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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

1. Il-proposta tal-Kummissjoni għal regolament

Il-proposta biex jitwaqqaf l-Istitut Ewropew għat-Teknoloġija (EIT) tressqet għall-ewwel 
darba fir-rapport tar-rebbiegħa tal-Kummissjoni fil-kuntest ta' l-evalwazzjoni għall-perjodu ta' 
żmien medju ta' l-Istrateġija ta' Liżbona. Fit-22 ta' Jannar 2006, fuq il-bażi ta' proċess ta' 
konsultazzjoni wiesgħa, il-Kummissjoni adottat l-ewwel komunikazzjoni tagħha dwar l-EIT, u 
elenkat l-ambizzjonijiet tagħha u l-oqsma ta' azzjoni possibbli tagħha għall-Istitut. F'Marzu 
2006, il-Kunsill Ewropew irrikonoxxa li l-EIT ikun pass importanti biex jitneħħa d-distakk e
żistenti bejn l-edukazzjoni ogħla, ir-riċerka u l-innovazzjoni u stieden lill-Kummissjoni biex 
tressaq proposta sa nofs Ġunju dwar il-passi ulterjuri li jeħtieġ jittieħdu. Fit-8 ta' Ġunju 2006, il-
Kummissjoni adottat it-tieni komunikazzjoni dwar l-EIT u fit-18 ta' Ottubru 2006 ressqet 
proposta għal regolament li jwaqqaf l-Istitut Ewropew għat-Teknoloġija.

2. Il-pożizzjoni tar-rapporteur għal opinjoni

Ir-rapporteur għal opinjoni taqbel mal-prinċipji ġenerali tal-ħolqien u l-attivitajiet ta' l-EIT kif 
elenkati fil-proposta tal-Kummissjoni. Madankollu hija tixtieq tressaq għadd ta' emendi li huma 
maħsubin biex jiġbdu l-attenzjoni dwar il-ħtieġa li tiġi żviluppata bażi legali u finanzjarja għall-
attivitajiet ta' l-Istitut, kif ukoll regoli li jmexxu l-immaniġġjar tad-drittijiet ta' proprjetà
intellettwali.

ebda inizjattiva ta' l-UE ma indirizzat b'mod sħiħ it-tliet naħat tat-trijangolu ta' l-għarfien fl-
istess ħin b'mod kompletament integrat u b'sostenn reċiproku. Il-programmi preċedenti ffukaw 
bis-sħiħ biss fuq element wieħed tat-trijangolu jew, l-iktar l-iktar, fuq tnejn minnhom (is-Seba' 
Programm ta' Qafas ta' Riċerka u Żvilupp Teknoloġiku 2007-2013), u prinċipalment appoġ
ġjaw l-iżvilupp tagħhom fuq livell nazzjonali biss. Fid-dawl tal-karattru u d-daqs ta' l-isfida ta' l-
innovazzjoni, l-attivitajiet fuq livell Ewropew jistgħu joffru benefiċċji addizzjonali li l-Istati 
Membri ma jistgħux jiksbu billi jaħdmu weħidhom.

Il-proposta biex jitwaqqaf Istitut Ewropew għat-Teknoloġija hija importanti għad-dinja ta' l-
edukazzjoni u x-xjenza, b'mod partikulari fl-Istati Membri l-ġodda ta' l-Unjoni, għax din iżżid l-
opportunitajiet għal koperazzjoni diretta bejn l-istituti edukattivi u xjentifiċi f'dawk il-pajjiżi u fl-
iżjed korpi progressivi ta' l-Ewropa, kif ukoll għan-negozji Ewropej, filwaqt li tinkuraġġixxi 
applikazzjonijiet għal fondi minn programmi edukattivi ta' l-Unjoni. Minħabba dan, l-Istitut g
ħandu joħloq opportunitajiet għall-iżvilupp ta' programmi edukattivi u ta' riċerka li jkun bbażati 
fuq rekwiżiti ekonomiċi ġenwini. Ta' min ifaħħar il-fatt li l-missjoni ta' l-Istitut tenfasizza l-ħtie
ġa li jsir iżjed biex is-sejbiet tar-riċerki jkunu kummerċjalizzati u li din għandha perspettiva fit-
tul dwar kif il-ħidma ta' l-EIT għandha żżid il-kompetittività ta' l-ekonomiji Ewropej u 
nazzjonali fis-swieq dinjin.
Fir-rigward tal-kunċett tat-'trijangolu ta' l-għarfien', ir-rapporteur għal opinjoni tiegħek 
temmen li l-bażi legali għar-regoli proposti teskludi l-possibilità li l-EIT taħdem bħala 
istituzzjoni edukattiva u li tati kwalifiki akkademiċi, minħabba li skond l-Artikolu 49 tat-Trattat 
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ta' l-UE l-edukazzjoni hija kompetenza nazzjonali.

L-EIT għandu jiżviluppa l-kwalifika tiegħu, jiġifieri diploma ta' l-EIT, li tissupplimenta l-lawrji 
mogħtija minn istituti edukattivi li jappartjenu lill-Komunitajiet ta' Għarfien u Innovazzjoni 
(KICs).

Filwaqt li tirrikonoxxi l-importanza tat-tliet elementi tat-trijangolu ta' l-għarfien kollu kemm hu, 
ir-rapporteur għal opinjoni tiegħek hija tal-fehma li l-ħidma ewlenija ta' l-EIT għandha tkun li 
tappoġġja l-innovazzjoni. Għaldaqstant, l-objettivi tar-riċerka ta' l-EIT għandhom ikunu ffukati 
fuq l-iżvilupp ta' l-innovazzjoni iżjed milli fuq it-twettiq tar-riċerka xjentifika bażika.

Fir-rigward ta' l-istruttura ta' l-Istitut, hemm bżonn li jiġu ċċarati r-relazzjonijiet reċiproċi 
bejn l-Istitut u l-Komunitajiet ta' Għarfien u Innovazzjoni u l-korpi li jifformawhom, li jista' 
jkollhom tifsira diretta biex jiġu identifikati l-karatteristiċi ta' l-għanijiet ta' l-EIT u l-KICs, pere
żempju, f'dak li għandu x'jaqsam mal-finanzjament.

Fir-rigward tal-finanzjament ta' l-Istitut, ir-rapporteur għal opinjoni tiegħek tirreferi għall-
ħtieġa li titfassal bażi finanzjarja għall-attività ta' l-Istitut u li jiġi determinat b'mod preċiż l-
ammont ta' finanzjament minn sorsi individwali, li jridu jkunu konformi mal-forma u l-
istrutturi ta' aġenzija deċentralizzata. Għalhekk hemm il-ħtieġa li l-Kummissjoni tevalwa l-
possibilità li tuża parti mill-marġinijiet mhux allokati skond il-limiti tas-sottointestatura 1A biex 
tiffinanzja l-EIT sa l-ammont ta' EUR 308.7 miljun. It-twaqqif ta' bażi legali u finanzjarja tajba 
sabiex ikun żgurat it-tħaddim amministrattiv u operazzjonali xieraq ta' l-Istitut huwa vitali 
sabiex tinbena sħubija fit-tul bejn l-edukazzjoni ogħla, l-istituti ta' riċerka u l-organizzazzjonijiet 
privati u biex tiġi promossa l-innovazzjoni fuq livell komunitarju.

Il-fondi Komunitarji bażiċi allokati lill-EIT għandhom jirrappreżentaw suppliment lill-
Prospettiva Finanzjarja fis-seħħ, iżda għandhom jinkisbu riżorsi addizzjonali minn sorsi 
esterni, fuq livell nazzjonali, reġjonali jew privat. Il-ħila li jiġbor il-fondi tiegħu stess, kemm 
minn sorsi esterni u kemm minn dħul mill-attivitajiet tiegħu stess (fl-ambitu ta' l-immaniġġjar 
tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali, li skond il-proposta għall-EIT se jakkumla maż-żmien) 
se tkun kruċjali għall-attività ta' l-EIT. Fid-dawl ta' l-iskarzezza persistenti ta' fondi għar-ri
ċerka u l-iżvilupp xjentifiku fl-UE, iridu jsiru sforzi biex jiġi żgurat li l-EIT jkollu livell garantit 
ta' finanzjament Komunitarju li ma jkunx ipprovdut a skapitu ta' attivitajiet Komunitarji 
kurrenti ta' riċerka u innovazzjoni.

Immaniġġjar xieraq u distribuzzjoni bilanċjata tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali
huma elementi vitali għall-iżvilupp u l-investiment fl-innovazzjoni. Il-linji gwida preċiżi stipulati 
mill-EIT f'dan il-qasam għandhom ikunu konformi mar-regoli li jmexxu, pereżempju, il-parte
ċipazzjoni ta' impriżi, istituti ta' riċerka u universitajiet f'attivitajiet magħmulin taħt is-Seba' 
Programm ta' Qafas (2007-2013), li kienu diġà ġew approvati mill-Kunsill u l-Parlament. Barra 
minn dan, ir-rapporteur għal opinjoni tiegħek jenfasizza l-ħtieġa li l-Kummissjoni tissorvelja l-
mod kif inhija mmaniġġjata l-proprjetà intellettwali, u kif inhuma maqsuma l-ispejjeż u l-profitti 
fi proporzjon mal-kontribuzzjoni minn organizzazzjonijiet sħab individwali.
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1 Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni1

Emenda 1
Premessa 6

(6) L-IET għandu jkollu l-għan li jagħti 
sehmu għall-iżvilupp tal-kapaċità ta’
innovazzjoni tal-Komunità u ta’ l-Istati 
Membri, billi jinvolvi bis-sħiħ l-attivitajiet ta’
edukazzjoni, riċerka u innovazzjoni fl-ogħla 
standards internazzjonali.

(6) L-IET għandu jkollu l-għan li jagħti 
sehmu għall-iżvilupp tal-kapaċità ta’
innovazzjoni tal-Komunità u ta’ l-Istati 
Membri, billi jikkollerata l-attivitajiet ta’
edukazzjoni u riċerka ma' dawk ta' l-
innovazzjoni fl-ogħla standards 
internazzjonali.

Ġustifikazzjoni

L-attivitajiet ta' l-EIT għandhom ikopru t-tliet naħat tat-trijangolu ta' l-għarfien, sabiex 
jinkiseb l-għan ewlieni tagħhom li tingħata spinta lill-innovazzjoni.

Emenda 2
Premessa 10
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(10) Hemm bżonn li l-edukazzjoni tiġi 
sostnuta bħala komponent integrali, g
ħalkemm spiss nieqes, ta' strateġija ta' 
innovazzjoni komprensiva. Il-ftehim bejn l-
IET u l-KICs għandu jistipula li l-lawrji u d-
diplomi mogħtija permezz tal-KICs g
ħandhom ikunu gradi u diplomi ta' l-IET. L-
IET għandu jippromwovi r-rikonoxximent tal-
gradi u d-diplomi ta' l-IET fl-Istati Membri.
Dawn l-attivitajiet kollha għandhom jitwettqu 
bla ħsara għad-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-
rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali.

(10) Hemm bżonn li l-edukazzjoni tiġi 
sostnuta bħala komponent integrali, g
ħalkemm spiss nieqes, ta' strateġija ta' 
innovazzjoni komprensiva. Il-ftehim bejn l-
IET u l-KICs għandu jistipula li d-diplomi 
mogħtija permezz tal-KICs għandhom ikunu
diplomi ta' l-IET. L-IET għandu jippromwovi 
r-rikonoxximent tad-diplomi ta' l-IET fl-Istati 
Membri. Dawn l-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu bla ħsara għad-Direttiva 
2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta' 
kwalifiki professjonali.

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-bażi legali għall-proposta u tal-fatt li l-kompetenza fil-qasam ta' l-edukazzjoni 
ogħla tinsab f'idejn l-Istati Membri, l-EIT m'hux intitolat li jagħti lawrji. Madankollu, id-
diplomi ta' l-EIT huma soluzzjoni adegwata fir-rigward tal-promozzjoni ta' l-irwol tal-pro
ġetti ta' l-EIT u ta' l-istudenti li jieħdu sehem fihom.

Emenda 3
Premessa 11

(11) L-IET għandu jistabbilixxi linji gwida g
ħall-ġestjoni tal-proprjetà intellettwali, li g
ħandhom irawmu l-użu tal-proprjetà
intellettwali taħt kondizzjonijiet adatti, inkluż
permezz tal-ħruġ ta' liċenzji;  jipprovdi in
ċentivi xierqa għall-IET u s-sħab, inklużi l-
individwi involuti, il-KICs u 
organizzazzjonijiet sħab kif ukoll għall-ispin-
offs u għall-esplojtazzjoni kummerċjali. Fejn 
attivitajiet ikunu ffinanzjati taħt il-Programmi 
ta’ Qafas Komunitarji għar-Riċerka u l-I
żvilupp Teknoloġiku, japplikaw ir-regoli ta’
dawk il-programmi.

(11) L-IET għandu jistabbilixxi linji gwida 
ċari u trasparenti għall-immaniġġjar tal-
proprjetà intellettwali, li għandhom irawmu l-
użu tal-proprjetà intellettwali taħt 
kundizzjonijiet adatti, inkluż permezz tal-ħru
ġ ta' liċenzji;  jipprovdi inċentivi xierqa għall-
IET u s-sħab, inklużi l-individwi involuti, il-
KICs u organizzazzjonijiet sħab kif ukoll g
ħall-ispin-offs u għall-esplojtazzjoni kummer
ċjali. Fejn attivitajiet ikunu ffinanzjati taħt il-
Programmi ta’ Qafas Komunitarji għar-Ri
ċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku, japplikaw ir-
regoli ta’ dawk il-programmi.

Ġustifikazzjoni

Jekk l-EIT irid jirrekluta sħab xjentifiċi u finanzjarji, huwa vitali għall-Istitut li jistipula linji 
gwida sodi għall-immaniġġjar tal-proprjetà intellettwali.

Emenda 4
Premessa 13
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(13) Sabiex jiġu garantiti l-awtonomija u l-
indipendenza fil-ħidma ta' l-IET, l-IET g
ħandu jamministra l-baġit tiegħu stess li d-d
ħul tiegħu għandu jinkludi kontribuzzjoni mill-
Komunità kif ukoll kontribuzzjonijiet mill-
Istati Membri u organizzazzjonijiet privati, 
entitajiet jew istituzzjonijiet nazzjonali jew 
internazzjonali, dħul iġġenerat mill-attivitajiet 
jew doti ta’ l-IET stess. L-IET għandu 
jipprova jattira kontribut finanzjarju dejjem ji
żdied mill-organizzazzjonijiet privati.

(13) Sabiex jiġu garantiti l-awtonomija u l-
indipendenza fil-ħidma ta' l-IET, l-IET g
ħandu jkollu personalità legali u
jamministra l-baġit tiegħu stess li d-dħul tieg
ħu għandu jinkludi kontribuzzjoni mill-
Komunità kif ukoll kontribuzzjonijiet mill-
Istati Membri u organizzazzjonijiet privati, 
entitajiet jew istituzzjonijiet nazzjonali jew 
internazzjonali, dħul iġġenerat mill-attivitajiet 
ta’ l-IET stess li jkunu konnessi ma' l-
immaniġġjar tal-proprjetà intellettwali jew 
mid-doti tiegħu. L-IET għandu jipprova 
jattira kontribut finanzjarju dejjem jiżdied mill-
organizzazzjonijiet privati.

Ġustifikazzjoni

Il-personalità legali ta' l-EIT, kif stipulata fil-proposta tal-Kummissjoni, hija aspett 
importanti ta' l-awtonomija tiegħu, fid-dawl tal-pjan tal-firxa wiesgħa ta' l-attivitajiet tiegħu.
Ir-riżorsi li jirriżultaw mill-immaniġġjar tal-proprjetà intellettwali għandhom ikunu sors vitali 
ta' dħul għall-EIT.

Emenda 5
Artikolu 2, paragrafu 2

2. 'Komunità ta’ Għarfien u Innovazzjoni' 
tfisser joint-venture ta’ organizzazzjonijiet s
ħab, tkun xi tkun il-forma ġuridika tagħhom, 
magħżul u ddeżinjat mill-IET biex iwettaq fl-
ogħla livell attivitajiet integrati ta’
innovazzjoni, riċerka u edukazzjoni f’qasam 
speċifiku.

2. 'Komunità ta’ Għarfien u Innovazzjoni' 
tfisser joint-venture ta’ organizzazzjonijiet s
ħab, tkun xi tkun il-forma ġuridika tagħhom, 
magħżul u ddeżinjat mill-IET biex iwettaq fl-
ogħla livell proġetti li jgħaqqdu attivitajiet 
ta' riċerka u edukazzjoni ma' l-innovazzjoni
f’qasam speċifiku.

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li jiġi żgurat li fuq kollox l-KICs ikunu ffukati fuq l-
innovazzjoni billi jisfruttaw il-potenzjal xjentifiku u ta' riċerka.

Emenda 6
Artikolu 2, paragrafu 6a (ġdid)

6a. 'Lawrja' tfisser kwalunkwe lawrja mog
ħtija lil student minn kulleġġ, università
jew skola vokazzjonali ogħla wara t-tlestija 
ta' programm ta' taħriġ avvanzat.
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Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun ċara li l-EIT fiha nfisha mhix istituzzjoni edukattiva u li għalhekk mhix intitolata 
li tagħti lawrji formali, trid issir distinzjoni bejn lawrji li jingħataw minn skejjel ogħla li jaqg
ħu taħt l-awtorità ta' l-Istati Membri u d-diplomi ta' l-EIT, li jirrappreżentaw riżultat ta' suċ
ċess addizzjonali mogħti mill-EIT li madankollu ma jkunx sinifikanti sakemm dan ma jkunx 
akkumpanjat b'lawrja formali mogħtija minn istituzzjoni edukattiva.

Emenda 7
Artikolu 2, paragrafu 6b (ġdid)

6b. 'Diploma ta' l-EIT' tfisser 
ċertifikazzjoni ta' parteċipazzjoni minn 
student f'attività ta' l-EIT li tkun 
tirrappreżenta parti integrali minn 
kors ta' studju f'istituzzjoni 
edukattiva li jkollha s-setgħa li tagħti 
l-lawrji.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tenfasizza l-fatt li d-diplomi ta' l-EIT jirrappreżentaw suċċess addizzjonali biss 
u li ma jissostitwixxux il-lawrji.

Emenda 8
Artikolu 4, paragrafu 1, (e)

(e) jimmobilizza l-fondi meħtieġa minn sorsi 
pubbliċi u privati u juża r-riżorsi tiegħu 
b’konformità ma’ dan ir-Regolament. B’mod 
partikolari huwa se jipprova jiġbor 
proporzjon dejjem tiżdied mill-baġit tiegħu 
minn sorsi privati u mir-riżorsi tiegħu stess;

(e) jimmobilizza l-fondi meħtieġa minn sorsi 
pubbliċi u privati u juża r-riżorsi tiegħu 
b’konformità ma’ dan ir-Regolament. B’mod 
partikulari huwa se jipprova jiġbor 
proporzjon dejjem jiżdied mill-baġit tiegħu 
minn sorsi privati u minn dħul iġġenerat mill-
attivitajiet tiegħu stess.

Ġustifikazzjoni

L-EIT għandu jibni l-kapital tiegħu b'mod kontinwu billi jieħu vantaġġ minn riżorsi privati 
jew billi jagħmel l-attivitajiet tiegħu stess.

Emenda 9
Artikolu 4, paragrafu 1, (f)

(f) jippromwovi r-rikonoxximent tal-lawrji u
d-diplomi ta' l-IET fl-Istati Membri.

(f) jippromwovi r-rikonoxximent tad-diplomi
ta' l-IET fl-Istati Membri.
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Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-bażi legali għall-proposta u tal-fatt li l-kompetenza fil-qasam ta' l-edukazzjoni 
ogħla tinsab f'idejn l-Istati Membri, l-EIT ma jistax jagħti lawrji.

Emenda 10
Artikolu 5, paragrafu 2, subparagrafu 3, (c)

(c) il-bażi li fuqhom jingħataw il-lawrji u d-
diplomi inklużi l-arranġamenti biex titqies il-
politika Komunitarja dwar l-Ispazju 
Ewropew ta’ Edukazzjoni Ogħla, 
partikolarment f’termini ta’ kompatibilità, 
trasparenza, rikonoxximent u l-kwalità tal-
lawrji u d-diplomi;

(c) l-arranġamenti biex titqies il-politika 
Komunitarja dwar l-Ispazju Ewropew ta’
Edukazzjoni Ogħla, partikularment f’termini 
ta’ kompatibilità, trasparenza, rikonoxximent 
tal-lawrji u d-diplomi;

Ġustifikazzjoni

Minkejja li d-dimensjoni Ewropea ta' l-aspetti edukattivi tal-KICs potenzjali għandha ting
ħata kunsiderazzjoni notevoli fil-proċedura ta' l-għażla, it-termini użati fil-proposta attwali 
huma dojoq wisq.

Emenda 11
Artikolu 6, paragrafu 1

1. Il-ftehim bejn l-IET u l-KICs għandu 
jistipula li, fid-dixxiplini u l-oqsma fejn 
jitwettqu studji u attivitajiet ta’ riċerka u 
innovazzjoni permezz tal-KICs, il-lawrji u d-
diplomi mogħtija permezz tal-KICs g
ħandhom ikunu lawrji u diplomi ta' l-IET.

1. Il-ftehim bejn l-IET u l-KICs għandu 
jistipula li, fid-dixxiplini u l-oqsma fejn 
jitwettqu studji u attivitajiet ta’ riċerka u 
innovazzjoni permezz tal-KICs, għandhom 
jingħataw diplomi ta' l-IET.

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-bażi legali għall-proposta u tal-fatt li l-kompetenza fil-qasam ta' l-edukazzjoni 
ogħla tinsab f'idejn l-Istati Membri, l-EIT m'hux intitolat li jagħti lawrji. Madankollu, id-
diplomi ta' l-EIT huma soluzzjoni adegwata fir-rigward tal-promozzjoni ta' l-irwol tal-pro
ġetti ta' l-EIT u ta' l-istudenti li jieħdu sehem fihom.

Emenda 12
Artikolu 6, paragrafu 2
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2. The EIT shall encourage partner 
organisations to award joint degrees and 
diplomas reflecting the integrated nature of 
the KICs. Madankollu, dawn jistgħu jkunu 
wkoll lawrji mogħtija minn istituzzjoni wa
ħda kif ukoll lawrji u diplomi doppji u 
multipli.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-bażi legali għall-proposta u tal-fatt li l-kompetenza fil-qasam ta' l-edukazzjoni 
ogħla tinsab f'idejn l-Istati Membri, l-EIT ma jistax jagħti lawrji.

Emenda 13
Artikolu 6, paragrafu 3

3. L-Istati Membri jikkooperaw bir-
rikonoxximent tal-lawrji u d-diplomi ta' l-
IET.

3. L-Istati Membri jikkoperaw bir-
rikonoxximent u l-promozzjoni tad-diplomi 
ta' l-IET.

Ġustifikazzjoni

Għalkemm diploma ta' l-EIT m'hix se tkun ekwivalenti għal-lawrja, għandha tkun riżultat ta' 
suċċess u l-Istati Membri għandhom jieħdu passi biex jirrikonoxxuha.

Emenda 14
Artikolu 9, paragrafu 1, parti introduttorja

1. L-IET għandu jiddefinixxi u jippubblika l-
prinċipji u l-linji gwida għall-ġestjoni tal-
proprjetà intellettwali. Huwa għandu:

L-IET għandu jiddefinixxi u jippubblika l-
prinċipji u l-linji gwida għall-immaniġġjar tal-
proprjetà intellettwali, skond ir-regoli 
stipulati fis-Sezzjoni 2 tar-Regolament (KE) 
Nru 1906/2006 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 li 
jistipula r-regoli għall-parteċipazzjoni ta' 
impriżi, ċentri ta' riċerka u universitajiet 
f'azzjonijiet tas-Seba' Programm ta' Qafas 
u għax-xandir tar-riżultati tar-riċerka 
(2007-2013)2. Huwa għandu:

__________________
1 ĠU, L 391, 30.12.2006, p. 1

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli li jirregolaw il-proprjetà intellettwali għandhom ikunu konformi ma' dawk li jmexxu 
l-parteċipazzjoni ta' impriżi, ċentri ta' riċerka u universitajiet f'azzjonijiet tas-Seba' 
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Programm ta' Qafas (2007-2013) li huma diġà adottati mill-Kunsill u l-Parlament.

Emenda 15
Artikolu 14, paragrafu 1 (a)

(a) programm rikorrenti trijennali ta' ħidma li 
fih stqarrija tal-prijoritajiet ewlenin tiegħu u l-
inizjattivi ppjanati inkluża stima ta’ bżonnijiet 
u sorsi finanzjarji. L-abbozz ta’ programm ta’
ħidma għandu jintbagħat mill-Bord 
Governattiv lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni 
għandha toħroġ opinjoni fi żmien tliet xhur 
fir-rigward tal-kumplimentarjetà tagħha mal-
politiki u l-istrumenti Komunitarji. Fejn il-
Kummissjoni tesprimi n-nuqqas ta' qbil tag
ħha, il-Bord tat-Tmexxija għandu jeżamina 
mill-ġdid il-programm u jadottah bi 
kwalunkwe emendi xierqa.

(a) programm rikorrenti trijennali ta' ħidma li 
fih stqarrija tal-prijoritajiet ewlenin tiegħu u l-
inizjattivi ppjanati inkluża stima ta’ bżonnijiet 
u sorsi finanzjarji. L-abbozz ta’ programm ta’
ħidma għandu jintbagħat mill-Bord 
Governattiv lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni 
għandha toħroġ opinjoni fi żmien tliet xhur 
fir-rigward tal-kumplimentarjetà tagħha mal-
politiki u l-istrumenti Komunitarji. Fejn il-
Kummissjoni tesprimi n-nuqqas ta' qbil tag
ħha, il-Bord tat-Tmexxija għandu jeżamina 
mill-ġdid il-programm u jadottah bi 
kwalunkwe emendi xierqa, qabel ma jressqu 
lill-Kunsill u lill-Parlament għall-
approvazzjoni;

Ġustifikazzjoni

Il-Kunsill u l-Parlament Ewropew iridu jkunu kapaċi jissorveljaw l-attivitajiet ta' l-EIT fuq 
livell strateġiku billi japprovawlu l-programm ta' ħidma tiegħu.
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