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PR_COD_1am

Spjegazzjoni tas-simboli użati

* Proċedura tal-Konsultazzjoni
Maġġoranza ta’ l-opinjonijiet mogħtija

**I Proċedura tal-kooperazzjoni (l-ewwel qari)
Maġġoranza ta’ l-opinjonijiet mogħtija

**II Proċedura tal-kooperazzjoni (it-tieni qari)
Maġġoranza ta’ l-opinjonijiet mogħtija dwar l-approvazzjoni tal-
pożizzjoni komuni 
Maġġoranza assoluta tal-membri dwar id-diżapprovazzjoni jew l-
emenda tal-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta’ l-Approvazzjoni 
Maġġoranza assoluta tal-membri barra fil-każi msemmija fl-
Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u l-Artikolu 7 tat-
Trattat UE

***I Proċedura tad-Deċiżjoni meħuda flimkien (l-ewwel qari)
Maġġoranza ta’ l-opinjonijiet mogħtija

***II Proċedura tad-Deċiżjoni meħuda flimkien (it-tieni qari)
Maġġoranza ta’ l-opinjonijiet mogħtija dwar l-approvazzjoni tal-
pożizzjoni komuni
Maġġoranza assoluta tal-membri dwar id-diżapprovazzjoni jew l-
emenda tal- pożizzjoni komuni

***III Proċedura tad-Deċiżjoni meħuda flimkien (it-tielet qari)
Maġġoranza ta’ l-opinjonijiet mogħtija dwar l-approvazzjoni ta’ l-
abbozz komuni

(L-ispeċifikar tal-proċedura hija bbażata fuq il-prinċipji tal-liġi proposti mill-
Kummissjoni.)

Talbiet għal Emendi għal Testi Leġiżlattivi 

L-emendi mwettqa mill-Parlament sejrin ikunu emfasizzati b’tipi skuri u 
korsivi. Meta partijiet minn test ikunu miktubin idjaq u b’tipi korsivi, dan 
ikun ħjiel għall-uffiċċju tekniku rilevanti għal partijiet bħal dawn tat-test 
leġiżlattiv li tiġi rakkomandata korrezzjoni fihom għall-iskop tal-kitba tat-test 
finali (per eżempju, partijiet minn test li fil-verżjoni ta’ lingwa partikolari 
jkun fiha l-iżbalji b’mod evidenti, jew li kompletament tkun nieqsa.) Dawn 
ir-rakkomandazzjonijiet għal korrezzjoni jeħtieġu l-approvazzjoni tal-uffiċċju 
tekniku kkonċernat.
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ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi Programm ta’ 
Qafas għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (2007-2013)
(KUMM(2005)0121 – C6-0098/2005 – 2005/0050(COD))

(Il-Proċedura tad-Deċiżjoni meħuda flimkien: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– mgħarraf bil-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(KUMM(2005)0121)1,

– ibbażat fuq l-Artikolu 251 Paragrafu 2 u l-Artikolu 156, 157 Paragrafu 3 und 175 
Paragrafu 1, li fuq il-prinċipji tagħhom ġiet ippreżentata lilu l-proposta tal-Kummissjoni 
(C6-0098/2005),

– ibbażat fuq l-Artikolu 51 tar-regoli tal-proċedura tagħhom,

– mgħarraf bir-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija kif ukoll il-
pożizzjoni tal-Kumitat fuq is-suq intern u l-protezzjoni tal-konsumaturi, tal-Kumitat għall-
Kwistjoni ta’ l-Ambjent, is-Saħħa tal-Poplu u s-Sikurtà ta’ l-Ikel, il-Kumitat għall-
Impjiegi u Kwistjonijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Ekonomija u d-Difiża u l-Kumitat għall-
Baġit (A6-0000/2005),

1. approva l-proposta tal-Kummissjoni fil-verżjoni emendata;

2. talab lill-Kummisjoni, biex terġa’ tittrattaha mill-ġdid, jekk tiddeċiedi li temenda din il-
proposta b’mod essenzjali jew tibdilha b’test ieħor;

3. talab lill-Presidenti tiegħu biex tikkomunika l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.

Il-Proposta tal-Kummissjoni Emendi tal-Parlament 

Talba għall-Emendi l
L-Artikolu 1 Paragrafu 2

2. Il-Programm ta’ Qafas se 
jikkontribbwixxi lejn il-kompetittività u l-
kapaċità innovattiva tal-Komunità bħala 
soċjeta ta’ l-informazzjoni avvanzata, bi 
żvilupp sostenibbli msejjes fuq it-tkabbir 
ekonomiku bbilanċjat u ekonomija soċjali 
tas-suq kompetittiva ħafna b’livell għoli ta’ 

2. Il-Programm ta’ Qafas se 
jikkontribbwixxi lejn il-kompetittività u l-
kapaċità innovattiva tal-Komunità bħala 
soċjeta ta’ l-informazzjoni avvanzata, bi 
żvilupp sostenibbli msejjes fuq it-tkabbir 
ekonomiku qawwi u ekonomija soċjali tas-
suq kompetittiva ħafna b’livell raġonevoli
ta’ ħarsien u kwalità għolja ta’ l-ambjent, 

  
1 Għadu mhuwiex ippubblikat fil-gazzetta uffiċjali.
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ħarsien u titjib tal-kwalità ta’ l-ambjent. imsejjes fuq il-kunċett ta’ żvilupp 
sostenibbli. Fl-istess ħin għandha 
tingħata importanza partikolari lill-
appoġġ għal impriżi żgħar u ta’ daqs 
medju u fuq l-użu innovattiv tar-riżultati 
tar-riċerka.

Raġuni għall-emendi

Minħabba li l-Ewropa kollha qiegħda fi kriżi ta’ tkabbir, biż-żmien il-mira ta’ l-isforzi kollha 
għandu jkun tkabbir qawwi. Kliem bħal "għoli" u "titjib" ipoġġu f’dubju l-fatt li fl-Ewropa 
diġà ntlaħaq ħafna fil-qasam tal-ħarsien u l-ambjent  .

Talba għall-Emendi 2
L-Artikolu 1 Paragrafu 3

3. Il-Programm ta’ Qafas mhux se jkopri 
attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp teknoloġiku 
mwettqa skond l-Artikolu 166 tat-Trattat.

3. Il-Programm ta’ Qafas mhux se jkopri 
attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp teknoloġiku 
mwettqa skond l-Artikolu 166 tat-Trattat, 
imma jippromovi espliċitament l-
implimentazzjoni innovattiva u 
intraprenditorjali tar-riżultati tar-riċerka 
u ta’ l-iżvilupp. Anke l-‘grey area’ bejn ir-
riċerka u l-applikazzjoni (magħrufa bħala 
Pre-Seed-Phase) hija inkorraġġuta skond 
l- Artikolu 166 tat-Trattat.

Raġuni għall-emendi

L-implimentazzjoni tar-riżultati tar-riċerka u l-iżvilupp fi proċessi tal-produzzjoni 
intraprenditorjali u s-suq hija kruċjali għall-użu tal-potenzjal innovattiv. Huwa importanti 
ħafna li jitnaqqsu d-differenzi bejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, għalhekk huwa importanti li 
tiġi fformulata l-kapaċità ta’ appoġġ b’mod li ma jkun jista’ jkun hemm ebda nuqqas tekniku 
bejn il-programmi ta’ appoġġ. 

Talba għall-Emendi  3
L-Artikolu 2 Paragrafu 1

1. Il-Programm ta’ Qafas se jkollu l-
għanijiet li ġejjin:

1. Il-Programm ta’ Qafas se jkollu l-
għanijiet ogħla li ġejjin:

(a) li jkattar il-kompetittività ta’ l-impriżi u 
partikolarment ta’ Impriżi Żgħar u ta’ Daqs 
Medju (SMEs);

(a) li jkattar il-kompetittività ta’ l-impriżi u 
partikolarment ta’ Impriżi Żgħar u ta’ Daqs 
Medju (SMEs);

(b) il-promozzjoni ta’ l-innovazzjoni (b) il-promozzjoni ta’ l-innovazzjoni 
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inkluża l-eko-innovazzjoni; inkluża l-eko-innovazzjoni;

Minn din joħorġu l-għanijiet li ġejjin, li 
għandhom jgħinu sabiex jintlaħqu l-
għanijiet imsemmijin hawn fuq:

(c) l-aċċellerazzjoni ta’ l-iżvilupp ta’ 
Soċjetà ta’ l-Informazzjoni kompetittiva, 
innovattiva u inklussiva;

(a) l-aċċellerazzjoni ta’ l-iżvilupp ta’ 
Soċjetà ta’ l-Informazzjoni kompetittiva, 
innovattiva u inklussiva;

(d) il-promozzjoni ta’ l-effiċjenza ta’ l-
enerġija u l-għejun li jiġġeddu ta’ l-
enerġija fis-setturi kollha inkluż it-trasport.

(b) il-promozzjoni ta’ l-effiċjenza ta’ l-
enerġija u l-għejun li jiġġeddu ta’ l-
enerġija fis-setturi kollha inkluż it-trasport.

Raġuni għall-emendi

Il-kompetittività u l-ħila li jinnovaw huma l-għanijiet prinċipali tal-Programm ta’ Qafas. L-
iżvilupp ta’ Soċjetà ta’ l-Informazzjoni u l-kuntatt responsabbli ma’ l-Enerġija naturalment 
għandhom jikkontribwixxu għal dan, u huma wkoll indispensabbli. Imma fil-qafas ta’ dan il-
programm, dawn m’għandhomx għan separat.

Talba għall-Emendi 4
L-Artikolu 4 l-Ittra d

(d) pajjiżi terzi oħra, meta ftehimiet 
jippermettu hekk.

(d) pajjiżi terzi oħra, meta ftehimiet 
jippermettu hekk, u meta jkun hemm valur 
miżjud għall- kompetittività ta’ l-UE.

Raġuni għall-emendi

Implimentazzjoni f’pajjżi terzi tagħti wkoll opportunità u għalhekk m’għandhiex tiġi eskluża, 
imma għandha tiġi bbażata fuq il-valur miżjud ewropew.

Talba għall-emendi 5
L-Artikolu 5 Paragrafu 1 Sub-paragrafu1a (ġdid)

Il-Kummissjoni tinforma lill-Parlament 
Ewropew dwar dawn il-Programmi ta’ 
Ħidma b’mod immedjat u estensiv.

Raġuni għall-emendi

Id-dmirijiet tar-rapport lejn il-Parlament Ewropew għandhom jiġu msaħħa.

Talba għall-emendi 6
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L-Artikolu 6 it-Titolu

Tipi ta’ miżuri ta’ implimentazzjoni Miżuri komuni ta’ implimentazzjoni

Raġuni għall-emendi

Għandu jiġi kkjarifikat li l-istrumenti kollha fis-CIP jistgħu jiġu użati b’mod komuni mill-
partijiet kollha tal-programm.

Talba għall-emendi 7
L-Artikolu 6 Paragrafu 1

1. Il-miżuri għall-implimentazzjoni tal-
programmi ta’ ħidma se jkunu, b’mod 
partikolari:

1. L-istrumenti ppreżentati fil-Kapitoli I, 
II u III, f’kull wieħed mill-Paragrafi 
"Implimentazzjoni" huma parti minn 
Toolbox komuni tal-Programm ta’ Qafas. 
Dawn jistgħu jiġu użati wkoll biex 
jintlaħqu l-għanijiet tal-partijiet l-oħra 
tal-programm.

(a) strumenti finanzjari Komunitarji 
għall-SMEs;
(b) networks li jgħaqqdu flimkien partijiet 
interessati differenti;
(c) proġetti sperimentali, replikazzjoni tas-
suq u miżuri oħra li jappoġġjaw l-
adozzjoni ta’ l-innovazzjoni;
(d) analiżi tal-politika, żvilupp u 
koordinament ma’ pajjiżi parteċipanti;
(e) qsim ta’ tagħrif, tixrid u tkabbir ta’ l-
għarfien;
(f) appoġġ lill-azzjonijiet konġunti ta’ 
Stati Membri jew reġjuni;
(g) procurement ibbażat fuq 
speċifikazzjonijiet tekniċi elaborati f’ 
kooperazzjoni ma' l-Istati Membri;
(h) ġemelaġġ bejn l-awtoritajiet fuq livelli 
nazzjonali u reġjonali.

Raġuni għall-emendi

Kien assolutament neċessarju li ssir kjarifikazzjoni. B’hekk m’għadx hemm il-ħtieġa li ssir 
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lista ta’ l- istrumenti komuni.

Talba għall-emendi 8
L-Artikolu 7 Paragrafu 2 a (ġdid)

Il-Kummissjoni naqqset b’mod estensiv l-
ispejjeż għal eżekuzzjonijiet imsemmija 
f’dan l-Artikolu, sabiex  tagħti l-ikbar 
parti possibbli tal-fondi lill-atturi attwali 
tal-kompetittività u l-innovazzjoni.

Raġuni għall-emendi

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi somma raġonevoli għall-appoġġ tekniku. Din għandha 
tkun moderata.

Talba għall-emendi 9
L-Artikolu 8 Paragrafu 5

5. Il-Kummissjoni se tikkomunika r-
riżultati ewlenin ta’ l-evalwazzjoni interim 
u dik finali tal-Programm Qafas u tal-
programmi speċifiċi tiegħu lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u lill-
Kumitat tar-Reġjuni.

5. Il-Kummissjoni se tikkomunika r-
riżultati ta’ l-evalwazzjoni interim u dik 
finali tal-Programm Qafas u tal-programmi 
speċifiċi tiegħu lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew, u lill-Kumitat tar-
Reġjuni.

Raġuni għall-emendi

L-istituzzjonijiet indirizzati stess jiddeċiedu dwar l-importanza tar-riżultati individwali. 

Talba għall-emendi 10
L-Artikolu 9 a (ġdid)

L-Artikolu 9a
Il-Proċedura tat-Talba

1. Il-Kummissjoni tiżviluppa proċedura 
tat-talba sempliċi u mhux burokratika, li 
turi l-għażla lill-partijiet involuti. Din 
għandha tkun talba standardizzata fuq 
massimu ta’ żewġ paġni (taħt "proċedura 
tat-talba simplifikata") li tħalli l-kapaċità 
ta’ appoġġ tal-proġett tiġi ċċekkjata qabel 
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ma’ jiġu ppreżentati d-dokumenti tat-talba 
dettaljati.
2. Il-perjodu allokat għad-dikjarazzjoni 
tal-Kummissjoni fil-proċedura tat-talba 
simplifikata għandu jkun iffissat għal sitt 
ġimgħat mid-dħul ta’ l-ewwel talba.
3. Il-partijiet involuti li jippreżentaw id-
dokumenti sħaħ b’mod immedjat, ma 
jistgħux jiġu referuti għall-proċedura tat-
talba simplifikata.
4. Fil-qafas tal-proċedura tat-talba 
simplifikata, il-Kummissjoni kkonċediet 
perjodu addizzjonali ta’ xahrejn għall-
abbozz tad-dokumenti tat-talba dettaljati u 
sħaħ, li jippermetti li impriżi żgħar u ta’ 
daqs medju b’mod partikolari jieħdu 
sehem fl-iskemi ta’ appoġġ ta’ l-Unjoni 
Ewropea mingħajr spejjeż burokratiċi 
kbar.
5. Din il-proċedura tkopri l-partijiet 
kollha tal- programm ta’ qafas sħiħ, kull 
darba li l-appoġġ jiġi mogħti direttament 
mill-Kummissjoni. Din ma tgħoddx għall-
istrumenti finanzjari ta’ l-Artikoli 16, 17 u 
18.

Raġuni għall-emendi

Il-proċedura tat-talba għandha tkun ifformulata b’mod sempliċi għall-impriżi sabiex ma 
jkunx hemm ostakli kbar li jipprevenu l-utilizzazzjoni possibbli tal-promozzjoni ta’ l-
innovazzjoni. Proċedura simplifikata hija sinifikanti partikolarment għall-SMEs, għax jista’ 
jiġi ffrankat xogħol dettaljat bla bżonn. Din għandha tiġi fuq diżapprovazzjoni tal-
promozzjoni ta’ proġetti.

Talba għall-emendi11
L-Artikolu 10 Paragrafu 2 l-Ittra b

(b) il-ħolqien ta’ ambjent favorevoli għall-
kooperazzjoni ta’ l-SMEs;

(b) il-ħolqien ta’ ambjent favorevoli għall-
kooperazzjoni ta’ l-SMEs; b’mod 
partikolari fil-qasam tal-kooperazzjoni 
bejn pajjiż u ieħor;

Raġuni għall-emendi

Il-kooperazzjoni bejn pajjiż u ieħor għandha tkun imsaħħa fil-qasam ta’ l-SMEs.
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Talba għall-emendi 12
L-Artikolu 10 Paragrafu 2 l-Ittra e

(e) inizjattiva u innovazzjoni marbuta mar-
riforma ekonomika u amministrattiva.

(e) inizjattiva u innovazzjoni marbuta mar-
riforma ekonomika u amministrattiva, 
b’mod partikolari għat-tneħħija ta’ ostakli 
burokratiċi  għall-SMEs. 

Raġuni għall-emendi

It-tneħħija tal-burokrazija hija essenzjali għall-kompetittività.

Talba għall-emendi 13
L-Artikolu 11 Istruzzjoni

Azzjonijiet marbuta ma’ l-aċċess għall-
finanzi għall-bidu u t-tkabbir ta’ l-SMEs u
ma’ investiment f’attivitajiet ta’ 
innovazzjoni, inkluża l-eko-innovazzjoni, 
jistgħu jinkludu:

Azzjonijiet marbuta ma’ l-aċċess għall-
finanzi għall-bidu u t-tkabbir ta’ l-SMEs, 
ma’ l-iżvilupp ta’ investiment f’attivitajiet 
ta’ innovazzjoni, inkluża l-eko-
innovazzjoni, u ma’ l-
internazzjonalizzazzjoni ta’ l-attività ta’ 
negozju tagħhom jistgħu jinkludu:

Raġuni għall-emendi

L-iskop għall-promozzjoni "Internazzjonalizzazzjoni ta’ l-SME" għandu jkun ukoll l-għan 
espliċitu ta’ l-istrumenti finanzjarji. Ħafna drabi, fil-prattika tan-negozju, il-finanzjamenti ta’ 
proġetti ta’ investiment trans-nazzjonali ta’ l-SMEs jiġu ostakolati minħabba li r-riskji 
addizzjonali speċifiċi ta’ l-attività ta’ pajjiżi barranin ta’ l-SMEs ma jistgħux jiġu maqsuma. 
Minħabba l-karattru trans-nazzjonali tagħha, l-internazzjonalizzazzjoni ta’ l-SMEs hija fiha 
nnifisha eżerċizzju ta’ l-UE u għalhekk għandha tkun imħeġġa wkoll finanzjarjament, u mhux 
biss permezz ta’ servizzi ta’ konsultazzjoni.

Talba għall-emendi 14
L-Artikolu 14 l-Ittra ċ

(ċ) l-apoġġ għall-iżvilupp tal-politika u l-
kooperazzjoni bejn l-atturi, inklużi 
ġestituri tal-programmi nazzjonali u 
reġjonali.

(ċ) l-apoġġ għall-iżvilupp tal-politika u l-
kooperazzjoni bejn l-atturi
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Raġuni għall-emendi

Impriżi mixħuta fuq l-innovazzjoni għandhom jiġu mħeġġa minflok servizzi ta’ konsultazzjoni 
u impriżi ta’ Consulting. 

Talba għall-emendi 15
L-Artikolu 15 Istruzzjoni

Azzjonijiet fir-rigward ta’ inizjattiva u 
innovazzjoni marbuta mar-riforma 
ekonomika u amministrattiva jistgħu 
jinkludu:

Azzjonijiet fir-rigward ta’ inizjattiva u 
innovazzjoni marbuta mar-riforma 
ekonomika u amministrattiva għandhom 
iwasslu għal tneħħija tal-burokrazija u 
għal strutturi aħjar għall-SMEs. Jekk din 
il-kundizzjoni tiġi ssodisfata, l-azzjonijiet 
li ġejjin jistgħu ukoll ikunu kkunsidrati:

Raġuni għall-emendi

L-għan tal-promozzjoni tar-riformi ekonomiċi u amministrattivi għandu dejjem ikun iżjed 
kompetittività.

Talba għall-emendi 16
L-Artikolu 16 Paragrafu 1

1. L-istrumenti finanzjari Komunitarji se 
jitħaddmu bil-għan li jiffaċilitaw l-aċċess 
għall-finanzi għall-SMEs f'ċerti fażi taċ-
ċiklu tal-ħajja tagħhom: bidu, tnedija, 
espansjoni u trasferiment tan-negozju. 
Investimenti li jsiru minn SMEs 
f’attivitajiet bħalma huma l-iżvilupp 
teknoloġiku, l-innovazzjoni, u t-
trasferiment teknoloġiku se jkunu inklużi 
fl-ambitu ta’ l-istrumenti.

1. L-istrumenti finanzjari Komunitarji se 
jitħaddmu bil-għan li jiffaċilitaw l-aċċess 
għall-finanzi għall-SMEs f'ċerti fażi taċ-
ċiklu tal-ħajja tagħhom: bidu, tnedija, 
espansjoni u trasferiment tan-negozju. 
Investimenti li jsiru minn SMEs 
f’attivitajiet bħalma huma l-iżvilupp 
teknoloġiku, l-innovazzjoni, u t-
trasferiment teknoloġiku kif ukoll fit-
tkabbir trans-nazzjonali ta’ l-attivitatijiet 
ta’ negozju tagħhom se jkunu inklużi fl-
ambitu ta’ l-istrumenti.

Raġuni għall-emendi

Il-kompetittività u l-innovazzjoni ta’ l-impriżi fis-suq intern ewropew jiġu msaħħa.

Talba għall-emendi 17
L-Artikolu 17 Paragrafu 2 Sub-paragrafu 2
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L-ewwel tieqa, imsejħa GIF1, se tkopri 
investimenti tal-fażijiet tal-bidu (bidu u 
tnedija). Din se timmira lejn l-investiment 
f'fondi ta' kapital ta' riskju speċjalizzati 
bħalma huma fondi tal-fażijiet bikrija 
(early stage), fondi li jitħaddmu 
reġjonalment, fondi ffokati fuq setturi, 
teknoloġiji jew RTD speċifiċi, u fondi 
marbuta ma’ inkubaturi, li minn naħa 
tagħhom se jipprovdu kapital lill-SMEs. 
Din tista’ wkoll tinvesti f’fondi u mezzi ta' 
l-investiment immexxija minn investituri 
informali.

L-ewwel tieqa, imsejħa GIF1, se tkopri 
investimenti tal-fażijiet tal-bidu (bidu u 
tnedija). Din se timmira lejn l-investiment 
f'fondi ta' kapital ta' riskju speċjalizzati 
bħalma huma fondi tal-fażijiet bikrija 
(early stage), fondi li jitħaddmu 
reġjonalment, fondi ffokati fuq setturi, 
teknoloġiji jew RTD speċifiċi, u fondi 
marbuta ma’ inkubaturi, li minn naħa 
tagħhom se jipprovdu kapital lill-SMEs. 
Tista’ tinvesti ukoll tinvesti f’fondi tal-
promozzjoni tal-bidu, tat-tnedija jew tat-
trasferiment tat-teknoloġija li huma 
purament jew li huma predominalment 
iffondati minn gvernijiet u/jew 
istituzzjonijiet pubbliċi (tal-promozzjoni) 
jew li jagħtu trattament preferenzjali lill-
investituri privati f’dawk il-fondi meta 
mqabbel ma’ investituri pubbliċi, jekk 
dawn il-fondi/skemi joperaw fuq prinċipji 
tas-suq. Din tista’ wkoll tinvesti f’fondi u 
mezzi ta' l-investiment immexxija minn 
investituri informali u f’proġetti pilota fil-
qasam tat-trasferiment teknoloġiku.

Raġuni għall-emendi

L-utilizzazzjoni ta’ l-Iskema għall-Bidu ETF, il-predeċessur tal-GIF 1 taħt il-MAP, kien baxx 
ħafna waqt is-snin li għaddew minħabba nuqqas ta’ investituri privati li rnexxielhom itellgħu 
il-50% tal-kapital investit fil-fond rispettiv meħtieġ. Għalhekk sabiex din id-darba jkun jista’ 
jitħaddem il-GIF 1, għandu jkun miftuħ ukoll għal investituri pubbliċi.

Il-GIF 1 għandu jopera fil-qasam tat-trasfeirment tat-teknoloġija ukoll u għandu priċipalment 
jifffoka fuq proġetti pilota għax id-differenza tal-finanzjament li teżisti f’dan il-qasam ma 
tistax titneħħa bil-baġit tas-CIP.

Talba għall-emendi 18
L-Artikolu 17 Paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Il-GIF 1 flimkien ma’ l-għoti ta’ 
kapital ta’ riskju fil-bidu u t-tnedija 
għandhom prijorità fl-ippjanar 
finanzjarju.
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Raġuni għall-emendi

L-UE għandha bżonn kbir  li tlaħħaq ma’ dak li tilfet, partikolarment fir-rigward ta’ l-għoti 
ta’ kapital ta’ riskju. Fl-istess ħin hawnhekk għandu jiġi mistenni effett kbir ta’ leverage.

Talba għall-emendi 19
L-Artikolu 18 Paragrafu 2 Tieqa d

Ir-raba’ tieqa, (d) is-sigurta’ 
(securitisation) tal-portfolli ta’ 
finanzjament tad-dejn ta’ l-SMEs se 
timmobilizza l-finanzjament tad-dejn 
addizzjonali taħt arranġamenti xierqa ta’ 
qsim tar-riskju ma’ l-istituzzjonijiet fil-
mira. L-appoġġ għal dawn it-
tranżazzjonijiet se jiddependi mill-impenn 
ta’ istituzzjonijiet minn fejn joriġina l-
finanzjament (originating institutions) li 
jagħtu parti sinifikanti tal-likwidità li jibqa’ 
mill-kapital immobilizzat għal self ġdid lil 
SMEs f’perjodu ta’ żmien raġonevoli.

Ir-raba’ tieqa, (d) is-sigurta’ 
(securitisation) tal-portfolli ta’ 
finanzjament tad-dejn ta’ l-SMEs se 
timmobilizza l-finanzjament tad-dejn 
addizzjonali taħt arranġamenti xierqa ta’ 
qsim tar-riskju ma’ l-istituzzjonijiet fil-
mira. L-appoġġ għal dawn it-
tranżazzjonijiet se jiddependi mill-impenn 
ta’ istituzzjonijiet minn fejn joriġina l-
finanzjament (originating institutions) li 
jagħtu parti sinifikanti tal-likwidità li jibqa’ 
mill-kapital immobilizzat għal self ġdid lil 
SMEs f’perjodu ta’ żmien raġonevoli. Iż-
żieda ta’ dan is-self ġdid titkejjel fuq il-
bażi taż-żieda tar-riskju garantit tal-
portfoll, u flimkien ma’ perjodu ta’ żmien, 
tkun negozjata individwalment ma’ kull 
istituzzjoni minn fejn joriġina l-
finanzjament (originating institution). 

Raġuni għall-emendi

L-iskop tal-promozzjoni tas-sigurta’ (securitisation) b’mezzi pubbliċi huwa li żżid is-self lill-
SMEs. Konsegwentement, l-istituzzjonijiet minn fejn joriġina l-finanzjament (originating 
institutions) għandhom jagħtu lil SMEs parti mil-likwidità li m’ilhiex li ġiet akkwistata lura 
għas-self. Hawnhekk ir-riskju tal-portfoll, li jista’ jiġi addottat permezz tal-garanzija tat-
tranche partikolari, jista’ jservi bħala kwantità sinifikanti ta’ referenza. Iż-żieda eżatta u l-
perjodu ta’ żmien għal kull istituzzjoni minn fejn joriġina l-finanzjament (originating 
institution) għandhom ikunu ffissati skond is-sitwazzjoni tagħha u d-domanda attwali għas-
self.

Talba għall-emendi 20
L-Artikolu 18 Paragrafu 2 a (ġdid)

2a. L-għoti ta’ mikro-kreditu u self ta' 
ammont iżgħar skond il-paragrafu 2 
Tieqa b) għandu prijorità fil-Faċilità 
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SMEG.

Raġuni għall-emendi

Partikolarment fir-rigward ta’ l-għoti ta’ mikro-kreditu u self ta' ammont iżgħar hemm effett 
tajjeb ta’ leverage, li jservi bħala benefiċċju għalihom.

Talba għall-emendi 21
L-Artikolu 19 Paragrafu 1 Sub-paragrafu 2 Ittra a

(a) it-titjib tat-tagħrif espert dwar l-
investiment u t-teknoloġija ta’ fondi li 
jinvestu f’SMEs innovattivi jew SMEs 
b’potenzjal għat-tkabbir;

(a) it-titjib tat-tagħrif espert dwar l-
investiment u t-teknoloġija ta’ fondi jew 
banek li jinvestu f’SMEs innovattivi jew 
SMEs b’potenzjal għat-tkabbir;

Raġuni għall-emendi

Fejn għad m’hemmx sistemi ta’ banek żviluppati daqshekk tajjeb, huwa ta’ benefiċċju li 
tinvolvi banek li għad m’għandhom l-ebda esperjenza fir-rigward ta’ fond bħal.

Talba għall-emendi 22
L-Artikolu 20 Paragrafu 2 Sub-paragrafu 1

2. Għall-iskop tal-paragrafu 1, l-appoġġ 
finanzjarju se jingħata lil sħab tan-netwerk 
sabiex jipprovdu, partikolarment:

2. Għall-iskop tal-paragrafu 1, l-appoġġ 
finanzjarju se jingħata lil sħab tan-netwerk 
sabiex jipprovdu, partikolarment:

(-a) Bini ta’  One-Stop-Shops għall-
programm ta’ qafas sħiħ, li fihom dawk 
interessati u dawk li potenzjalment jistgħu 
jagħmlu talba jistgħu jingħataw servizz 
komplet ta’ notamenti ta’ dettalji għall-
possibilitajiet ta’ appoġġ tal-programm ta’ 
qafas, kif ukoll jiġu indikati lilhom 
possibiltajiet oħra ta’ appoġġ u l-kuntatti 
tagħhom. Għal dan għandu jiġi mogħti l-
ikbar parti  ta’ appoġġ għall-azzjonijiet 
ippjanat skond dan l-Artikolu. 

(a) Servizzi ta’ Tagħrif, Feedback u 
Kooperazzjoni bejn in-Negozji;

(a) Servizzi ta’ Tagħrif, Feedback u 
Kooperazzjoni bejn in-Negozji;

(b) Servizzi ta’ Trasferiment ta’ 
Innovazzjoni, Teknoloġija u Għarfien; 

(b) Servizzi ta’ Trasferiment ta’ 
Innovazzjoni, Teknoloġija u Għarfien;
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(c) Servizzi li jħeġġu l-parteċipazzjoni ta’ 
SMEs fil-Programm Qafas Komunitarju 
għar-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku 
(RTD).

(c) Servizzi li jħeġġu l-parteċipazzjoni ta’ 
SMEs fil-Programm Qafas Komunitarju 
għar-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku 
(RTD).

(ca) Servizzi ta’ kooperazzjoni, li 
jinteressaw ruħhom fit-titjib tal-
promozzjoni tal- kompetittività u l-
innovazzjoni ta’ l-SMEs permezz ta’ 
skambju tal-partijiet li jagħtu appoġġ.

Raġuni għall-emendi

L-SMEs u partijiet oħra li jagħmlu talba għandhom jingħataw il-possibilità li jkollhom it-
tagħrif kollu dwar il-programm ta’ qafas.

Kooperazzjoni bejn dawk li jagħtu l-appoġġ hija essenzjali għal effetti ta’ sinerġija fir-
rigward ta’ innovazzjoni u kompetittività ta’ l-SMEs.

Talba għall-emendi 23
L-Artikolu 20 Paragrafu 3

3. Il-Kummissjoni se tagħżel sħab tan-
netwerk permezz ta’ sejħiet għall-proposti 
marbuta mas-servizzi differenti msemmija 
fil-paragrafi 2(a), (b) u (c). Wara dawn is-
sejħiet għall-proposti l-Kummissjoni tista’ 
twaqqaf ftehim qafas ta’ sħubija ma’ sħab 
magħżula tan-netwerk filwaqt li tispeċifika 
t-tip ta’ attivitajiet li se jkunu offruti, l-
proċedura għal għoti ta' għotjiet lilhom u d-
drittijiet ġenerali u l-obbligazzjonijiet ta' 
kull parti. Is-sħubija qafas tista’ tkopri l-
perjodu kollu tal-programm.

3. Il-Kummissjoni se tagħżel sħab tan-
netwerk permezz ta’ sejħiet għall-proposti 
marbuta mas-servizzi differenti msemmija 
fil-paragrafi 2(a), (b) u (c) u (ca). 
Hawnhekk għandha tingħata importanza 
partikolari lill-esperjenzi rilevanti ta’ l-
applikanti fil-kunċett u l-implimentazzjoni 
ta’ servizzi ta’ appoġġ għall-impriżi, 
b’mod partikolari l-SMEs, fir-rigward tat-
tkabbir trans-nazzjonali ta’ l-attività tan-
negozju tagħhom. Wara dawn is-sejħiet 
għall-proposti l-Kummissjoni tista’ 
twaqqaf ftehim qafas ta’ sħubija ma’ sħab 
magħżula tan-netwerk filwaqt li tispeċifika 
t-tip ta’ attivitajiet li se jkunu offruti, l-
proċedura għal għoti ta' għotjiet lilhom u d-
drittijiet ġenerali u l-obbligazzjonijiet ta' 
kull parti. Is-sħubija qafas tista’ tkopri l-
perjodu kollu tal-programm.

Raġuni għall-emendi

L-esperjenzi li huma diġà eżistenti għandhom jiġu użati.
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Talba għall-emendi 24
L-Artikolu 20 a (ġdid)

L-Artikolu 20 a
Il-Kwalità tan-netwerks

Biex tassigura l-kwalità tan-netwerks, il-
Kummissjoni tistabbilixxi kundizzjonijiet 
għat-twaqqif ta’ netwerks. Hawnhekk  
għandha tingħata importanza partikolari 
lill-kwalità tal-konsultazzjoni. 

Raġuni għall-emendi

Huwa importanti li jkun hemm azzjonijiet li jħarsu l-kwalità. Il-kwalità tal-konsultazzjoni 
għandha tkun aħjar minn dik ta’ l- Euro Info  Centres (EIC) eżistenti  jew Innovation Relay 
Centres (IRC).

Talba għall-emendi 25
L-Artikolu 21 Paragrafu 2

2. Grupp ta’ programmi li jikkooperaw
jista’ jkun eliġibbli għall-għajnuna 
Komunitarja meta dawn:

2. Diversi programmi li għandhom  
implimentazzjoni komuni jistgħu jkunu 
eliġibbli għall-għajnuna Komunitarja meta 
dawn:

(a) huma mmexxija individwalment minn 
awtoritajiet pubbliċi fuq livell nazzjonali 
jew sub-nazzjonali; u

(a) huma mmexxija individwalment minn 
awtoritajiet pubbliċi fuq livell nazzjonali 
jew sub-nazzjonali.

(b) flimkien jinvolvu għallinqas tliet pajjiżi 
parteċipanti; u

(b) Il-partijiet involuti jiġu minn 
għallinqas żewġ pajjiżi parteċipanti.

(c) huma kkoordinati jew imħaddma b’mod 
konġunt.

(c) huma kkoordinati jew imħaddma b’mod 
konġunt.

Raġuni għall-emendi

Formulazzjoni iktar sempliċi u ċara; l-aċċess għall-appoġġ finanzjarju għandha tiġi 
simplifikata.

Talba għall-emendi 26
L-Artikolu 23 Titolu

Ġemellaġġ bejn l-awtoritajiet fuq livelli Ġemellaġġ bejn l-awtoritajiet jew 
organizzazzjonijiet non-statali fuq livelli 
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nazzjonali u reġjonali. nazzjonali u reġjonali.

Raġuni għall-emendi

Għandha tkun inkluża l-kooperazzjoni ta’ l-impriżi kif ukoll ta’ l-organizzazzjonijiet tagħhom.

Talba għall-emendi 27
L-Artikolu 23 Paragrafu 1

1. Sabiex tista’ sseħħ il-kooperazzjoni 
amministrattiva fil-mira, azzjonijiet ta’ 
ġemellaġġ jistgħu jitwaqqfu fuq il-bażi ta’ 
sejħiet għall-proposti lill-punti ta’ kuntatt 
nazzjonali. Dawn jistgħu sussegwentement 
jidentifikaw espert ewlieni jew tim ta’ 
esperti bi ftehim ma’ l-awtoritajiet rilevanti 
nazzjonali jew reġjonali.

1. Sabiex tista’ sseħħ il-kooperazzjoni 
amministrattiva fil-mira, azzjonijiet ta’ 
ġemellaġġ jistgħu jitwaqqfu fuq il-bażi ta’ 
sejħiet għall-proposti lill-punti ta’ kuntatt 
nazzjonali jew organizzazzjonijiet non-
statali. Dawn jistgħu sussegwentement 
jidentifikaw espert ewlieni jew tim ta’ 
esperti bi ftehim ma’ l-awtoritajiet rilevanti 
nazzjonali jew reġjonali.

Raġuni għall-emendi

Għandha tkun inkluża l-kooperazzjoni ta’ l-impriżi kif ukoll ta’ l-organizzazzjonijiet tagħhom.

Talba għall-emendi 28
L-Artikolu 23 Paragrafu 2

2. Il-Kummissjoni se tirrevedi l-pjan ta’ 
ħidma stabbilit mill-espert ewlieni jew it-
timijiet ta’ esperti u jistgħu jagħtu għotja 
lill-amministrazzjonijiet pubbliċi.

2. Il-Kummissjoni se tirrevedi l-pjan ta’ 
ħidma stabbilit mill-espert ewlieni jew it-
timijiet ta’ esperti u jistgħu jagħtu għotja 
lill-amministrazzjonijiet pubbliċi jew lil 
organizzazzjonijiet non-statali.

Raġuni għall-emendi

Għandha tkun inkluża l-kooperazzjoni ta’ l-impriżi kif ukoll ta’ l-organizzazzjonijiet 
tagħhom.

Talba għall-emendi 29
L-Artikolu 23 Paragrafu 3

3. L-azzjonijiet ta’ ġemellaġġ jistgħu 3. L-awtoritajiet jew organizzazzjonijiet 
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jkunu akkumpanjati mis-servizzi ċentrali 
ta’ appoġġ mill-Kummissjoni.

non-statali li jingħataw appoġġ 
finanzjarju huma obbligati li jimmiraw 
lejn it-tneħħija tal-burokrazija u lejn il-
ħolqien ta’ ambjent aħjar għall-SMEs. 
Fit-talba tagħhom, l-awtoritajiet jew 
organizzazzjonijiet non-statali għandhom 
juru kif huma jridu jilħqu din il-mira.

Raġuni għall-emendi

Il-mira hija l-promozzjoni ta’ l-innovazzjoni fil-qasam intraprenditorjali. Għahekk il-fondi 
għandhom ikunu limitati għal dan il-għan. Il-kooperazzjoni ta’ l-impriżi kif ukoll ta’ l-
organizzazzjonijiet tagħhom tista’ tkun mezz ta’ appoġġ biex dan iseħħ. 

Huwa importanti li l-awtoritajiet u l-organizzazzjonijiet ikunu infurmati sew bil-miri tal-
programm.

Talba għall-emendi 30
L-Artikolu 24 Paragrafu 1

Il-Kummissjoni tista’ twettaq dan li ġej: 1. Il-Kummissjoni twettaq dan li ġej b’mod 
regolari:

Raġuni għall-emendi

B’hekk ikun garantit kontroll tal-programm u ta’ l-informazzjoni regolari dwar l-
implimentazzjoni u l-effett.

Talba għall-emendi 31
L-Artikolu 24 Ittra b

(b) tħejjija ta’ evalwazzjonijiet ta' l-impatt 
ta' miżuri Komunitarji b'rilevanza 
partikolari għall-kompetittività ta' l-
impriżi.

(b) tħejjija ta’ evalwazzjonijiet ta' l-impatt 
ta' miżuri Komunitarji b'rilevanza 
partikolari għall-kompetittività ta' l-
impriżi. Ir-riżultati tat-tħejjijiet jiġu 
ppubblikati;

Raġuni għall-emendi

B’hekk ikun garantit kontroll tal-programm u ta’ l-informazzjoni regolari dwar l-
implimentazzjoni u l-effett.

Talba għall-emendi 32
L-Artikolu 25 Paragrafu 1a (ġdid)
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Id-definizzjoni tal-miri u l-prijoritajiet 
għandha tkun ifformulata b’mod li jibqa’ 
possibbli li jsiru aġġustament għal 
żviluppi futuri u żieda ta’ enfasi 
partikolari. Ir-regoli u l-kriterji jiġu 
maħduma b’mod konġunt mal-partijiet 
interessati u għandhom ikunu trasparenti, 
ċari u jinftehmu sew għall-partijiet kollha 
involuti.

Raġuni għall-emendi

Strutturar tal-programm flessibbli biss jiggarantixxi l-aħjar sfruttament possibbli tal-fondi 
tal-baġit għall-perjodu ta’ żmien ta’ seba’ snin, li huwa żmien relattivament twil.  Fl-isfond 
ta’ żviluppi ġodda għandu jibqa’ possibbli li ssir nomina mill-ġdid ta’ l-istrumenti finanzjarji 
għal skopijiet oħra. Hawnhekk il-kriterji għandhom ikunu fformulati b’mod realistiku u 
trasparenti għall-partijiet kollha interessati u involuti. Dan jiffaċilita t-talba u l-isfruttament 
ta’ l-istrumenti kkonċernati, b’mod li jkunu tajbin u b’suċċess. 

Talba għall-emendi 33
L-Artikolu 26 Paragrafu 3

3. L-azzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2 
se jitwettqu b’enfasi partikolari fuq il-
promozzjoni u t-tkabbir ta’ l-għarfien ta’ l-
opportunitajiet u l-benefiċċji li l-ICTs 
jagħtu liċ-ċittadini u n-negozji.

3. L-azzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2 
għandhom jinkludu parzjalment il-
promozzjoni u t-tkabbir ta’ l-għarfien ta’ l-
opportunitajiet u l-benefiċċji li l-ICTs 
jagħtu liċ-ċittadini u n-negozji. Il-parti l-
kbira ta’ l-azzjonijiet għandhom jgħinu 
direttament lill-innovazzjoni u l-
kompetittività ta’ l-SMEs.

Raġuni għall-emendi

Il-promozzjoni u t-tkabbir ta’ l-għarfien huma ta’ inqas importanza meta mqabbla ma’ l-
innovazzjoni attwali. 

Talba għall-emendi 34
L-Artikoli 30 Paragrafu 2 a (ġdid)

Fuq kollox, din il-parti tal-programm 
għandha ssaħħaħ il-kompetittività u l-
kapaċità innovattiva ta’ l-SMEs. Il-parti l-
kbira tal-fondi jgħinuhom direttament 
għall-parti tal-programm dwar l-ICT.
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Raġuni għall-emendi

L-SMEs huma dawk li attwalment imexxu l-kompetittività u l-innovazzjoni. Konsegwentament 
huma għandhom jiġu fdati wkoll prinċiparjament bl-implimentazzjoni tal-programm.

Talba għall-emendi 35
L-Artikolu 31 Paragrafu 2 Sub-paragrafu 2

Il-Komunità tista’ tagħmel għotja lill-baġit 
tal-proġetti msemmija fil-paragrafu 1(a) li 
tikkorrispondi għal massimu ta’ 50% ta’ l-
ispiża totali tagħhom. Korpi tas-settur 
pubbliku jistgħu jitħallsu lura fuq il-bażi 
ta’ 100% ta’ l-ispejjeż addizzjonali.

Il-Komunità tista’ tagħmel għotja lill-baġit 
tal-proġetti msemmija fil-paragrafu 1(a) li 
tikkorrispondi għal massimu ta’ 50% ta’ l-
ispiża totali tagħhom.

Raġuni għall-emendi

It-trattament ugwali tal-kontribuzzjonijiet kollha ta’ 50 % jippromovi l-interess għall-
implimentazzjoni korretta tal-programm. Kontribuzzjonijiet ta’ 100% jippromovu l-inċentiv 
għall-abbuż tal-fondi pubbliċi.

Talba għall-emendi 36
L-Artikolu 31 Paragrafu 3 Sub-paragrafu 2

Il-kontribuzzjoni Komunitarja għall-miżuri 
msemmija mniżżla fil-paragrafu 1(b) se 
tkopri biss spejjeż diretti meqjusa meħtieġa 
jew xierqa sabiex jintlaħqu l-għanijiet 
speċifiċi ta' l-azzjoni.

Il-kontribuzzjoni Komunitarja għall-miżuri 
msemmija mniżżla fil-paragrafu 1(b) se 
tkopri biss 50% ta’ l-ispejjeż diretti 
meqjusa meħtieġa jew xierqa sabiex 
jintlaħqu l-għanijiet speċifiċi ta' l-azzjoni.

Raġuni għall-emendi

It-trattament ugwali tal-kontribuzzjonijiet kollha ta’ 50 % jippromovi l-interess għal 
implimentazzjoni korretta tal-programm.

Talba għall-emendi 37
L-Artikolu 33 Istruzzjoni

Dawn li ġejjin jistgħu isiru b’appoġġ lill-
analiżi, l-iżvilupp u l-koordinament tal-
politika ma’ pajjiżi parteċipanti:

Dawn li ġejjin jistgħu isiru b’appoġġ lill-
analiżi, l-iżvilupp u l-koordinament tal-
politika ma’ pajjiżi parteċipanti, sakemm 
jista’ jkun stabbilit benefiċċju dirett għall-
kompetittività u l-kapaċità innovattiva ta’ 
l-SMEs:
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Raġuni għall-emendi

Is-CIP għandu jgħin prinċiparjament fil-kompetittività u l-kapaċità innovattiva ta’ l-SMEs. 

Talba għall-emendi 38
L-Artikolu 34 Paragrafu 1 Istruzzjoni

1. Dawn li ġejjin jistgħu jsiru b’appoġġ 
għall-implimentazzjoni tal-programm jew 
lit-tħejjija ta’ attivitajiet ġejjiena:

1. Dawn li ġejjin jistgħu jsiru b’appoġġ 
għall-implimentazzjoni tal-programm jew 
lit-tħejjija ta’ attivitajiet ġejjiena, sakemm 
jista’ jkun stabbilit benefiċċju dirett għall-
kompetittività u l-kapaċità innovattiva ta’ 
l-SMEs:

Raġuni għall-emendi

Is-CIP għandu jgħin prinċiparjament fil-kompetittività u l-kapaċità innovattiva ta’ l-SMEs.

Talba għall-emendi 39
L-Artikolu 36 Paragrafu 1 a (ġdid)

Id-definizzjoni tal-miri u l-prijoritajiet 
għandha tkun ifformulata b’mod li jibqa’ 
possibbli li jsiru aġġustament għal 
żviluppi futuri u żieda ta’ enfasi 
partikolari. Ir-regoli u l-kriterji jiġu 
maħduma b’mod konġunt mal-partijiet 
interessati u għandhom ikunu trasparenti, 
ċari u jinftehmu sew għall-partijiet kollha 
involuti.

Talba għall-emendi 40
Kapitolu III Titolu

Il-Programm Enerġija Intelliġenti –
Ewropa

Il-Programm Teknoloġija u Enerġija 
Intelliġenti – Ewropa 

Raġuni għall-emendi

L-emenda fit-titolu turi b’mod iktar ċar l-importanza tat-tekonoloġija fil-miri tal-programm.

Talba għall-emendi 41
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L-Artikolu 37 Paragrafu 2 Ittra b

(b) li tippromwovi għejun ġodda u li 
jiġġeddu ta’ l-enerġija u li tappoġġa d-
diversifikazzjoni ta’ l-enerġija;

(b) li tippromwovi għejun ġodda, li 
jiġġeddu u eżistenti ta’ l-enerġija u li 
tappoġġa d-diversifikazzjoni ta’ l-enerġija.
Għejun eżistenti ta’ l-enerġija jiġu 
mkattra biss meta jikkontribwixxu għal 
kwalità dejjem tielgħa ta’ l-ambjent jew 
għall-effiċjenza ta’ l-użu;

Raġuni għall-emendi

L-esklużjoni ta’ l-għejun kollha ta’ l-enerġija eżistenti ma tagħtix l-opportunità li tinkiseb l-
effiċjenza u t-titjib fl-ambjent.

Talba għall-emendi 42
L-Artikolu 38 l-Ittra b

b) it-tkabbir ta’ l-investiment madwar l-
Istati Membri fit-teknoloġiji ġodda u bl-
aħjar rendiment fl-oqsma ta’ l-effiċjenza 
ta’ l-enerġija, l-għejun li jiġġeddu ta’ l-
enerġija u d-diversifikazzjoni ta' l-enerġija, 
inkluż it-trasport, billi titneħħa d-differenza 
bejn id-dimostrazzjoni b’suċċess ta’ 
teknoloġiji innovattivi u l-adozzjoni 
effettiva tagħhom fis-suq fi skala wiesgħa 
sabiex jiżdied l-investiment mis-settur 
privat u pubbliku, ikun hemm promozzjoni 
ta' teknoloġiji strateġiċi ewlenin, jitnaqqsu 
l-ispejjeż, tiżdied l-esperjenza tas-suq u jsir 
kontribut lejn it-tnaqqis tar-riskji 
finanzjarji u riskji u xkiel ipperċepiti oħra 
li jfixklu dan it-tip ta’ investiment;

b) it-tkabbir ta’ l-investiment madwar l-
Istati Membri fit-teknoloġiji ġodda u bl-
aħjar rendiment fl-oqsma ta’ l-effiċjenza 
ta’ l-enerġija, l-għejun li jiġġeddu ta’ l-
enerġija u d-diversifikazzjoni ta' l-enerġija
f’kontinwità ma’ l-għejun ta’ l-enerġija 
eżistenti u nodfa, inkluż it-trasport, billi 
titneħħa d-differenza bejn id-
dimostrazzjoni b’suċċess ta’ teknoloġiji
innovattivi u l-adozzjoni effettiva tagħhom 
fis-suq fi skala wiesgħa sabiex jiżdied l-
investiment mis-settur privat u pubbliku, 
ikun hemm promozzjoni ta' teknoloġiji 
strateġiċi ewlenin, jitnaqqsu l-ispejjeż, 
tiżdied l-esperjenza tas-suq u jsir kontribut 
lejn it-tnaqqis tar-riskji finanzjarji u riskji u 
xkiel ipperċepiti oħra li jfixklu dan it-tip ta’ 
investiment;

Raġuni għall-emendi

Id-diversifikazzjoni ta’ l-enerġija tnaqqas id-dipendenza fuq għajn wieħed biss ta’ l-enerġija. 
Madankollu, meta jintagħżlu l-programmi komponenti ta’ l-energy mix, għandhom jiġu 
kkunsidrati wkoll l-għejun ta’ l-enerġija li diġà jikkontribwixxu biex jintlaħqu il-miri ta’ 
Kyoto, u li jiggarantixxu l-enerġija f’każ li jkun hemm nuqqas ta’ għejun ta’ l-enerġija li 
jiġġeddu.
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Talba għall-emendi 43
L-Artikolu 39 l-Ittra b

b) l-appoġġ tat-tħejjija ta’ miżuri 
leġiżlattivi u l-applikazzjoni tagħhom.

b) l-appoġġ tat-tħejjija ta’ miżuri 
leġiżlattivi u l-applikazzjoni tagħhom, 
meta dawn iservu għal kompetittività
dejjem tiżdied jewgħal tħeġġiġ ta’ l-
innovazzjoni u ma jippreżentaw l-ebda 
ostakli ġodda għall-imprżi ta’ l-enerġija.

Raġuni għall-emendi

L-appoġġ fir-rigward tal-leġiżlazzjoni għandu jkun suġġett għall-miri ġenerali tas-CIP.

Talba għall-emendi 44
L-Artikolu 40 l-Ittra a

a) l-promozzjoni ta’ għejun ġodda u li 
jiġġeddu ta’ l-enerġija għall-produzzjoni 
ċentralizzata u deċentralizzata ta’ l-
elettriku u s-sħana u l-appoġġ tad-
diversifikazzjoni ta’ l-għejun ta’ l-enerġija, 
bl-eċċezzjoni ta’ l-azzjonijiet koperti bl-
Artikolu 41;

a) l-promozzjoni ta’ għejun ġodda u li 
jiġġeddu ta’ l-enerġija għall-produzzjoni 
ċentralizzata u deċentralizzata ta’ l-
elettriku u s-sħana u l-appoġġ tad-
diversifikazzjoni ta’ l-għejun ta’ l-enerġija,
f’kontinwità ma’ għejun ta’ l-enerġija 
eżistenti u nodfa, bl-eċċezzjoni ta’ l-
azzjonijiet koperti bl-Artikolu 41;

Raġuni għall-emendi

Id-diversifikazzjoni ta’ l-enerġija tnaqqas id-dipendenza fuq għajn wieħed biss ta’ l-enerġija. 
Madankollu, meta jintagħżlu l-programmi komponenti ta’ l-energy mix, għandhom jiġu 
kkunsidrati wkoll l-għejun ta’ l-enerġija li diġà jikkontribwixxu biex jintlaħqu il-miri ta’ 
Kyoto u li jiggarantixxu l-enerġija f’każ li jkun hemm nuqqas ta’ għejun ta’ l-enerġija li 
jiġġeddu.

Talba għall-emendi 45
L-Artikolu 40 l-Ittra b

b) l-integrazzjoni ta’ għejun ġodda u li 
jiġġeddu ta’ l-enerġija fl-ambjent lokali u 
fis-sistemi ta’ l-enerġija;

b) l-integrazzjoni ta’ għejun ġodda, li 
jiġġeddu u li huma diġà eżistenti ta’ l-
enerġija fl-ambjent lokali u fis-sistemi ta’ 
l-enerġija;

Raġuni għall-emendi

Madankollu, meta jintagħżlu l-programmi komponenti ta’ l-energy mix, għandhom jiġu 
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kkunsidrati wkoll l-għejun ta’ l-enerġija li diġà jikkontribwixxu biex jintlaħqu il-miri ta’ 
Kyoto.

Talba għall-emendi 46
L-Artikolu 45 Paragrafu 1 a (ġdid)

Ir-regoli, il-kondizzjonijiet u l-kriterji jiġu 
mfassla b’mod konġunt mal-partijiet 
interessati u għandhom ikunu trasparenti, 
ċari u jinftehmu sew għall-partijiet kollha 
involuti.

Raġuni għall-emendi

Regoli, kondizzjonijiet u kriterji ċari u trasparenti jagħmluha iktar faċli lill-partijiet 
interessati li jissottomettu proposti li huma ta’ kwalita, tajbin u b’suċċess.

Talba għall-emendi 47
L-Artikolu 46 a (ġdid)

L-Artikolu 46 a
Tmexxija strateġika tal-programm ta’ 

qafas
Il-Kummissjoni u l- EIPC imsemmi fl-
Artikolu 46 jieħdu f’idejhom it-tmexxija 
strateġika tal-programm ta’ qafas. Din 
tinkludi b’mod partikolari il-kontroll u, 
f’każ li jkun neċessarju, iċ-ċirkuspezzjoni 
tal-fondi, kif ukoll li jistabbilixxu l-
prijoritajiet tal-possibiltajiet tal-
promozzjoni meta dan ikun neċessarju.

Raġuni għall-emendi

L-impriżi fl-ogħla tmexxija (DĠ) tal-Kummissjoni jirrelataw b’mod l-aktar dirett ma’ l-atturi 
attwali tal-kompetittività u l-innovazzjoni, l-SMEs. B’hekk dawn l-impriżi DĠ għandhom 
jieħdu wkoll it-tmexxija f’idejhom.
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Talba għall-emendi 48
L-Anness II Taqsima 1 Punt Da (ġdid)

Da. L-allokazzjoni tal-baġit għal 
strumenti finanzjarji
Il-baġit indikattiv totali allokat għall-
istrumenti finanzjarji Komunitarji għall-
SMEs għandu jinqasam kif ġej: minimu 
ta’ 65% għall-Faċilità għat-Tkabbir Għoli 
u l-Innovazzjoni għall-SMEs (GIF), 
maqsum indaqs bejn GIF 1 u GIF 2, u 
massimu ta’ 35% għall-Faċilità ta’ 
Garanzija ta’ l-SMEs.

Raġuni għall-emendi

L-għajnuna lil impriżi żgħar u ta’ daqs medju fl-aċċess għal xogħlijiet imħabbra 
pubblikament fl-Ewropa tiftħilhom possibiltajiet addizzjonali ta’ negozju u tippromovi il-
kompetizzjoni u l-isfruttament tas-suq intern ewropew.

Talba għall-emendi 49
L-Anness II Sezzjoni 2 Punt C Paragrafu 2

GIF 1

GIF 1 se jinvesti f’fondi intermedjarji ta’ 
kapital ta’ riskju li jinvestu f’SMEs li 
għandhom sa 10 snin, u normalment jibda 
mir-rondi pre-A (bidu) u A (fażi bikrija) u 
jipprovdi investiment ta’ segwitu fejn ikun 
xieraq. L-investiment massimu aggregat 
f’fond intermedjarju ta’ kapital ta’ riskju se 
jkun 25% tal-kapital kollu miżmum mill-
fond rilevanti, jew sa 50% għal fondi 
ġodda li jidher li se jkollhom rwol 
katalitiku partikolarment b’saħħtu fl-
iżvilupp tas-swieq tal-kapital ta’ riskju għal 
teknoloġija speċifika jew f’reġjun speċifiku 
kif ukoll il-mezzi ta’ investiment ta’ 
investituri informali. L-investiment 
massimu aggregat f’fond intermedjarju ta’ 
kapital ta’ riskju se jkun 50% f’dawk il-
każi fejn il-konċentrazzjoni ta’ l-
investiment tal-fond hu fuq SMEs li huma 
attivi fl-eko-innovazzjoni. Għallinqas 50% 
tal-kapital investit f’kull fond se jkun 

GIF 1

GIF 1 se jinvesti f’fondi intermedjarji ta’ 
kapital ta’ riskju li jinvestu f’SMEs li 
għandhom sa 10 snin, u normalment jibda 
mir-rondi pre-A (bidu) u A (fażi bikrija) u 
jipprovdi investiment ta’ segwitu fejn ikun 
xieraq. L-investiment massimu aggregat 
f’fond intermedjarju ta’ kapital ta’ riskju se 
jkun 25% tal-kapital kollu miżmum mill-
fond rilevanti, jew sa 50% għal fondi 
ġodda li jidher li se jkollhom rwol 
katalitiku partikolarment b’saħħtu fl-
iżvilupp tas-swieq tal-kapital ta’ riskju għal 
teknoloġija speċifika jew f’reġjun speċifiku 
kif ukoll il-mezzi ta’ investiment ta’ 
investituri informali. L-investiment 
massimu aggregat f’fond intermedjarju ta’ 
kapital ta’ riskju se jkun 50% f’dawk il-
każi fejn il-konċentrazzjoni ta’ l-
investiment tal-fond hu fuq SMEs li huma 
attivi fl-eko-innovazzjoni. Għallinqas 50% 
tal-kapital investit f’kull fond se jkun 
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ipprovdut minn investituri li joperaw 
f’ċirkostanzi li jikkorrispondu għal 
kundizzjonijiet normali tas-suq (skond il-
“prinċipju ta’ l-investitur f’ekonomija tas-
suq), irrispettivament min-natura legali u t-
tqassim ta' l-ishma bejn l-investituri li qed 
jipprovdu din il-parti tal-kapital. L-ebda 
impenn f’fond waħdieni mhu se jaqbeż l-
EUR 30 miljun. Il-GIF1 jista’ jinvesti 
b’mod konġunt ma’ riżorsi proprji ta’ l-EIF 
jew riżorsi taħt il-mandat ta' l-EIF jew 
riżorsi oħra mmexxija mill-EIF.

ipprovdut minn investituri li joperaw 
f’ċirkostanzi li jikkorrispondu għal 
kundizzjonijiet normali tas-suq (skond il-
“prinċipju ta’ l-investitur f’ekonomija tas-
suq), irrispettivament min-natura legali u t-
tqassim ta' l-ishma bejn l-investituri li qed 
jipprovdu din il-parti tal-kapital. 
Hawnhekk għandha ssir ħidma biex ikun 
hemm integrazzjoni b’saħħitha possibbli 
kemm jista’ jkun ta’ investituri privati. L-
ebda impenn f’fond waħdieni mhu se 
jaqbeż l-EUR 30 miljun. Il-GIF1 jista’ 
jinvesti b’mod konġunt ma’ riżorsi proprji 
ta’ l-EIF jew riżorsi taħt il-mandat ta' l-EIF 
jew riżorsi oħra mmexxija mill-EIF.

Raġuni għall-emendi

Intwera li l-isfruttament ta’ l-iStart-up Schemes ta’ l-ETF, l-iskema ta’ qabel il-GIF1, ma 
kienx suffiċjenti fil-MAP. Ir-raġuni kienet ta’ nuqqas ta’ investituri privati, li għandhom 
jipprovdu l-50 %  stipulati tal-Kapital. Konsegwentament, b’kuntrast mal-MAP, is-CIP 
għandu jkun miftuħ għal investituri pubbliċi, kif propost hawn fit-test tal-Kummissjoni.  
Għandu jitqies l-ittestjar ta’ l-ikbar numru possibbli ta’ investituri privati, sabiex jintlaħaq 
livell aħjar ta’ sfruttament tal-GIF 1.

Talba għall-emendi 50
L-Anness III L-Ittra a Punt 7 a (ġdid)

- Għajnuna lill-SMEs fl-aċċess għal 
xogħlijiet mħabbra pubblikament fl-
Ewropa.

Raġuni għall-emendi

L-għajnuna lil impriżi żgħar u ta’ daqs medju fl-aċċess għal xogħlijiet mħabbra pubblikament 
fl-Ewropa tiftħilhom possibiltajiet addizzjonali ta’ negozju u tippromovi il-kompetizzjoni u l-
isfruttament tas-suq intern ewropew.

Talba għall-emendi 51
L-Anness III L-Ittra c Punt 2

- għajnuna lil SMEs sabiex jidentifikaw il-
ħtiġijiet RTD tagħhom u jsibu sħab bi 
ħtiġijiet simili ta’ RTD;

- għajnuna lil SMEs sabiex jidentifikaw il-
ħtiġijiet RTD tagħhom u jsibu sħab bi 
ħtiġijiet simili ta’ RTD kif ukoll biex isibu 
persuni li jagħtu servizzi ta’ RTD;



PE 364.805v01-00 28/29 PR\586132MT.doc

XM

Raġuni għall-emendi

L-SMEs għandhom bżonn ukoll attenzjoni konklużiva sabiex isibu persuni li jagħtu s-servizzi 
ta’ RTD.

Talba għall-emendi 52
L-Anness III L-Ittra c a (ġdid)

ca. skambji għat-titjib tal-promozzjoni ta’ 
l-SMEs 
- il-ġbir, valutazzjoni u trasferiment ta’ 
għarfien u ideat għall-promozzjoni 
finanzjarja u non-finanzjarja ta’ l-SMEs, 
ibbażati fuq databases u l-Internet. 
Għandhom jitqiesu, fost affarijiet oħra, 
fondi komunitarji sabiex ikun hemm 
żvilupp ta’ strumenti innovattivi u mudelli 
għall-promozzjoni ta’ l-SMEs.

Raġuni għall-emendi

Dan jirriżulta mit-talba għall-emendi għall-Art. 20 d.
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DIKJARAZZJONI TA’ SPJEGAZZJONI

L-iktar argument importanti tar-rapporteur huwa l-orjentament strutturali tal-programm lejn 
dawk li jistgħu jagħmlu t-talba kif ukoll lejn benefiċjarji diretti. Hawnhekk għandhom 
jissemmew żewġ elementi ċentrali. L-ewwel nett dawk li potenzjalment jistgħu jagħmlu t-
talba għandu jkollhom il-possibiltà li qabel ma jagħtu l-applikazzjoni jistaqsu biżżejjed fuq il-
possibiltajiet ta’ appoġġ tas-CIP, u mbagħad jibdew il-proċess tat-talba permezz ta’ kuntatt li 
jdum kemm jista’ jkun possibbli. Dan jista’ jseħħ biss jekk tinstab soluzzjoni ta’ One-Stop-
Shop għas-CIP. Ir-rapporteur jilqa’ b’mod ċar l-intenzjoni tal-Kummissjoni li twaqqaf 
aġenzija tal-programm għas-CIP u jitlob lill-Parlament għal għajnuna politika għal dan il-
proġett. L-aġenzija tal-programm għas-CIP għandha imbagħad tkun mgħammra b’mod li tkun 
tista’ tissodisfa minn qabel id-diversi ħtiġijiet ta’ dawk li jagħmlu t-talba.

It-tieni talba importanti f’dan ir-rigward hija s-simplifikazzjoni radikali tal-proċess tat-talba. 
Il-programm f’żewġ stadji li kien użat qabel huwa addattat għall-parti l-kbira tas-CIP u 
jnaqqas b’mod ċar l-ostakli tal-bidu għall-SMEs li huma interessati. B’hekk tista’ tiġi 
garantita l-parteċipazzjoni tal-parti l-kbira ta’ l-impriżi innovattivi.

Fir-rigward tal-Programm dwar l-ICT huwa importanti ħafna li l-attenzjoni ta’ l-awtoritajiet 
tkun ixxiftjata fuq l-atturi attwali ta' l-innovazzjoni, l-SMEs. Ir-rapporteur jirrikonoxxi l-fatt 
li l-istrutturi amministrattivi jibnu qafas importanti li jiddeċiedi b’mod kruċjali dwar il-
kapaċità innovattiva  ta’ l-SMEs. Madankollu dan m’għandux iwassal għal sitwazzjoni fejn il-
promozzjoni tibqa’ esklussivament ristretta għall-awtoritajiet.

Ir-rapporteur japprova wkoll l-espansjoni fil-qasam tat-Teknoloġiji u l-Enerġiji Intelliġenti. 
It-tqassim tal-fondi tal-Programm għat-"Teknoloġija" tagħmilha ċara li l-Ewropa għandha 
tinvesti fl-oqsma ta’ l-effiċjenza ta’ l-enerġija u żvilupp li jdum, fuq kollox fl-iżvilupp ta’ 
soluzzjonijiet ibbażati fuq it-teknoloġija, meta dawn it-tentattivi għandhom iwasslu għal iktar 
kompetittività u kapaċità innovattiva.

Huwa importanti li jiġu inklużi forom ta’ enerġija eżistenti li għandhom jissodisfaw il-miri ta’ 
l-ambjent u l-effiċjenza. Hawnhekk, ħafna drabi, bi spiża żgħira jinkisbu riżultati sorprendenti 
fir-rigward ta’ enerġija sostenibbli u ż-żieda fl-effiċjenza.

Fl-aħħarnett jista’ jingħad li s-CIP huwa verament il-qalba tal-politika dwar l- innovazzjoni 
ta’ l-UE, li mhix mgħammra biżżejjed b’EUR 4,2 biljun f’perjodu ta’ 7 snin u b’25 stat. Min-
naħa l-oħra għandna naraw is-CIP bħala katalista, li permezz tiegħu jiġu inkoraġġuti proċessi 
ta’ innovazzjoni fi programmi oħra wkoll (promozzjoni reġjonali, suq agrarju, Trasport eċċ.)


