus 
li jintnefqu bħala wieħed mill-kriterji li għandhom iservu ta' gwida;
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Or. en

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 68
Paragrafu 16

16. Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali, fit-tiftix għal metodi biex jiġu 
implimentati investimenti u proġetti favur l-innovazzjoni, biex jużaw aktar is-
soluzzjonijiet li jinvolvu sħubijiet bejn is-settur pubbliku u dak privat u biex fl-istess 
ħin jużaw prattiki tajbin żviluppati f'pajjiżi u reġjuni oħra; B'rabta mal-PPPs, iħeġġeġ 
lill-Kummissjoni biex issolvi t-tensjonijiet potenzjali bejn il-politika tal-Fondi 
Strutturali u l-politika tal-kompetizzjoni u biex tikkjarifika l-qafas legali;

Or. en

Emenda mressqa minn Margie Sudre

Emenda 69
Paragrafu 17 a (ġdid)

17a. Jenfasizza, madankollu, li s-sistema attwali ta' kapital ta' riskju ma tilħaqx il-
ħtiġijiet ta' l-iffinanzjar u l-innovazzjoni f'impriżi żgħar u mikro, b'mod partikulari 
fil-każ ta' innovazzjoni mhux teknoloġika; jistieden lill-Kummissjoni, lill-Bank 
Ewropew ta' l-Investiment u lill-Fondi Ewropew ta' l-Investiment biex jidentifikaw 
metodi ta' ffinanzjar li huma xierqa għal dawn l-impriżi u industriji ta' xogħol mid-
dar, billi jaddattaw kapital ta' riskju jew ifasslu, jekk meħtieġ, strumenti finanzjarji 
innovattivi oħrajn; jirrimarka li l-inizjattiva JEREMIE m'għandhiex tkun limitata 
għall-appoġġ ta' l-innovazzjoni fit-teknoloġiji l-għoljin biss, u jistieden lill-Istati 
Membri u lir-reġjuni biex jiżguraw li tappoġġja wkoll l-innovazzjoni fit-teknoloġiji 
ta' livell baxx u medju, u l-innovazzjoni organizzattiva u dik relatata mas-servizzi fl-
impriżi ż-żgħar;

Or. fr

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 70
Paragrafu 17 a (ġdid)

17a. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali biex ma 
jiffukawx biss fuq proġetti ewlenin u ċentri ta' eċċellenza, iżda jagħtu kas ukoll 
proġetti iżgħar f'reġjuni inqas vantaġġjati u biex jagħmlu dispożizzjoni għal 
mekkaniżmi adattati ta' mikrokreditu;
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Or. en

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 71
Titolu ġdid bejn il-paragrafu 17 a (ġdid) u l-paragrafu 17 b (ġdid)

Politiki ekonomiċi, dwar l-enerġija u ambjentali

Or. en

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 72
Paragrafu 17 b (ġdid)

17b. Jaħseb li l-ekonomija attwali li hija msejsa fuq l-użu ta' fjuwils fossili u fuq il-ħela 
konsumistika mhix se tibqa' żżomm l-istess rata ta' progress ekonomiku u li l-isfida 
li qiegħda tiffaċċja l-innovazzjoni hija li tikkontribwixxi għal xaqliba mill-
ekonomija l-antika għal waħda ġdida li titmexxa l-iktar minn sorsi li jiġġeddu ta' 
enerġija, li għandha sistema tat-trasport li tisfrutta b'mod aktar effiċjenti l-
possibilitajiet ta' kumbinazzjonijiet intermodali, u li tuża mill-ġdid u li tirriċikla;

Or. en

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emenda 73
Paragrafu 18

18. Jirrikonoxxi r-rabta bejn l-innovazzjoni u l-moviment ta' malajr u sikur ta' persuni u 
oġġetti, li teħtieġ l-involviment ta' komunitajiet reġjonali fil-forniment ta' 
infrastruttura tat-toroq u għat-trasport, u jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri 
u lill-awtoritajiet reġjonali biex ikunu innovattivi b'mod tekniku u organizzattiv fil-
qasam tat-trasport, b'mod partikulari għat-trasport pubbliku kemm fil-livell lokali kif 
ukoll f'dak reġjonali;

Or. pl



AM\650823MT.doc PE 384.448v01-00 25/30 AM\

MT

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 74
Paragrafu 18

18. Jirrikonoxxi r-rabta bejn l-innovazzjoni u l-moviment ta' malajr u sikur ta' persuni u 
oġġetti, li teħtieġ l-involviment ta' komunitajiet reġjonali fil-forniment ta' infrastruttura 
għat-trasport, u jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet 
reġjonali u lokali biex ikunu innovattivi b'mod tekniku u organizzattiv fil-qasam tat-
trasport, b'mod partikulari għat-trasport pubbliku kemm fil-livell lokali kif ukoll f'dak 
reġjonali;

Or. pl

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 75
Paragrafu 19

19. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni qed 
jippruvaw isolvu l-problemi dwar l-enerġija ta' l-Ewropa u, filwaqt li jagħraf li l-
politika dwar l-enerġija, bħala prinċipju, hija parti mill-kamp nazzjonali u għandha 
influwenza sinifikanti fuq l-innovazzjoni fi ħdan l-ekonomija, iħeġġeġ lill-Istati 
Membri biex iqisu l-aspetti reġjonali ta' dik il-politika, inkluża l-edukazzjoni dwar l-
enerġija, u dan għandu jirriżulta fi sforzi akbar biex ikun irrazzjonalizzat l-użu ta' l-
enerġija u tkun prodotta enerġija 'nadifa' bl-użu ta' karatteristiċi ġeoloġiċi u sorsi ta' l-
enerġija lokali u bil-promozzjoni ta' bini maħsub biex jitnaqqas it-telf ta' enerġija; 
jenfasizza r-relazzjoni bejn l-iżvilupp u l-kummerċjalizzazzjoni ta' provvisti ta' 
enerġija sostenibbli innovattivi u l-iżvilupp reġjonali; b'rabta ma' dan jenfasizza l-
irwol ta' l-SMEs;

Or. nl

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 76
Titolu bejn il-paragrafu 19 u l-paragrafu 20

Zoni urbani u rurali (tħassir)

Or. en
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Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 77
Paragrafu 20

20. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni, f'koperazzjoni mar-reġjuni u l-bliet, 
biex iwettqu politika ta' koeżjoni territorjali ġenwina; jaħseb li dan għandu jkun 
immirat lejn l-iżvilupp ta' l-innovazzjoni fl-ekonomiji reġjonali, li għandhom isaħħu 
l-kapaċità ta' innovazzjoni tal-Komunità;

Or. nl

Emenda mressqa minn Ambroise Guellec

Emenda 78
Paragrafu 20

20. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni, bil-għan li tkun ikkontrollata l-
popolazzjoni li qed tonqos f'ċerti zoni minħabba l-iżvantaġġi strutturali tagħhom, 
biex imexxu l-politika ta' kumpens interreġjonali b'mod iktar effettiv billi jgħinu biex 
jitneħħew dawn l-iżvantaġġi strutturali u billi jużaw kundizzjonijiet u beni lokali bl-
aħjar mod (tħassir) għat-titjib tal-kapaċità tagħhom ta' innovazzjoni u biex jilħqu 
koeżjoni territorjali ġenwina;

Or. fr

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 79
Paragrafu 20

20. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni, bil-għan li tkun ikkontrollata l-
popolazzjoni li qed tonqos f'ċerti zoni minħabba, fost affarijiet oħrajn, il-privazzjoni 
ekonomika, biex imexxu l-politika ta' kumpens interreġjonali b'mod iktar effettiv 
billi jużaw kundizzjonijiet u beni lokali bl-aħjar mod biex isir progress fir-rigward ta' 
koeżjoni territorjali ġenwina, li għandha ttejjeb il-kapaċità ta' innovazzjoni tal-
Komunità;

Or. pl
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Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emenda 80
Paragrafu 20

20. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni, bil-għan li tkun ikkontrollata l-
popolazzjoni li qed tonqos f'ċerti zoni minħabba l-privazzjoni ekonomika u l-qgħad, 
biex imexxu l-politika ta' kumpens interreġjonali b'mod iktar effettiv billi jużaw 
kundizzjonijiet u beni lokali bl-aħjar mod biex isir progress fir-rigward ta' koeżjoni 
territorjali ġenwina, li għandha ttejjeb il-kapaċità ta' innovazzjoni tal-Komunità;

Or. pl

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emenda 81
Paragrafu 21

21. Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni, ta' l-Istati Membri u ta' l-awtoritajiet reġjonali 
għall-fatt li, biex ikun possibbli ambjent favorevoli għall-innovazzjoni, il-poplu jrid 
ikollu kundizzjonijiet ta' għajxien tajbin, li jfisser li jrid ikun iggarantit livell xieraq ta' 
sigurtà, kura tas-saħħa u ħarsien ambjentali, djar diċenti, aċċess għall-edukazzjoni, il-
kultura u s-servizzi, eċċ;

Or. pl

Emenda mressqa minn Brigitte Douay

Emenda 82
Paragrafu 23

23. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jappoġġjaw azzjoni innovattiva li 
ma tagħmilx ħsara lill-ambjent (eko-innovazzjoni) li tikkontribwixxi għal żvilupp 
reġjonali sostenibbli, b'mod partilulari l-ħolqien ta' kundizzjonijiet ġenerali li 
jippermettu lill-SMEs biex jagħtu kontribut sinifikattiv lejn l-iżvilupp reġjonali 
permezz tal-potenzjal tagħhom għall-ekoinnovazzjoni fl-oqsma tan-negozju 
tagħhom;

Or. fr
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Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 83
Paragrafu 23

23. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jappoġġjaw azzjoni innovattiva 
lima tagħmilx ħsara lill-ambjent (eko-innovazzjoni) li tikkontribwixxi għal żvilupp 
reġjonali sostenibbli sabiex titwettaq l-Istrateġija dwar l-Iżvilupp Sostenibbli ġdida 
adottata f'Ġunju 2006;

Or. en

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 84
Paragrafu 24 a (ġdid)

24a. Jilqa' b'sodisfazzjon l-opportunità mogħtija lill-impriżi żgħar ħafna u lill-industriji 
tax-xogħol mid-dar fl-'Istrateġija għall-innovazzjoni msejsa fuq bażi wiesgħa għall-
UE', jiddispjaċih madankollu li l-ebda miżuri operattivi ġew proposti għalihom; 
konsegwentement, jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jiżguraw li jittieħed 
kont tal-karatteristiċi u l-ħtiġijiet speċifiċi ta' dawn l-impriżi fl-għaxar prijoritajiet 
ta' l-Istrateġija, u jitlob lill-Kummissjoni biex tippreżenta lill-Parlament u lill-
Kunsill programm speċifiku għall-iżvilupp ta' l-innovazzjoni fis-sens usa' tat-
terminu f'dawn l-impriżi, ikunu xi jkunu l-oqsma tan-negozju tagħhom;

Or. fr

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 85
Paragrafu 25

25. Jilqa' b'sodisfazzjon ix-xogħol tal-Kummissjoni sal-lum fl-evalwazzjoni tal-politika ta' 
innovazzjoni fil-livell ta' l-Istati Membri (eż. ir-Rapport dwar il-Progress ta' l-
Innovazzjoni Ewropea) u jistedinha b'mod sistematiku biex tanalizza l-livell ta' 
żvilupp ta' reġjuni individwali, filwaqt li tuża l-iktar indikaturi ta' l-innovazzjoni 
oġġettivi disponibbli; jissuġġerixxi li jitressqu analiżi u evalwazzjonijiet rilevanti fir-
raba' rapport perjodiku dwar il-koeżjoni li qed jitfassal bħalissa;

Or. pl
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Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 86
Paragrafu 25

25. Jilqa' b'sodisfazzjon ix-xogħol tal-Kummissjoni sal-lum fl-evalwazzjoni tal-politika ta' 
innovazzjoni fil-livell ta' l-Istati Membri (eż. ir-Rapport dwar il-Progress ta' l-
Innovazzjoni Ewropea) u jistedinha b'mod sistematiku biex tanalizza reġjuni 
individwali, filwaqt li tuża l-iktar indikaturi ta' l-innovazzjoni oġġettivi disponibbli; 
jissuġġerixxi li jitressqu analiżi u evalwazzjonijiet u l-aqwa prattiki rilevanti fir-raba' 
rapport perjodiku dwar il-koeżjoni li qed jitfassal bħalissa;

Or. el

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 87
Paragrafu 28

28. Jistieden lill-Kummissjoni biex tmexxi, flimkien u fi sħubija ma' l-Istati Membri, ir-
reġjuni tagħhom, il-muniċipalitajiet u partijiet interessati oħrajn, reviżjoni fi żmien 
medju tal-Linji Gwida Strateġiċi Komunitarji sabiex tevalwa l-progress li jkun sar bil-
politika ta' innovazzjoni ta' l-UE fir-reġjuni;

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 88
Paragrafu 28

28. Jistieden lill-Kummissjoni biex tmexxi, flimkien ma' l-Istati Membri, ir-reġjuni u l-
bliet reviżjoni fi żmien medju tal-politika ta' koeżjoni u tal-Linji Gwida Strateġiċi 
Komunitarji sabiex tevalwa l-progress li jkun sar bil-politika ta' innovazzjoni ta' l-UE 
fir-reġjuni;

Or. nl

Emenda mressqa minn Marian Harkin

Emenda 89
Paragrafu 28

28. Jistieden lill-Kummissjoni biex tmexxi, flimkien ma' l-Istati Membri u r-reġjuni, 
reviżjoni fi żmien medju tal-Linji Gwida Strateġiċi Komunitarji sabiex tevalwa l-
progress li jkun sar bil-politika ta' innovazzjoni ta' l-UE fir-reġjuni;
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Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 90
Paragrafu 28 a (ġdid)

28a. Ifakkar lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri li r-Raba' Rapport dwar Koeżjoni 
għandu jservi wkoll biex itejjeb il-politika ta' koeżjoni fil-ġejjieni; jirriferi wkoll 
għall-'Aġenda Territorjali ta' l-UE' mistennija li tiġi stabbilita fl-2007; jenfasizza li 
dan id-dokument ta' politika ifittex biex joħloq kunċetti ġodda li jħarsu 'l quddiem 
dwar l-iżvilupp territorjali (b'mod speċjali fl-oqsma ta' l-iżvilupp reġjonali u urban, 
l-użu tal-'massa kritika' għal raggruppamenti reġjonali u approċċ differenzjat għar-
reġjuni) u anke juża l-kultura bħala għajnuna fl-iżvilupp reġjonali; 

Or. nl

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 91
Paragrafu 28 b (ġdid)

28b. Jenfasizza li dan ir-rapport jgħin biex juri l-interess li bliet u reġjuni għandhom fl-
iżvilupp u t-tkabbir reġjonali; jaħseb li dan ir-rapport għandu jagħti kontribut lejn 
id-dibattitu dwar ir-rappurtar annwali tal-ħtiġijiet ta' l-Istati Membri fl-Istrateġija 
ta' Liżbona; 

Or. nl


