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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

L-għan ta' l-Inizzjattiva Teknoloġika Konġunta 'Clean Sky' huwa li turi u tivvalidifika l-
kisbiet teknoloġiċi li huma meħtieġa sabiex jintlaħqu l-objettivi ambjentali stipulati mill-
Kunsill Konsultattiv għar-Riċerka Aeronawtika fl-Ewropa (ACARE: il-Pjattaforma 
Teknoloġika Ewropea għall-Aeronawtika u t-Trasport bl-Ajru). l-ACARE stipula l-objettivi li 
riedu jintlaħqu permezz ta' l-ambiti teknoloġiċi li jridu jiġu żviluppati fl-Impriża Teknoloġika 
Konġunta (JTI) Clean Sky : 

- tnaqqis ta' 50% fl-emissjonijiet tad-CO2 permezz ta' tnaqqis drastiku fil-konsum tal-fjuwil; 

- tnaqqis ta' 80% fl-emissjonijiet tad-NOx (Ossidi tan-Nitroġenu);

- tnaqqis ta' 50% fil-ħoss estern;

- Ċiklu ta' ħajja ta' prodott ekoloġiku: disinn, manifattura, manutenzjoni, rimi u riċiklaġġ. 

Il-membri attwali tal-Clean Sky jirrappreżentaw 86 organizzazzjoni f'16-il pajjiż; 54 
industrija, 15-il ċentru ta' riċerka u 17-il università. Hija se topera madwar 6 Dimostraturi tat-
Teknoloġija Integrata: Ajruplani Intelliġenti bil-Ġwienaħ Fissi, ajruplani u ħelikopters 
reġjonali ekoloġiċi, magni ekoloġiċi u sostenibbli, sistemi għal operazzjonijiet li jirrispettaw l-
ambjent. Fl-aħħarnett, l-ekodisinn jiffoka fuq id-disinn u l-produzzjoni ekoloġiċi, l-
irtirar u r-riċiklaġġ ta' l-inġenji ta' l-ajru, permezz ta' l-aħjar użu tal-materja prima u ta' l-
enerġiji, biex b'hekk jitjieb l-impatt ambjentali taċ-ċiklu ta' ħajja sħiħ tal-prodott u titħaffef il-
konformità mad-direttiva REACH. Barra minn hekk, l-innovazzjoni fl-aeronawtika wriet, u se 
tibqa' turi, li hi ta' benefiċċju għat-teknoloġija applikabbli 'l hinn mis-settur ta' l-aeronawtika, 
u b'hekk tkabbar il-bażi industrijali u xjentifika ta' l-UE.

Għalhekk, b'xi riflessjonijiet fuq l-elementi li jeħtieġu kjarifika, ir-rapporteur jissuġġerixxi li 
l-proposta tal-Kummissjoni tiġi appoġġjata. Għalhekk ir-rapporteur se jagħti segwitu għal din 
il-pożizzjoni permezz ta' xi ftit emendamenti fi stadju aktar 'il quddiem. 

Minħabba ż-żminijiet twal ta' preparazzjoni (10 snin biex jiġi żviluppat ajruplan ġdid) u r-
riċerka estensiva meħtieġa fis-settur ta' l-avjazzjoni, ta' min tinħoloq "massa kritika" fil-qasam 
tar-Riċerka u l-Iżvilupp li timmira għat-tnaqqis fil-ħoss u fil-konsum tal-fjuwil, sabiex tħaffef 
il-proċeduri u tipproduċi riżultati għall-implimentazzjoni minn kmieni, li minnhom jista' 
jibbenefika l-ambjent madwar id-dinja.

Għalhekk huwa importanti ħafna li jitħeġġew l-aħjar Riċerka u Żvilupp u innovazzjoni sabiex 
il-potenzjal tagħhom jingħaqad fuq skala Ewropea.  L-inġenji ta' l-ajru li jridu jinbiegħu fil-
ġejjieni jridu jkunu Ewropej u jridu jindirizzaw l-isfidi ewlenija msemmija hawn fuq: iridu 
jikkonsumaw anqas fjuwil (forsi anke jkunu jaħdmu bl-elettriku ?), u jagħmlu anqas ħoss.

Fl-UE, is-settur ta' l-aeronawtika, b'mod dirett u indirett, jipprovdi 3.1 miljun impjieg. Is-
settur huwa responsabbli minn 2.5% tal-PGD u jikkontribwixxi aktar minn 30 biljun Euro 
għal bilanċ kummerċjali pożittiv għall-Ewropa. Għaldaqstant huwa importanti ħafna li l-UE 
tibqa' fuq quddiem u tibqa' ssaħħaħ il-pożizzjoni kompetittiva tagħha. It-tnaqqis fil-konsum 
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tal-fjuwil u fil-ħoss huma fost l-elementi ewlenin f'dan l-ambjent kompetittiv. Jekk, permezz 
ta' inizjattiva ta' l-UE, jistgħu jinkisbu ekonomiji ta' skala, din l-opportunità għandna tinħataf. 
It-teknoloġija dwar l-ambjent se tkun dejjem aktar importanti fuq skala dinjija.

Fis-7 Programm ta' Qafas inħolqot il-possibilità li jitwaqqfu l-hekk imsejħa Inizjattivi ta' 
Teknoloġija Konġunti li l-objettiv tagħhom hu li r-riċerka tingħaqad fuq livell Ewropew. 
Dawn l-istrutturi jistgħu jiġu stabbiliti fil-każ li tinqala' l-ħtieġa mill-Pjattaformi tat-
Teknoloġija Ewropej, kif inhu l-każ hawnhekk.

Ir-rapporteur jixtieq jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu għall-garanzija li l-Impriża Konġunta 
tagħti fir-rigward tal-parteċipazzjoni ta' l-SMEs (talanqas 12%).  

Ir-rapporteur jilqa' b'sodisfazzjon il-ħsieb li titwaqqaf Sħubija Pubblika-Privata. L-entità legali 
ta' l-Inizjattiva ta' Teknoloġija Konġunta (JTI) tipprovdi kollaborazzjoni effiċjenti u konkreta 
bejn is-setturi pubbliċi u privati. B'dan il-mod jistgħu jinkisbu sinerġiji aħjar. Hija tiżgura 
wkoll li l-aħjar użu tal-finanzjamenti ta' l-UE jkun iggarantit. L-effetti ta' lieva f'terminu tal-
benefiċċji għall-ambjent ta' isforzi favur ir-Riċerka u l-Iżvilupp (800 miljun Euros mill-Baġit 
ta' l-UE - m'hemm ebda parteċipazzjoni diretta ta' Stat Membru - u 800 miljun mill-industrija) 
jolqtu l-għajn. Is-sħubija ta' 'nofs b'nofs' direttament ma' l-industrija hija bażi soda biex 
jitwettaq il-progress meħtieġ.

Ir-rapporteur jaqsam l-istess tħassib li ġie muri minn diversi esponenti, li t-twaqqif bla ħtieġa 
ta' aktar aġenziji Komunitarji bi spejjeż ta' operat għoljin wisq, għandu jiġi evitat. Minkejja 
dan it-tħassib, ir-rapporteur iqis l-istruttura legali proposta mill-Kummissjoni (entità 
Komunitarja) bħala l-aqwa soluzzjoni possibbli biex tiġi implimentata sħubija privata-
pubblika u jinnota d-differenza bejn l-għan tagħha u l-għan ta' l-aġenziji Komunitarji.  
Soluzzjoni prattika għal dan it-tħassib tista' tinstab bl-introduzzjoni ta' klawsola ta' tneħħija 
awtomatika għall-mekkaniżmi proposti, li tillimita ż-żmien ta' ħajja tal-Clean Sky u, jekk ikun 
meħtieġ, tippermetti l-evalwazzjoni minn kmieni u l-waqfien. 

Ir-rapporteur jinnota l-fatt li f'dawn l-aħħar snin l-industrija ta' l-avjazzjoni fl-UE u barra mill-
UE kibret b'ħeffa u hija mistennija li tibqa' tikber mingħajr heda fl-għexieren ta' snin li ġejjin. 
Din m'għandhiex tiġi meqjusa bħala evoluzzjoni separata iżda pjuttost bħala effett kollaterali 
tat-tkabbir ta' l-UE, b'mod partikulari (peress li zoni ekonomiċi kbar ikun fihom aktar traffiku 
u trasport), u tal-globalizzazzjoni b'mod ġenerali.

It-twaqqif propost ta' Impriża Konġunta għar-Riċerka u l-Iżvilupp fl-aeronawtika hija parti 
mill-implimentazzjoni mill-Unjoni Ewropea ta' l-Aġenda ta' Liżbona li timmira li tagħmel lill-
UE u lill-industrija tagħha aktar kompetittiva.  

Ħafna ajruporti, speċjalment fl-UE, jinsabu qrib zoni popolati ħafna jew anke urbanizzati. 
Għall-benefiċċju tal-popolazzjoni fiz-zoni ta' madwar huwa importanti, u f'ħafna postijiet 
urġenti ħafna, li jintużaw ajruplani silenzjużi kemm jista' jkun, u li jkun promoss it-tiġdid tal-
flotta ta' l-ajruplani.

Il-prezzijiet għoljin attwali u fil-ġejjieni tal-fjuwil, it-tassazzjoni eventwali tal-pitrolju u t-
tidħil ta' l-avjazzjoni fis-Sistema ta' l-Iskambju ta' Emissjonijiet huma inċentivi qawwija 
sabiex jiġi mfittex tnaqqis kbir fil-konsum tal-fjuwil mill-ajruplani, għall-ġid ta' l-ambjent u 
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tas-saħħa tal-popolazzjoni u sabiex jiġu limitati l-effetti fuq il-bidla fil-klima. 

Fl-aħħarnett, iżda mhux l-anqas, regoli ambjentali aktar rigorużi (Sistema ta' l-Iskambju ta' 
Emissjonijiet - Kyoto u l-leġiżlazzjoni ta' l-UE) iġiegħlu lill-esponenti fis-settur ta' l-
aeronawtiku jnaqqsu drastikament l-emissjonijiet tagħhom, li huwa meħtieġ ukoll sabiex 
jikkumpensa għat-tkabbir attwali u tal-ġejjieni fis-settur, u l-aċċettazzjoni tiegħu mill-
popolazzjoni.  

F'dan il-każ il-mekkaniżmu tas-suq naqas li jipprovdi l-istimulu xieraq biex iżid u jħaffef 
biżżejjed ir-Riċerka u l-Iżvilupp b'mod li jintlaħqu l-aspettattivi u n-normi imposti. 

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel 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-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 12

(12) L-Impriża Konġunta Sema Nadif
għandha titwaqqaf għal perjodu inizjali li 
jispiċċa fil-31 ta’ Diċembru 2017 biex tiġi 
żgurata l-ġestjoni xierqa tal-attivitajiet ta’ 
riċerka mibdija iżda mhux konklużi waqt is-
Seba’ Programm Kwadru (2007-2013);

(12) L-Impriża Konġunta 'Clean Sky'
għandha titwaqqaf għal perjodu inizjali li 
jispiċċa fil-31 ta’ Diċembru 2017 biex tiġi 
żgurata l-ġestjoni xierqa tal-attivitajiet ta’ 
riċerka mibdija iżda mhux konklużi waqt is-
Seba’ Programm Kwadru (2007-2013), 
inkluż l-użu tar-riżultati.

Emenda 2
Artikolu 1, paragrafu 1

1. Għall-implimentazzjoni ta’ l-Inizjattiva 
Teknoloġika Konġunta dwar “Sema Nadif”, 
Impriża Konġunta fit-tifsira ta’ l-
Artikolu 171 tat-Trattat, li jisimħa “L-
Impriża Konġunta Sema Nadif”, b’dan qed 
tiġi stabbilita għal perjodu sal-31 ta’ 
Diċembru 2017 (minn hawn ‘il quddiem 
imsejjħa “l-Impriża Konġunta Sema Nadif”). 
Dan il-perjodu jista’ jiġi mtawwal 
b'reviżjoni ta' dan ir-Regolament.

1. Għall-implimentazzjoni ta’ l-Inizjattiva 
Teknoloġika Konġunta dwar “Clean Sky”, 
Impriża Konġunta fit-tifsira ta’ l-
Artikolu 171 tat-Trattat, li jisimħa “L-
Impriża Konġunta Sema Nadif”, b’dan qed 
tiġi stabbilita għal perjodu tas-7 Programm 
ta' Qafas (minn hawn ‘il quddiem imsejjħa 
“l-Impriża Konġunta Clean Sky”). Dan il-
perjodu jista’ jiġi mtawwal b'reviżjoni ta' 
dan ir-Regolament.
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Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta' l-Impriża Konġunta għandu jkun fl-istess żmien tas-Seba' Programm ta' Qafas.

Emenda 3
Artikolu 8, paragrafu 1

1. L-Impriża Konġunta Sema Nadif għandha 
tadotta Regolament Finanzjarju distint, 
ibbażat fuq il-prinċipji tar-Regolament 
Finanzjarju Qafas 17. Tista’ ma ssegwix ir-
Regolament Finanzjarju Qafas meta l-
ħtiġijiet rikorrenti speċifiċi ta’ l-Impriża 
Konġunta Sema Nadif jeħtieġu dan u bil-
kundizzjoni ta' l-approvazzjoni minn qabel 
tal-Kummissjoni.

1. L-Impriża Konġunta Clean Sky għandha 
tadotta Regolament Finanzjarju distint, 
ibbażat fuq il-prinċipji tar-Regolament 
Finanzjarju ta' Qafas 17. Tista’ ma ssegwix 
ir-Regolament Finanzjarju Qafas meta l-
ħtiġijiet rikorrenti speċifiċi ta’ l-Impriża 
Konġunta Clean Sky jeħtieġu dan u bil-
kundizzjoni ta' l-approvazzjoni minn qabel 
tal-Kummissjoni, ibbażata fuq il-parir tal-
Grupp Rappreżentattiv ta' Stati Nazzjonali.

Ġustifikazzjoni

L-irwol li hemm għall-Grupp Rappreżentattiv ta' Stati Nazzjonali huwa li jissalvagwardja 
proċess finanzjarju ġust u trasparenti.  

Emenda 4
Artikolu 13, paragrafu 4

4. Fl-aħħar ta’ l-2017, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel evalwazzjoni finali ta’ l-
Impriża Konġunta Sema Nadif bl-għajnuna 
ta’ esperti indipendenti. Ir-riżultati ta’ l-
evalwazzjoni finali għandhom jiġu 
preżentati lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

4. Fl-aħħar ta’ l-Impriża Konġunta, il-
Kummissjoni għandha tagħmel evalwazzjoni 
finali ta’ l-Impriża Konġunta Clean Sky bl-
għajnuna ta’ esperti indipendenti. Ir-riżultati 
ta’ l-evalwazzjoni finali għandhom jiġu 
preżentati lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta' l-Impriża Konġunta għandu jkun fl-istess żmien tas-Seba' Programm ta' Qafas.

Emenda 5
Artikolu 17

L-Impriża Konġunta Sema Nadif għandha 
tadotta regoli li jirregolaw it-tixrid ta’ 
riżultati ta’ riċerka li jiżguraw li, fejn ikun 

L-Impriża Konġunta Clean Sky għandha 
tadotta regoli li jirregolaw it-tixrid ta’ 
riżultati ta’ riċerka, ibbażati fuq ir-regoli 
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xieraq, il-proprjetà intellettwali ġġenerata 
minn Attivitajiet ta’ Riċerka skond dan ir-
Regolament tkun protetta, u li riżultati ta’ 
riċerka jintużaw u jiġu mxerrda.

attwali tas-7 Programm ta' Qafas dwar ir-
Riċerka u l-Iżvilupp, li jiżguraw li, fejn ikun 
xieraq, il-proprjetà intellettwali ġġenerata 
minn Attivitajiet ta’ Riċerka skond dan ir-
Regolament tkun protetta, u li riżultati ta’ 
riċerka jintużaw u jiġu mxerrda.

Ġustifikazzjoni

Jistgħu jinħtieġu xi regoli speċifiċi li jikkonċernaw l-IPR għall-mexxejja u s-soċji ta' l-ITD, 
skond il-tqassim maqbul tax-xogħol. Pereżempju; fl-użu ta' informazzjoni bażi miġbura minn 
parteċipant, li hija meħtieġa biex isir xogħol mill-parteċipanti oħra.

Emenda 6
Anness, Artikolu 4, paragrafu 3

3. Għandu jitwaqqaf Bord Konsultattiv kif 
ikun f'loku mill-Impriża Konġunta, biex 
jagħti pariri u jagħmel 
rakkomandazzjonijiet lill-Impriża 
Konġunta Sema Nadif dwar suġġetti ta' 
ġestjoni, finanzi u teknika. Il-Bord 
Konsultattiv għandu jinħatar mill-
Kummissjoni.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-Bord Konsultattiv huwa superfluwu. Għal pariri esterni, il-Kummissjoni tista' toqgħod fuq 
il-Grupp ta' Stati Nazzjonali u fuq l-ACARE. It-temi tal-Bord li jidhru f'artikolu 4.3 jista' jiġu 
ttrasferiti għall-Grupp ta' Stati Nazzjonali. Il-Bord Konsultattiv iżid spejjeż bla bżonn fuq l-
Impriża Konġunta Sema Nadif u ma jidher li hemm ebda distinzjoni bejn il-ħidma tal-Bord 
Konsultattiv u dik tal-Forum Ġenerali (ara Art.8.3 sub 3). Barra minn hekk, huwa mbassar li 
l-esperti jinġiebu mill-istess grupp ta' esperti tal-Grupp ta' Stati Nazzjonali u ta' l-ACARE.

Emenda 7
Anness, Artikolu 12, paragrafu 1 a (ġdid)

B'konformità mar-regoli finanzjarji li 
japplikaw għas-7 Programm ta' Qafas dwar 
ir-Riċerka u l-Iżvilupp, 5% biss ta' l-ispejjeż 
rikorrenti jistgħu jintefqu fuq nefqa 
amministrattiva u għall-istaff.

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta' l-Impriża Konġunta għandu jkun fl-istess żmien tas-Seba' Programm ta' Qafas.
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