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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

1. Il-Programm Bonus 169 għandu l-għan li jtejjeb il-kapaċità ta' riċerka fil-baħar tal-Istati 
Membri tal-UE, tal-Unjoni Ewropea u tal-pajjiżi parteċipanti fir-riċerka fil-Baħar Baltiku.

Huwa importanti li ntejbu l-fehim tagħna tar-raġunijiet għalfejn il-Baħar Baltiku huwa 
tant imniġġes. Ovvjament jista' jkun ta' vantaġġ li ningħaqdu meta niġu għal studji ġodda, 
iżda r-rapporteur tixtieq tiġbed ukoll l-attenzjoni għall-ammont kbir ta' għarfien li diġà 
jeżisti bħala riżultat ta' riċerka li saret mill-Istati Membri individwali matul is-snin. Dan il-
programm, fost affarijiet oħra, għandu jipprova jgħaqqad ir-riżultati ta' din ir-riċerka biex 
jevita li tkun irripetuta r-riċerka li diġà saret, jew xi parti minnha, kif ukoll isib oqsma 
ġodda adatti għar-riċerka komuni fi ħdan il-qafas tal-programm BONUS.

Sabiex inwessgħu din il-bażi ta' għarfien, l-involviment tar-Russja b'xi mod jew ieħor ikun 
prudenti għaliex dan il-pajjiż hu kontributur ewlieni għat-tniġġis tal-Baħar Baltiku.

2. Għal min ifassal il-politika jkun rilevanti li jkollu aċċess għal stimi fuq bażi xjentifika 
kemm tat-telf attwali u kemm ta' dak potenzjali f'termini ekonomiċi, ekoloġiċi u soċjali li 
jirriżulta mill-ħsara lill-ekosistema u u t-telf tal-bijodiversità fil-Baħar Baltiku.

Is-sajjieda professjonali huma wieħed mill-ewwel gruppi direttament milquta minn dan, 
iżda żgur mhux l-uniku wieħed. Huwa importanti li l-konsegwenzi tal-bidliet fil-Baħar 
Baltiku jitqiesu minn perspettiva wiesgħa.

3. F'każ ta' involviment ta' setturi differenti, barra minn dawk li jissemmew espliċitament fit-
test, huwa importanti li jkollna ambitu wiesa'. Setturi rilevanti oħra jinkludu, iżda mhux 
biss, is-settur tat-trasport marittimu, l-agrikoltura, l-industrija u l-awtoritajiet tal-port.

4. Kunsiderazzjoni speċjali għandha tingħata lill-aspett tal-ilma tas-saborra minn bastimenti 
li jkun fihom speċijiet invażivi li jistgħu jheddu l-bilanċ ekoloġiku naturali tal-Baħar 
Baltiku. Rigward il-vapuri, il-prevenzjoni tat-tixrid taż-żejt hija wkoll qasam li jeħtieġ 
ħafna attenzjoni.

5. Proġetti bħas-sistema tal-pajpijiet North Stream fil-Baħar Baltiku jqajmu wkoll 
mistoqsijiet dwar l-impatt potenzjali fuq perjodu ta' żmien qasir u twil tal-bini ta' sistemi 
ta' pajpijiet fil-Baħar Baltiku kollu, jew uħud miż-żoni tiegħu. Dan jenfasizza l-
importanza li jkun żgurat li l-istudji tal-impatt ma jsirux, jew ma jiġux ikkummissjonati, 
biss mill-partijiet interessati, iżda jkunu wkoll issupplimentati b'riċerka indipendenti.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar il-
parteċipazzjoni tal-Komunità fil-Programm 
ta’ Riċerka Konġunt tal-Baħar Baltiku 
(BONUS-169) li huma impenjati fih 
diversi Stati Membri

DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar il-
parteċipazzjoni tal-Komunità fil-Programm 
ta’ Riċerka Konġunt tal-Baħar Baltiku 
(BONUS) li huma impenjati fih diversi 
Stati Membri
(Din il-modifika għandha tapplika fit-test 
kollu).

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ix-xjenza tista’ tikkontribwixxi biex 
tindirizza dawn l-isfidi u ssib soluzzjonijiet 
għall-problemi ambjentali fil-Baħar 
Baltiku. Madankollu, il-gravità tas-
sitwazzjoni preżenti ssejjaħ għal avvanz 
kwalitattiv u kwantitattiv tar-riċerka 
kurrenti fir-reġjun Baltiku permezz tal-
iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ approċċ 
integrat bis-sħiħ fejn il-programmi ta’ 
riċerka rilevanti tal-Istati ġirien jistgħu jiġu 
simplifikati u ffukati sabiex jindirizzaw il-
kwistjonijiet kumplessi u urġenti b’mod 
koordinat, effiċjenti u effettiv.

(5) Ix-xjenza trid tikkontribwixxi biex 
tindirizza dawn l-isfidi u ssib soluzzjonijiet 
għall-problemi ambjentali urġenti fil-
Baħar Baltiku. Madankollu, il-gravità tas-
sitwazzjoni preżenti ssejjaħ għal avvanz 
kwalitattiv u kwantitattiv tar-riċerka 
kurrenti fir-reġjun Baltiku permezz tal-
iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ approċċ 
integrat bis-sħiħ fejn il-programmi ta’ 
riċerka rilevanti tal-Istati ġirien jistgħu jiġu 
simplifikati u ffukati sabiex jindirizzaw il-
kwistjonijiet kumplessi u urġenti b’mod 
koordinat, effiċjenti u effettiv.

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9 a) Kollox ma’ kollox il-BONUS ERA-
NET u l-ERA-NET PLUS ħadmu tajjeb u 
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għalhekk hu importanti li tiġi żgurata l-
kontinwità ta’ sforzi fir-riċerka sabiex 
jiġu indirizzati l-isfidi ambjentali urġenti.

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Filwaqt li tiffoka l-aktar fuq ir-riċerka 
ambjentali, l-inizjattiva BONUS-169 tmis
numru ta’ programmi ta’ riċerka tal-
Komunità rilevanti fuq firxa ta’ attivitajiet 
tal-bniedem li għandhom impatti 
akkumulattivi fuq l-ekosistema bħas-sajd, 
l-akkwakultura, l-agrikultura, l-
infrastruttura, it-trasport, it-taħriġ u l-
mobilità tar-riċerkaturi kif ukoll 
kwistjonijiet soċjo-ekonomiċi. Din l-
inizjattiva hija ta’ rilevanza konsiderevoli 
għal numru ta’ politiki u Direttivi tal-
Komunità inkluża d-Direttiva 2008/56/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 
ta’ Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas għal 
Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-Politika 
tal-Ambjent Marin (Direttiva Kwadru dwar 
l-Istrateġija Marina), l-Istrateġija tal-UE 
għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku, il-Politika 
Komuni tas-Sajd, il-Politika Komuni 
Agrikola, id-Direttiva 2000/60/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ 
Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal 
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 
tal-ilma u impenji internazzjonali tal-UE 
bħall-Pjan ta’ Azzjoni għall-Baħar Baltiku 
HELCOM. Bħala riżultat, diversi oqsma 
oħra tal-Politika tal-Komunità għandhom 
jibbenefikaw minn BONUS-169.

(12) Filwaqt li tiffoka l-aktar fuq ir-riċerka 
ambjentali, l-inizjattiva BONUS tmiss
numru ta’ programmi ta’ riċerka tal-
Komunità rilevanti fuq firxa ta’ attivitajiet 
tal-bniedem li għandhom impatti 
akkumulattivi fuq l-ekosistema bħas-sajd, 
l-akkwakultura, l-agrikultura, l-
infrastruttura (b'mod partikulari fil-qasam 
tal-enerġija), it-trasport, it-taħriġ u l-
mobilità tar-riċerkaturi kif ukoll 
kwistjonijiet soċjo-ekonomiċi. Din l-
inizjattiva hija ta’ rilevanza konsiderevoli 
għal numru ta’ politiki u Direttivi tal-
Komunità inkluża d-Direttiva 2008/56/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 
ta’ Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas għal 
Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-Politika 
tal-Ambjent Marin (Direttiva Kwadru dwar 
l-Istrateġija Marina), l-Istrateġija tal-UE 
għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku, il-Politika 
Komuni tas-Sajd, il-Politika Komuni 
Agrikola, id-Direttiva 2000/60/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ 
Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal 
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 
tal-ilma u impenji internazzjonali tal-UE 
bħall-Pjan ta’ Azzjoni għall-Baħar Baltiku 
HELCOM. Bħala riżultat, diversi oqsma 
oħra tal-Politika tal-Komunità għandhom 
jibbenefikaw minn BONUS.

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata aktar attenzjoni għal proġetti ppjanati ta’ infrastruttura tal-enerġija, 
peress li dawn forsi jista’ jkollhom l-akbar effett fuq il-ġejjieni tal-ambjent tal-Baħar Baltiku.
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Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Fi tmiem il-fażi strateġika, il-
Kummissjoni, assistita minn espert
indipendenti għandha tevalwa l-maturità u 
l-prontezza tal-inizjattiva biex tidħol fil-
fażi ta’ implimentazzjoni.

(15) Fi tmiem il-fażi strateġika, il-
Kummissjoni, assistita minn esperti 
indipendenti għandha tivverifika u tevalwa 
l-kwalità u l-prontezza tal-fażi strateġika 
u, jekk ikun xieraq, tissuġġerixxi titjib. It-
tranżizzjoni għall-fażi ta' implimentazzjoni 
għandha ssir mingħajr problemi u 
mingħajr dewmien mhux meħtieġ.

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Sabiex BONUS-169 jiġi implimentat 
b’mod effettiv, matul il-fażi ta’ 
implimentazzjoni, l-appoġġ finanzjarju 
għandu jingħata lill-parteċipanti tal-
proġetti BONUS-169 magħżula fil-livell 
ċentrali taħt ir-responsabbiltà ta’ BONUS 
EEIG wara li jsiru sejħiet għall-proposti.

(24) Sabiex BONUS jiġi implimentat 
b’mod effettiv, matul il-fażi ta’ 
implimentazzjoni, l-appoġġ finanzjarju 
għandu jingħata lill-parteċipanti tal-
proġetti BONUS magħżula fil-livell 
ċentrali taħt ir-responsabbiltà ta’ BONUS 
EEIG wara li jsiru sejħiet għall-proposti. L-
għoti u l-ħlas ta’ dan l-appoġġ finanzjarju 
lill-parteċipanti fil-BONUS għandhom 
ikunu trasparenti, mhux burokratiċi u 
skont ir-regoli komuni f'konformità mas-
Seba' Programm Kwadru.

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Huwa essenjali li l-attivitajiet ta’ 
riċerka mwettqa taħt BONUS-169
jikkonformaw mal-prinċipji ta’ etika 

(30) Huwa essenzjali li l-attivitajiet ta’ 
riċerka mwettqa taħt BONUS
jikkonformaw mal-prinċipji ta’ etika, bi 
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bażiċi, inklużi dawk li jinstabu fl-Artikolu 
6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u fil-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea, u jsegwu l-prinċipji tal-
integrazzjoni tal-ġeneru u tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi.

qbil mal-prinċipji ġenerali stabbiliti fis-
Seba’ Programm Kwadru, u jsegwu l-
prinċipji tal-integrazzjoni tal-ġeneru, tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u tal-iżvilupp 
sostenibbli.

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) BONUS EEIG għandu jinkorraġġixxi
lill-parteċipanti tal-proġetti BONUS-169
magħżula biex jikkomunikaw u jxerrdu 
sew r-riżultati tagħhom u jagħmlu din l-
informazzjoni disponibbli għall-pubbliku.

(32) BONUS EEIG għandu jobbliga lill-
parteċipanti tal-proġetti BONUS magħżula 
biex jikkomunikaw u jxerrdu sew r-riżultati 
tagħhom u jagħmlu din l-informazzjoni 
disponibbli għall-pubbliku.

Ġustifikazzjoni

Ir-riżultati tar-riċerka li tkun saret iridu jkunu kkomunikati kemm jista' jkun.

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 32 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32a) L-implimentazzjoni b’suċċess tal-
proġetti diġà mwettqa skont il-programm 
BONUS urew il-kundizzjoni diżastruża 
tal-Baħar Baltiku, partikolarment f’dawk 
il-postijiet fejn huma ppjanati proġetti ta' 
infrastruttura tal-enerġija estensivi; il-
qagħda tal-ambjent tal-Baħar Baltiku 
għalhekk għandha tkompli tiġi segwita 
b’mod attiv.

Ġustifikazzjoni

Din tenfasizza l-importanza ta’ implimentazzjoni ta’ suċċess għall-proġetti skont il-programm 
BONUS.
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Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 32 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32b) M’għandhomx jitkomplew prattiki 
difettużi li ħarġu waqt l-implimentazzjoni 
tal-proġetti taħt il-programm BONUS, u l-
proġetti mressqa miċ-ċentri ta’ riċerka ta’ 
xi Stati Membri m’għandhomx ikunu 
preferuti bla raġuni meta titfassal il-lista 
tal-proġetti għal finanzjament, peress li 
dan jiddiskrimina kontra Stati Membri 
oħrajn fir-reġjun tal-Baħar Baltiku.

Ġustifikazzjoni

Meta jintgħażlu l-proġetti għal finanzjament, il-prattika turi li l-proġetti mressqa miċ-ċentri 
ta’ riċerka ta’ xi Stati Membri huma preferuti bla raġuni filwaqt li ċentri ta’ riċerka ta’ Stati 
Membri oħrajn jiġu injorati. Din id-diskriminazzjoni għandha tiġi evitata meta titfassal il-
lista tal-klassifika.

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu - 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -1
Suġġett

L-għan ta’ din id-Deċiżjoni hu li jingħata 
appoġġ lill-iżvilupp ambjentalment 
sostenibbli tar-reġjun tal-Baħar Baltiku 
billi jiġi ffaċilitat il-koordinament tal-
isforzi ta’ riċerka reġjonali mal-għan 
komuni għall-implimentazzjoni ta’ 
mmaniġġjar ibbażat fuq l-ekosistema tar-
reġjun.

Emenda 12
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Proposta għal deċiżjoni 
Artikolu 2 - paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-preparazzjoni tal-Aġenda ta’ Riċerka 
Strateġika – li tiddefinixxi l-parti dwar il-
kontenut xjentifiku tal-programm li tiffoka 
fuq is-sejħiet għall-proposti, konformi mal-
għanijiet stabbiliti fis-Seba’ Programm 
Kwadru;

(a) il-preparazzjoni tal-Aġenda ta’ Riċerka 
Strateġika – li tiddefinixxi l-parti dwar il-
kontenut xjentifiku tal-programm li tiffoka 
fuq is-sejħiet għall-proposti, konformi mal-
għan komuni għal immaniġġjar 
sostenibbli bbażat fuq l-ekosistema tar-
reġjun tal-Baħar Baltiku u mal-għanijiet 
stabbiliti fis-Seba’ Programm Kwadru;

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-fażi ta’ implimentazzjoni għandha
ddum għal minimu ta’ ħames snin. Matul 
il-fażi ta’ implimentazzjoni mill-anqas tliet 
sejħiet għall-proposti għandhom jiġu 
ppubblikati bl-għan li jiġu ffinanzjati 
proġetti li jindirizzaw l-għanijiet ta’ 
BONUS-169. Dawn is-sejħiet għandhom 
jimmiraw lejn proġetti bi sħab multipli u 
transnazzjonali u jinkludu attivitajiet ta’ 
riċerka, żvilupp teknoloġiku, taħriġ u 
disseminazzjoni. Għandhom jintgħażlu il-
proġetti skont il-prinċipji tat-trattament 
ugwali, it-trasparenza, l-evalwazzjoni 
indipendenti, il-kofinanzjament, mingħajr 
profitt, il-finanzjament mhux kumulat ma’ 
sorsi oħra tal-Komunità, kif ukoll il-
prinċipju ta’ nuqqas ta’ retroattività.

4. Il-fażi ta’ implimentazzjoni għandha 
ddum għal minimu ta’ ħames snin. Matul 
il-fażi ta’ implimentazzjoni is-sejħiet għall-
proposti għandhom jiġu ppubblikati bl-
għan li jiġu ffinanzjati proġetti li 
jindirizzaw l-għanijiet ta’ BONUS. Dawn 
is-sejħiet għandhom jimmiraw lejn proġetti 
bi sħab multipli u transnazzjonali u 
jinkludu attivitajiet ta’ riċerka, żvilupp 
teknoloġiku, taħriġ u disseminazzjoni.
Għandhom jintgħażlu il-proġetti skont il-
prinċipji tat-trattament ugwali, it-
trasparenza, l-evalwazzjoni indipendenti, 
il-kofinanzjament, mingħajr profitt, il-
finanzjament mhux kumulat ma’ sorsi oħra 
tal-Komunità, kif ukoll il-prinċipju ta’ 
nuqqas ta’ retroattività. L-għoti u l-ħlas ta' 
finanzjament lill-parteċipanti f'BONUS 
għandhom jikkonformaw mar-regoli 
komuni skont is-Seba' Programm 
Kwadru.

Emenda 14
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 - paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Komunità għall-fażi ta’ implimentazzjoni 
għandha tingħata taħt il-kondizzjonijiet li 
ġejjin:

3. Il-Kummissjoni għandha, qabel tmiem 
il-fażi strateġika, tevalwa dan li ġej:

Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 - paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) evalwazzjoni pożittiva tal-fażi 
strateġika mwettqa mill-Kummissjoni bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti; din l-
evalwazzjoni għandha tkopri l-progress li 
jsir lejn il-kisba tal-għanijiet u r-riżultati 
stabbiliti fl-Artikolu 2(3) u l-Anness I;

(a) l-eżiti tal-fażi strateġika deskritti fl-
Artikolu 2(3), kif ukoll il-progress li jsir 
lejn il-kisba tal-għanijiet u r-riżultati 
stabbiliti fl-Anness I, sezzjoni 2;

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 - paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) prova minn BONUS EEIG tal-kapaċità 
tiegħu li jimplimenta l-BONUS-169 inkluż 
ir-riċeviment, l-allokazzjoni u l-monitoraġġ 
tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità 
taħt ġestjoni ċentralizzata indiretta skont l-
Artikoli 54(2)(c) u 56 tar-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002 (minn hawn ‘il 
quddiem "Regolament Finanzjarju") u l-
Artikoli 35, 38(2) u 41 tar-Regolament 
(KE, Euratom) Nru 2342/2002, u skont il-
ġestjoni finanzjarja soda;

(b) prova minn BONUS EEIG tal-kapaċità 
tiegħu li jimplimenta l-BONUS inkluż it-
temma tal-objettivi tar-reġjun tal-Baħar 
Baltiku għall-iżvilupp sostenibbli, ir-
riċeviment, l-allokazzjoni u l-monitoraġġ 
tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità 
taħt ġestjoni ċentralizzata indiretta skont l-
Artikoli 54(2)(c) u 56 tar-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002 (minn hawn ‘il 
quddiem "Regolament Finanzjarju") u l-
Artikoli 35, 38(2) u 41 tar-Regolament 
(KE, Euratom) Nru 2342/2002, u skont il-
ġestjoni finanzjarja soda.
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Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 - paragrafu 3 - punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) impenn minn kull Stat li qed 
jipparteċipa li jikkontribwixxi s-sehem 
tiegħu tal-finanzjament ta’ BONUS-169 u 
l-ħlas tal-flus u l-provvista effettiva ta’ 
kontribuzzjoni ta’ infrastruttura in natura 
meta din tiġi mitluba; dawn l-impenji 
għandhom ikun inklużi fi pjan ta’ 
finanzjament mitfiehem bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti sabiex 
jikkontribwixxu għat-twettiq konġunt tal-
pjan ta’ implimentazzjoni ta’ BONUS-
169;

(e) impenn minn kull Stat li qed 
jipparteċipa li jikkontribwixxi s-sehem 
tiegħu tal-finanzjament ta’ BONUS u l-ħlas 
tal-kontribut finanzjarju tagħhom, b’mod 
partikolari l-finanzjament għall-
parteċipanti fil-proġetti BONUS 
magħżula wara t-talba għall-proposti;

Emenda 18

Proposta għal deċiżjoni
Anness I - sezzjoni 1 - punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) tibda mill-anqas tliet sejħiet għal 
proposti konġunti transtematiċi, iffukati 
strateġikament u bi sħab multipli

(g) tibda sejħiet għal proposti konġunti 
transtematiċi, iffukati strateġikament u bi 
sħab multipli

Emenda 19

Proposta għal deċiżjoni
Anness I - sezzjoni 1 - ittra g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) tistieden bil-ħeġġa lill-pajjiżi terzi 
kollha li jmissu mal-Baħar Baltiku jew li 
jissupplixxu ż-żona tal-qbid tiegħu biex 
jissieħbu fl-inizjattiva bħala Stati 
Parteċipanti
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Ġustifikazzjoni

Iż-żieda ta’ pajjiżi ma’ dawk inklużi fiż-żona tal-qbid tal-Baħar Baltiku fl-emenda 2 tar-
rapporteur għal opinjoni.

Emenda 20

Proposta għal deċiżjoni
Anness I - sezzjoni 2.2.1 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenda ta’ Riċerka Strateġika għandha 
tiġi żviluppata u miftehma fil-
konsultazzjoni fost l-Istati Parteċipanti, 
firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati u l-
Kummissjoni. Din għandha tkun il-bażi 
għal programm ibbażat fuq il-politika. Din 
għanda twessa’ l-attenzjoni tar-riċerka biex 
tinkorpora, flimkien mal-ekosistema tal-
baħar, approċċ tal-baċini li jindirizza l-
kwistjonijiet l-aktar importanti li 
jaffettwaw il-kwalità u l-produttività tal-
ekosistemi tar-Reġjun tal-Baħar Baltiku.

L-Aġenda ta’ Riċerka Strateġika għandha 
tiġi żviluppata u miftehma fil-
konsultazzjoni fost l-Istati Parteċipanti, 
firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati u l-
Kummissjoni. Din għandha tkun il-bażi 
għal programm ibbażat fuq il-politika. Din 
għanda twessa’ l-attenzjoni tar-riċerka biex 
tinkorpora, flimkien mal-ekosistema tal-
baħar, approċċ tal-baċini li jindirizza l-
kwistjonijiet l-aktar importanti li 
jaffettwaw il-kwalità u l-produttività tal-
ekosistemi tar-Reġjun tal-Baħar Baltiku.
Għandha tinkludi stima tal-ispiża 
ekonomika tal-ħsara ambjentali u tat-telf 
tal-bijodiversità fir-reġjun.

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda tal-valutazzjoni ekonomika tal-ħsara ambjentali ġenerali (pereżempju l-
ewtrofikazzjoni) flimkien mat-telf tal-bijodiversità meta mqabbel mal-emenda 3 tar-
rapporteur.

Emenda 21

Proposta għal deċiżjoni
Anness I - sezzjoni 2.2.3 - punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-iżvilupp ta’ struttura ta’ finanzjament 
għall-finanzjament ta’ proġetti BONUS-
169 ibbażata fuq grupp ta’ fondi li 
jikkonsisti minn kontribuzzjonijiet ta’ flus 
tal-Istati Parteċipanti u tal-Komunità;

(h) l-iżvilupp ta’ struttura ta’ finanzjament 
għall-finanzjament ta’ proġetti BONUS;
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Emenda 22

Proposta għal deċiżjoni
Anness I - sezzjoni 2.2.3 - punt i a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ia) l-iżgurar li r-riżultati tar-riċerka 
jinqasmu ma' proġetti oħra simili ta' 
riċerka fil-baħar reġjonali.

Ġustifikazzjoni

Dan il-punt kien miżjud biex ikunu evitati kemm jista' jkun li l-isforzi ta' riċerka jirkbu fuq 
xulxin jew ikunu idduplikati.

Emenda 23

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – sezzjoni 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sakemm ir-riżultati tal-evalwazzjoni u l-
verifika ex-ante tal-BONUS EEIG ikunu 
pożittivi, il-Kummussjoni u l-BONUS 
EEIG għandhom jikkonkludu l-Ftehim ta’ 
Implimentazzjoni.

3. Sakemm jidħlu fis-seħħ il-
kundizzjonijiet kif imsemmija fl-Artikolu 
3(3)(a) u l-verifika ex-ante tal-BONUS 
EEIG tkun pożittiva, il-Kummussjoni u l-
BONUS EEIG għandhom jikkonkludu l-
Ftehim ta’ Implimentazzjoni.

Emenda 24

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – sezzjoni 3.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul il-fażi ta’ implimentazzjoni, mill-
anqas tliet sejħiet konġunti għall-proposti 
għandhom ikunu pubblikati u implimentati 
bil-għan li jiġu ffinanzjati proġetti tal-
BONUS-169 b’miri strateġiċi li jindirizzaw 
l-għanijiet tal-inizjattiva. Is-suġġetti 
għandhom joriġinaw mill-Aġenda ta’ 
Riċerka Strateġika tal-BONUS-169, 

Matul il-fażi ta’ implimentazzjoni, mill-
anqas tliet sejħiet konġunti għall-proposti 
għandhom ikunu pubblikati u implimentati 
bil-għan li jiġu ffinanzjati proġetti tal-
BONUS b’miri strateġiċi li jindirizzaw l-
għanijiet tal-inizjattiva. Is-suġġetti 
għandhom joriġinaw mill-Aġenda ta’ 
Riċerka Strateġika tal-BONUS, 
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jirrispettaw kemm jista’ jkun possibbli il-
pjan ta’ rotta stabbilit u jkopru attivitajiet 
ta’ riċerka, żvilupp teknoloġiku, u taħriġ 
u/jew disseminazzjoni.

jirrispettaw kemm jista’ jkun possibbli il-
pjan ta’ rotta stabbilit u jkopru attivitajiet 
ta’ riċerka, żvilupp teknoloġiku, u taħriġ 
u/jew disseminazzjoni.

Emenda 25

Proposta għal deċiżjoni
Anness I - sezzjoni 3.4 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità 
u l-kontribuzzjoni tal-flus tal-Istati 
Parteċipanti lill-BONUS-169 għandhom 
jiġu ppuljati u amministrati b’mod ċentrali 
mill-BONUS EEIG.

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità 
u l-kontribuzzjoni tal-flus tal-Istati 
Parteċipanti lill-BONUS għandhom jiġu 
ppuljati u amministrati b’mod ċentrali mill-
BONUS EEIG, bil-possibilità li Stat 
Parteċipanti jista' jalloka l-kontribuzzjoni 
fi flus tiegħu esklussivament għal proġetti 
ta' riċerka domestika (''fond komuni 
virtwali'').

Ġustifikazzjoni

Il-possibilità ta’ "fond komuni virtwali” hi bżonnjuża għall-Istati Parteċipanti li għandhom 
limitazzjoni fuq it-trasferiment ta’ flus għall-fond komuni, jew għall-Istati Parteċipanti li 
waqgħu lura fil-kapaċità ta’ riċerka, u l-possibilità li jallokaw l-kontribuzzjoni fi flus 
esklussivament għal riċerka nazzjonali għandha tgħin biex tonqos id-diskrepanza attwali.

Emenda 26

Proposta għal deċiżjoni
Anness II - sezzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-BONUS-169 għandu jiġi ġestit mill-
BONUS EEIG permezz tas-Segretarjat 
tiegħu. BONUS EEIG għandu jistabbilixxi
l-istrutturi li ġejjin għall-finijiet tal-
BONUS-169: il-Kumitat ta’ Tmexxija, is-
Segretarjat, il-Bord Konsultattiv, il-Forum 
tar-Riċerka Settorjali, u l-Forum għall-
Koordinaturi tal-Proġett.

1. Il-BONUS għandu jiġi ġestit mill-
BONUS EEIG permezz tas-Segretarjat 
tiegħu. BONUS EEIG stabbilixxa l-
istrutturi li ġejjin għall-finijiet tal-BONUS:
il-Kumitat ta’ Tmexxija, is-Segretarjat, il-
Bord Konsultattiv, il-Forum tar-Riċerka 
Settorjali, u l-Forum għall-Koordinaturi 
tal-Proġett.
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