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Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 1
Paragrafu 1

1. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-Kummissjoni tqis il-parteċipazzjoni tar-reġjuni fl-
elaborazzjoni u fl-implimentazzjoni tal-programmi nazzjonali ta' riforma bħala utli u 
jistieden lill-Istati Membri biex jiggarantixxu parteċipazzjoni bħal din, b'mod 
partikulari billi jaġġustaw il-programmi biex jissodisfaw aħjar il-bżonnijiet lokali, 
permezz ta' djalogu aktar intensiv bejn il-Kummissjoni, l-Istati Membri u r-reġjuni, 
permezz ta' qsim ta' responsabilitajiet iktar ċar u deċentralizzat u permezz ta' titjib 
fl-interazzjoni fost ir-reġjuni nfushom;

Or. fr

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 2
Paragrafu 1

1. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-Kummissjoni tqis il-parteċipazzjoni tar-reġjuni fl-
elaborazzjoni u fl-implimentazzjoni tal-programmi nazzjonali ta' riforma bħala utli u 
jistieden lill-Istati Membri biex jippubblikaw l-informazzjoni rigward il-linji gwida 
dwar il-programmi nazzjonali ta' riforma, biex jiżguraw parteċipazzjoni minn 
kmieni, u biex iwettqu konsultazzjoni pubblika;  
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Or. de

Emenda mressqa minn Vladimír Železný

Emenda 3
Paragrafu 1

1. Jilqa' b'sodisfazzjon ill-fatt li l-Kummissjoni tqis il-parteċipazzjoni tar-reġjuni 
flimkien mal-bliet u l-bliet kbar fl-elaborazzjoni u fl-implimentazzjoni tal-programmi 
nazzjonali innovattivi ta' riforma bħala utli u jistieden lill-Istati Membri biex iqisu din 
l-opinjoni;

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 4
Paragrafu 2

2. Jirrikonoxxi valur miżjud uniku fil-politika reġjonali fl-implimentazzjoni ta' l-
objettivi ta' Liżbona;  jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li għall-perjodu ta' l-
ipprogrammar 2007-2013 l-pajjiżi UE 15 qed jintalbu jassenjaw 60% ta' l-ispiża 
għall-objettiv ta' konvergenza tal-Fondi Strutturali u 75% ta' l-ispiża għall-objettiv 
tal-Kompetittività Reġjonali u Xogħol sabiex jaħdmu lejn l-objettivi ta' l-aġenda  ta' 
Liżbona;  jinnota li s-Seba' Programm ta' Qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp u l-
Ewwel Programm ta' Qafas għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni, li wkoll jiffukaw 
fuq l-objettivi ta' Liżbona, jenfasizzaw l-importanza ta' l-irwol tar-reġjuni fil-
programmi tagħhom;  jenfasizza li (tħassir) l-istrateġija ta' innovazzjoni tista' tiġi 
implimentata l-aħjar fuq il-livell reġjonali f'raggruppamenti ma' l-industrija, l-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) u taċ-ċentri ta' taħriġ u teknoloġiċi, bi sħubija 
mas-soċjetà ċivili; 

Or. en

Emenda mressqa minn Zita Pleštinská

Emenda 5
Paragrafu 2

2. Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali biex jappoġġjaw proġetti 
innovattivi li jinvolvu l-akkwist pubbliku u biex jespandu s-sħubijiet bejn il-pubbliku 
u l-privat bl-involviment ta' l-intrapriżi, b'mod partikulari ta' l-intrapriżi żgħar u ta' 
daqs medju (SMEs), ta' l-universitajiet u taċ-ċentri ta' taħriġ u teknoloġiċi, bi sħubija 
mas-soċjetà ċivili;



AM\655995MT.doc PE 386.347v01-00 3/16 AM\

MT

Or. sk

Emenda mressqa minn Vladimír Železný

Emenda 6
Paragrafu 2

2. Jenfasizza li l-livelli kollha ta' teħid ta’ deċiżjonijiet għandhom irwol essenzjali fil-
promozzjoni ta' l-innovazzjoni (tħassir). L-istrateġija ta' innovazzjoni meħtieġa tista' 
tiġi implimentata pereżempju fuq il-livell reġjonali permezz ta' interazzjonijiet u 
netwerking bejn l-intrapriżi, b'mod partikulari (tħassir) l-intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju (SMEs) u (tħassir) ċ-ċentri ta' taħriġ u teknoloġiċi, bi sħubija mas-soċjetà 
ċivili; 

Or. en

Emenda mressqa minn Marian Harkin

Emenda 7
Paragrafu 2

2. Jenfasizza li r-reġjuni għandhom irwol essenzjali fil-promozzjoni ta' l-innovazzjoni, 
peress li  l-istrateġija ta' innovazzjoni tista' tiġi implimentata fuq il-livell reġjonali bil-
parteċipazzjoni ta' l-intrapriżi, b'mod partikulari ta' l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju 
(SMEs), ta' l-univerisitajiet u taċ-ċentri ta' taħriġ u teknoloġiċi, bi sħubija mas-
soċjetà ċivili;

Or. en

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 8
Paragrafu 2

2. Jenfasizza li r-reġjuni għandhom irwol essenzjali fil-promozzjoni u l-applikazzjoni ta' 
l-innovazzjoni, peress li  l-istrateġija ta' innovazzjoni tista' tiġi implimentata fuq il-
livell reġjonali bil-parteċipazzjoni ta' l-intrapriżi, b'mod partikulari ta' l-intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju (SMEs) u taċ-ċentri ta' taħriġ u teknoloġiċi, bi sħubija mas-
soċjetà ċivili;

Or. pl
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Emenda mressqa minn Zita Pleštinská

Emenda 9
Paragrafu 3

imħassar

Or. sk

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 10
Paragrafu 3

3. Huwa tal-fehma li għandhom jittieħdu miżuri sabiex l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju 
jipparteċipaw iktar fir-riċerka u fl-iżvilupp u sabiex jippermettulhom japplikaw ir-
riżultati; għalhekk jistieden lill-Istati Membri biex jisfruttaw aħjar il-possibilitajiet 
ta' għajnuna statali għal dan l-iskop u biex jissalvagwardjaw l-investiment fl-
applikazzjonijiet ta' innovazzjonijiet permezz ta' mikrofondi u fondi ta’ kapital ta' 
riskju; jiddispjaċih li din il-komunikazzjoni ma fiha l-ebda proposta konkreta f'dan ir-
rigward;

Or. de

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 11
Paragrafu 3

3. Huwa tal-fehma li għandha tittieħed azzjoni sabiex l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju 
jipparteċipaw iktar fir-riċerka u fl-iżvilupp u jiddispjaċih li din il-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni 'Nipprattikaw l-għarfien: Strateġija għall-innovazzjoni msejsa fuq 
bażi wiesgħa għall-UE' ma fiha l-ebda proposta konkreta f'dan ir-rigward;

Or. pl

Emenda mressqa minn Vladimír Železný

Emenda 12
Paragrafu 3

3. Huwa tal-fehma li għandhom jittieħdu miżuri sabiex l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju 
jipparteċipaw iktar fir-riċerka u fl-iżvilupp u fil-ħolqien ta' zoni u 'clusters' xjentifiċi-
teknoloġiċi, u jiddispjaċih li din il-komunikazzjoni ma fiha l-ebda proposta konkreta 
f'dan ir-rigward; 
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Or. en

Emenda mressqa minn Bairbre de Brún

Emenda 13
Paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Jemmen li l-Kummissjoni għandha tinkoraġġixxi proġetti pilota li jorbtu l-
innovazzjoni ma' l-ekonomija soċjali u mal-komunitajiet lokali emarġinati li jżidu l-
parteċipazzjoni f'attività intraprenditorjali fil-livell ta' komunità; 

Or. en

Emenda mressqa minn Marian Harkin

Emenda 14
Paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Jinnota d-diffikultajiet li jiffaċċjaw il-kumpaniji għadhom jibdew biex ikollhom 
aċċess għall-kapital ta' riskju, u jenfasizza l-valur tat-taxxi u inċentivi oħra f'dan ir-
rigward;

Or. en

Emenda mressqa minn Marian Harkin

Emenda 15
Paragrafu 3 b (ġdid)

3b. Jistieden lill-Kummissjoni biex tqajjem kuxjenza fost l-intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju (SMEs) dwar il-ħtieġa li jikkonformaw mal-miri ta' Kyoto, u tgħinhom, fejn 
hemm bżonn,  jiffaċċjaw l-ispejjeż relatati; 

Or. en

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 16
Paragrafu 4

4. Jistieden lill-atturi responsabbli, fuq l-iskala reġjonali, biex ipoġġu l-promozzjoni ta' l-
innovazzjoni fiċ-ċentru tal-programmi operattivi u biex jikkonsagraw parti kbira mill-
fondi li jiġu mill-Fondi Strutturali għal investimenti fl-għarfien u fl-innovazzjoni 
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sabiex jinħolqu, fost l-oħrajn, impjiegi u sabiex jiġu ffaċċjati t-tendenzi ta' 
emigrazzjoni;  jistieden lill-Istati Membri biex jappoġġjaw dan l-isforz permezz ta' 
aktar investiment pubbliku f'istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja, universitajiet u 
kulleġġi tekniċi bl-għan li jippromwovu t-talent;

Or. de

Emenda mressqa minn Jan Olbrycht

Emenda 17
Paragrafu 4

4. Jistieden lill-atturi responsabbli, fuq l-iskala reġjonali, biex ipoġġu l-promozzjoni ta' 
l-innovazzjoni fiċ-ċentru tal-programmi operattivi u biex jiżguraw li jkun hemm il-
kundizzjonijiet għal investimenti fl-għarfien u fl-innovazzjoni sabiex jinħolqu, fost l-
oħrajn, impjiegi u sabiex jiġu ffaċċjati t-tendenzi ta' emigrazzjoni; 

Or. pl

Emenda mressqa minn Marian Harkin

Emenda 18
Paragrafu 4

4. Jistieden lill-atturi responsabbli, fuq l-iskala reġjonali, biex ipoġġu l-promozzjoni ta' 
l-innovazzjoni fiċ-ċentru tal-programmi operattivi u biex jikkonsagraw parti kbira 
mill-fondi li jiġu mill-Fondi Strutturali għal investimenti fl-għarfien, fl-innovazzjoni u 
aktar taħriġ, sabiex, fost l-oħrajn,  titjieb  l-impjegabilità, jinħolqu impjiegi u sabiex 
jiġu ffaċċjati t-tendenzi lejn it-telf ta’ l-aħjar imħuħ u t-tnaqqis fil-popolazzjoni; 

Or. en

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 19
Paragrafu 4

4. Jistieden lill-atturi responsabbli, fuq l-iskala reġjonali u lokali (b'mod partikulari fil-
każ ta' ċentri urbani kbar), biex ipoġġu l-promozzjoni ta' l-innovazzjoni fiċ-ċentru 
tal-programmi operattivi u biex jikkonsagraw parti kbira mill-fondi li jiġu mill-Fondi 
Strutturali għal investimenti fl-għarfien u fl-innovazzjoni sabiex jinħolqu, fost l-
oħrajn, impjiegi u sabiex jiġu ffaċċjati t-tendenzi ta' emigrazzjoni; 

Or. pl
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Emenda mressqa minn Vladimír Železný

Emenda 20
Paragrafu 4 a (ġdid)

4. Jistieden lill-atturi responsabbli fil-livelli kollha inklużi dawk fuq l-iskala reġjonali, 
biex ipoġġu l-promozzjoni ta' l-innovazzjoni fiċ-ċentru tal-programmi operattivi 
nazzjonali u biex jikkonsagraw parti kbira mill-fondi li jiġu mill-Fondi Strutturali għal 
investimenti fl-għarfien u fl-innovazzjoni sabiex jinħolqu, fost l-oħrajn, impjiegi u 
sabiex jiġu ffaċċjati t-tendenzi ta' emigrazzjoni; 

Or. en

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 21
Paragrafu 5

5. Jaqbel mal-Kummissjoni dwar l-analiżi tagħha li l-politika tal-'clusters' saret element 
importanti mill-politiki ta' innovazzjoni ta' l-Istati Membri; jirrimarka iżda li l-
politika ta' innovazzjoni m'għandiex tkun limitata għall-'clusters', iżda li ċentri ta' 
innovazzjoni u teknoloġija u aġenziji ta' innovazzjoni f'inħawi urbani u tal-
kampanja wkoll għandhom potenzjal ta' żvilupp konsiderevoli; 

Or. de

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 22
Paragrafu 5

5. Jaqbel mal-Kummissjoni dwar l-analiżi tagħha li l-politika tal-'clusters' saret element 
importanti mill-politiki ta' innovazzjoni ta' l-Istati Membri u jitlob li l-'clusters' jiġu 
inkoraġġuti kemm fiċ-ċentri urbani kif ukoll fil-kampanja u li jkunu organizzati b'mod 
transkonfinali; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-'clusters' huma tajba għaliex 
għandhom bażi soda lokali li reġgħat ingħatat il-ħajja li fuqha jistgħu jibbażaw it-
tmexxija u l-istrateġija li huma meħtieġa biex isiru aktar kompetittivi; jenfasizza l-
importanza li jitwaqqfu strutturi ta' tmexxija biex jiġbru flimkien il-membri varji u 
t-twelid ta' proġetti ta' riċerka strateġika u ta' żvilupp; 

Or. fr
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Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 23
Paragrafu 5

5. Jaqbel mal-Kummissjoni dwar l-analiżi tagħha li l-politika tal-'clusters' saret element 
importanti mill-politiki ta' innovazzjoni ta' l-Istati Membri u jitlob li l-'clusters' jiġu 
inkoraġġuti kemm fiċ-ċentri urbani kif ukoll fil-kampanja u li jkunu organizzati b'mod 
transkonfinali; jenfasizza madankollu li hemm bżonn jintlaħaq bilanċ aħjar bejn 
inħawi urbani u tal-kampanja, inħawi b'popolazzjoni kbira u oħrajn bi ftit 
popolazzjoni, inħawi ċentrali u oħrajn periferiċi sabiex l-ebda reġjun fl-Unjoni ma 
jitħalla jaqa' lura fir-rigward ta' l-investimenti fl-għarfien u fl-innovazzjoni;

Or. en

Emenda mressqa minn Zita Pleštinská

Emenda 24
Paragrafu 5

5. Jaqbel mal-Kummissjoni dwar l-analiżi tagħha li l-politika tal-'clusters' saret element 
importanti mill-politiki ta' innovazzjoni ta' l-Istati Membri u jitlob li l-'clusters' jiġu 
inkoraġġuti kemm fiċ-ċentri urbani kif ukoll fil-kampanja (tħassir). Fl-istess ħin 
jirrakkomanda li tintuża l-esperjenza ta' l-Ewroreġjuni, li għandhom strutturi 
transkonfinali stabbiliti u li huma l-iktar li jafu s-suġġett ta' l-iżvilupp sostenibbli 
fuq tul ta' żmien tar-reġjuni transkonfinali; 

Or. sk

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 25
Paragrafu 5

5. Jaqbel mal-Kummissjoni li l-ħolqien ta' clusters, ċentri ta’ eċċellenza u reġjuni ta' l-
għarfien huma element importanti mill-politiki ta' innovazzjoni ta' l-Istati Membri u 
jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali biex jippromwovuhom kemm 
fiċ-ċentri urbani kif ukoll fil-kampanja u biex tkun ipprovduta għajnuna biex dawn 
jinħolqu fuq bażi transkonfinali; u li jkunu organizzati b'mod transkonfinali;

Or. pl
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Emenda mressqa minn Vladimír Železný

Emenda 26
Paragrafu 5

5. Jaqbel mal-Kummissjoni dwar l-analiżi tagħha li l-politika tal-'clusters' saret element 
importanti mill-politiki ta' innovazzjoni ta' l-Istati Membri u jitlob li l-'clusters' jiġu 
inkoraġġuti kull fejn hu xieraq u li jkunu organizzati għall-attivitajiet interreġjonali 
u transkonfinali;

Or. en

Emenda mressqa minn Zita Pleštinská

Emenda 27
Paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Huwa konvint li mhux biżżejjed li jkunu appoġġjati l-'clusters' biss fil-livell ta' 
NUTS I.   Il-livell minimu għall-ħolqien ta' 'clusters' għandu jkun NUTS II, li 
jagħti wkoll lill-entitatjiet speċifiċi, l-aktar f'reġjuni mbiegħda, l-opportunità li 
jiksbu riżorsi finanzjarji minn programmi ta' appoġġ; 

Or. sk

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 28
Paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Jiġbed l-attenzjoni għll-ħtieġa vitali li tintuża l-esperjenza ta' l-Ewroreġjuni bl-għan 
li jsir użu tajjeb mill-esperjenza u minn netwerks soċjali stabbiliti fit-tisħiħ ta' l-
innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea;

Or. cs

Emenda mressqa minn Marian Harkin

Emenda 29
Paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Jenfassizza li l-inħawi tal-kampanja u periferiċi ma jridux jitħallew jaqgħu lura, u 
jridu jkunu inkoraġġiti u mgħejjuna biex jiżviluppaw l-innovazzjoni ekoloġika u l-
agrituriżmu; 

Or. en
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Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 30
Paragrafu 6

6. Jinsisti fuq id-diffikultajiet li jiffaċċjaw ir-reġjuni inqas żviluppati biex jattiraw kapital 
(tħassir) għall-investimenti u jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali 
biex iżidu n-numru ta' sħubijiet pubbliċi privati fil-qafas tal-miżuri għall-
innovazzjoni;

Or. pl

Emenda mressqa minn Bairbre de Brún

Emenda 31
Paragrafu 6

6. Jinsisti fuq id-diffikultajiet li jiffaċċjaw ir-reġjuni inqas żviluppati biex jattiraw kapital 
privat għall-investimenti u jistieden sħubijiet pubbliċi privati jew aktar użu mill-
faċilitajiet ta' self mill-EIB fil-qafas tal-miżuri għall-innovazzjoni;

Or. en

Emenda mressqa minn Marian Harkin

Emenda 32
Paragrafu 6

6. Jinsisti fuq id-diffikultajiet li jiffaċċjaw ir-reġjuni inqas żviluppati biex jattiraw kapital 
privat għall-investimenti u jistieden sħubijiet pubbliċi privati fil-qafas tal-miżuri għall-
innovazzjoni, b'attenzjoni speċjali għall-aħjar prattika u għall-valur għall-flus 
pubbliċi;

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 33
Paragrafu 7

7. Huwa tal-fehma, bi qbil mal-Kummissjoni, li, sabiex ikollha suċċess, l-inizjattiva l-
ġdida fir-rigward tas-swieq mexxejja trid tkun ikkonċentrata fuq il-ħolqien u t-
tqegħid fis-suq ta' prodotti u servizzi  ġodda u  innovattivi f'oqsma li jippromettu;
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Or. en

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 34
Paragrafu 7

7. Huwa tal-fehma, li għandha titniehed l-inizjattiva l-ġdida fir-rigward tas-swieq 
mexxejja b'mod iktar partikulari fl-oqsma li fihom teżisti talba potenzjali qawwija 
(tħassir);

Or. fr

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 35
Paragrafu 7

7. Huwa tal-fehma, li għandha titniehed l-inizjattiva l-ġdida fir-rigward tas-swieq 
mexxejja b'mod iktar partikulari fl-oqsma li fihom teżisti talba potenzjali qawwija fir-
reġjuni inqas żviluppati, u li dawn ir-reġjuni għandhom jitqiesu fid-deċiżjonijiet 
nazzjonali dwar l-għajnuna b'appoġġ għall-invesiment;

Or. de

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 36
Paragrafu 7

7. Huwa tal-fehma, li għandha titniehed l-inizjattiva l-ġdida fir-rigward tas-swieq
mexxejja b'mod iktar partikulari fl-oqsma ta' prodotti u servizzi innovattivi, li fihom 
teżisti talba potenzjali qawwija fir-reġjuni inqas żviluppati;

Or. pl

Emenda mressqa minn Jan Olbrycht

Emenda 37
Paragrafu 7

7. Huwa tal-fehma, li għandha titniehed l-inizjattiva l-ġdida fir-rigward tas-swieq 
mexxejja inkluż fl-oqsma li fihom teżisti talba potenzjali qawwija fir-reġjuni inqas 
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żviluppati;  

Or. pl

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 38
Paragrafu 7 a (ġdid)

7a. Jinnota li l-Istati Membri għadhom ma użawx il-possibilitajiet kollha ta' għajnuna 
fil-qasam ta' l-innovazzjoni ambjentali, u jirrimarka għal darb'oħra li teknoloġiji 
innovattivi ta' dan it-tip jistgħu jagħtu vantaġġ kompetittiv sinifikanti lill-Unjoni 
Ewropea fil-livell dinji; 

Or. de

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 39
Paragrafu 8

8. Jinkoraġġixxi lill-atturi responsabbli fuq il-livell reġjonali biex jużaw il-Fondi 
Strutturali biex jiffinanzjaw proġetti sperimentali u għalhekk aktar riskjużi; 

Or. pl

Emenda mressqa minn Zita Pleštinská

Emenda 40
Paragrafu 9

9. Iqis neċessarju li l-miżuri fil-qasam ta' l-innovazzjoni jiġu akkumpanjati aħjar minn 
kampanji ta' informazzjoni u jenfasizza l-bżonn li l-informazzjoni miksuba mill-
proġetti li tlestew tkun ikkomunikata.  Fl-istess ħin jirrakkomanda li jinkisbu 
tagħlimiet minn proċeduri mhux korretti fi proġetti li ma kinux ta' suċċess u li 
jingħataw twissijiet kontra żbalji simili f'reġjuni oħra ta' l-UE; 

Or. sk
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Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 41
Paragrafu 9

9. (Ma taffettwax il-verżjoni bil-Malti)

Or. pl

Emenda mressqa minn Zita Pleštinská

Emenda 42
Paragrafu 9 a (ġdid)

9a. Iqis li l-appoġġ għaċ-Ċentri Ewropej ta' Informazzjoni anke fil-livell reġjonali jgħin 
biex  jipprovdi lis-soċjetà ċivili u lill-komunità tan-negozju f'sens wiesa' b'aċċess 
trasparenti għall-informazzjoni. Informazzjoni rilevanti pprovduta malajr hija fattur 
ewlieni f'attivitajiet innovattivi, u dawn iċ-ċentri għalhekk huma riżorsi ta' valur 
f'termini ta' koperazzjoni akbar ġewwa l-fruntieri nazzjonali u fil-kuntest ta' 
koperazzjoni transkonfinali;;  

Or. sk

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 43
Paragrafu 10

10. Iqis li l-Istati Membri u l-awtoritajiet reġjonali għandhom jieħdu (tħassir) miżuri 
biex jiżdied l-interess (inkluż min-nisa) fi studji fix-xjenza, inġinerija u teknoloġija.

Or. pl

Emenda mressqa minn Zita Pleštinská

Emenda 44
Paragrafu 10

10. Iqis li għandu jkun attribwit mertu kbir għall-għażla ta' karriera fix-xjenza u li hu 
neċessarju li jittieħdu miżuri biex jiżdied in-numru ta' gradwati fix-xjenza u fit-
teknoloġija, b'mod partikulari gradwati nisa, billi jingħata appoġġ biex ikun hemm 
kundizzjonijiet attraenti, ikunu pprovduti għotjiet u inċentivi u jingħataw premji. 
Huwa wkoll neċessarju li l-istudenti jkunu mħeġġa biex jibdew ir-riċerka waqt li 
jkunu għadhom l-università;
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Or. sk

Emenda mressqa minn Jamila Madeira

Emenda 45
Paragrafu 10

10. Iqis neċessarju li jittieħdu miżuri biex jiżdied in-numru ta' gradwati fix-xjenza u fit-
teknoloġija, b'mod partikulari gradwati nisa, u li l-Programm 'Nies' fi ħdan is-seba' 
programm ta' qafas tar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-attivitajiet ta' 
dimostrazzjoni għandu jkun wieħed mill-mezzi użati għal dak l-għan.

Or. pt

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 46
Paragrafu 10

10. Iqis neċessarju li jittieħdu miżuri biex jiżdied in-numru ta' gradwati fix-xjenza u fit-
teknoloġija, b'mod partikulari gradwati nisa, u biex jinkoraġġixxu lin-nisa b'mod 
partikolari, permezz ta' proġetti ta' tutorat u forom oħra ta' appoġġ, biex iwaqqfu 
intrapriżi innovattivi;

Or. de

Emenda mressqa minn Vladimír Železný

Emenda 47
Paragrafu 10

10. Iqis neċessarju li jittieħdu miżuri biex jiżdied in-numru ta' gradwati fix-xjenza u fit-
teknoloġija, u xjentisti involuti fir-riċerka primarja.

Or. en

Emenda mressqa minn Zita Pleštinská

Emenda 48
Paragrafu 10 a (ġdid)

10a. Iqis li l-infrastrutturi ta' riċerka u iżvilupp, li huma kundizzjoni neċessarja biex 
ikunu mħarrġa u jinżammu x-xjentisti u r-riċerkaturi b'mod partikulari f'reġjuni 
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mbiegħda, għandhom bżonn jissaħħu. Kontribut finanzjarju mis-Seba' Programm 
ta' Qafas u mill-fondi strutturali mmirati biex itejbu l-infrastruttura tar-riċerka fir-
reġjuni ta' koeżjoni b'potenzjal tajjeb għar-riċerka jkun strument effettiv jekk ir-
riżultati ta' l-attivitajiet xjentifiċi u ta' riċerka jwasslu għal prodotti u servizzi 
innovattivi; 

Or. sk

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 49
Paragrafu 10 a (ġdid)

10a. Fid-dawl ta' l-iskala tar-riżorsi umani u finanzjarji li kienu mmobilizzati, jitlob lill-
Kummissjoni, fi sħubija ma' l-Istati Membri,  mar-reġjuni u l-atturi kkonċernati, 
biex tevalwa r-riżultati miksuba, b'tali mod li jissaħħu b'mod aktar effettiv l-effetti 
ta' l-isforzi ta' l-awtoritajiet kompetenti iżda mingħajr ma jieħdu post l-
evalwazzjonijiet u d-deċiżjonijiet politiċi tagħhom; 

Or. fr

Emenda mressqa minn Bairbre de Brún

Emenda 50
Paragrafu 10 a (ġdid)

10a. Iqis li liv imħallas  għat-tagħlim biex jiffaċilita t-titjib tal-ħiliet u l-għarfien jista' 
jgħin lill-ħiliet tal-ħaddiema biex iżommu l-pass ma' l-innovazzjoni fir-reġjun 
tagħhom. 

Or. en

Emenda mressqa minn Marian Harkin

Emenda 51
Paragrafu 10 a (ġdid)

10a. Huwa tal-fehma li waħda mill-kundizzjonijiet bażiċi għall-bini tal-kapaċità fl-UE 
huwa l-aċċess b'xejn jew bi ftit ħlas għall-broadband, li sservi biex tiffaċilita l-
inizjattiva bbażata fuq l-għarfien; 

Or. en
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Emenda mressqa minn Marian Harkin

Emenda 52
Paragrafu 10 b (ġdid)

10b. Jitlob lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri, lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex 
jiżguraw aċċess għal kulħadd għal ħidma bbażata fuq it-teknoloġija ta' l-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni, sabiex ikunu ffaċilitati l-'e-learning' u l-'e-
working' b'mod ġenerali;  

Or. en

Emenda mressqa minn Marian Harkin

Emenda 53
Paragrafu 10 c (ġdid)

10c. Ifakkar fl-importanza ta' l-iffinanzjar għall-infrastruttura fiżika u teknoloġika ta' 
kwalità għolja sabiex tattira l-investiment u tiffaċilita l-mobilità tal-ħaddiema. 

Or. en

Emenda mressqa minn Marian Harkin

Emenda 54
Paragrafu 10 d (ġdid)

10d. Ifakkar fil-valur ta' l-Għajnuna Statali għar-Reġjuni u jinnota l-ħtieġa għall-
flessibilità biex tippermetti lir-Reġjuni jikkompetu fl-ekonomija globali. 

Or. en


