
AM\806474MT.doc PE439.291v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

2009/0169(COD)

26.2.2010

EMENDI
5 - 41

Abbozz ta' opinjoni
Anna Rosbach

(PE438.436v01)

 Programm ta’ Riċerka Konġunt tal-Baħar Baltiku (BONUS-169)

Proposta għal deċiżjoni
(COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))



PE439.291v01-00 2/21 AM\806474MT.doc

MT

AM_Com_LegOpinion



AM\806474MT.doc 3/21 PE439.291v01-00

MT

Emenda 5
Jens Rohde

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

Or. en

Emenda 6
Jens Rohde

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 għandha tikkontribwixxi 
biex tindirizza dawn l-isfidi u ssib 
soluzzjonijiet urġenti 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.

Or. en
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Emenda 7
Jens Rohde

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Kollox ma’ kollox il-BONUS ERA-
NET u l-ERA-NET PLUS ħadmu tajjeb u 
għalhekk hu importanti li tiġi żgurata l-
kontinwità ta’ sforzi fir-riċerka sabiex 
jiġu indirizzati l-isfidi ambjentali urġenti. 

Or. en

Emenda 8
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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’ 

(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 (partikolarment fil-qasam 
tal-enerġija), it-trasport, it-taħriġ u l-
mobilità tar-riċerkaturi kif ukoll 
kwistjonijiet soċjoekonomiċi. 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-
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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.

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.

Or. lt

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.

Emenda 9
Jens Rohde

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 tevalwa l-kwalità
tal-fażi strateġika u, jekk ikun xieraq 
tissuġġerixxi titjib. It-tranżizzjoni għall-
fażi ta' implimentazzjoni għandha ssir 
mingħajr problemi u mingħajr dewmien.

Or. en

Emenda 10
Justas Vincas Paleckis

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 

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

u l-prontezza tal-inizjattiva biex tidħol fil-
fażi ta’ implimentazzjoni u għandha 
tipproċedi għaliha mingħajr dewmien.

Or. en

Emenda 11
Satu Hassi

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-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. L-
għoti u l-ħlas ta’ dan l-appoġġ finanzjarju 
lill-parteċipanti fil-BONUS-169 
għandhom iseħħu bi qbil mar-regoli 
komuni skont is-Seba' Programm 
Kwadru.

Or. en

Emenda 12
Jens Rohde

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-
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għoti ta’ dan l-appoġġ finanzjarju lill-
parteċipanti fil-BONUS u l-ħlas tiegħu 
għandhom ikunu trasparenti u mhux 
burokratiċi.

Or. en

Emenda 13
Jens Rohde

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 
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.

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

Or. en

Emenda 14
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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-169 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. 
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Or. lt

Ġustifikazzjoni

Din tenfasizza l-importanza ta’ implimentazzjoni ta’ suċċess għall-proġetti skont il-programm 
BONUS-169. 

Emenda 15
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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-
169, u l-proġetti mressqa miċ-ċentri ta’ 
riċerka ta’ xi Stati Membru 
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. 

Or. lt

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 huma injorati. Din id-diskriminazzjoni għandha tiġi evitata meta titfassal il-
lista tal-klassifika.

Emenda 16
Dan Jørgensen

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu - 1a
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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 ekosistema tar-
reġjun. 

Or. en

Emenda 17
Jens Rohde

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 - paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-fażi strateġika tal-Programm għandha 
ddum sa sentejn. Din għandha tipprepara l-
fażi ta’ implimentazzjoni. Matul il-fażi 
strateġika, il-BONUS EEIG għandu 
jwettaq ix-xogħol li ġej:

3. Il-fażi strateġika tal-Programm għandha 
ddum sa sena. Din għandha tipprepara l-
fażi ta’ implimentazzjoni. Matul il-fażi 
strateġika, il-BONUS EEIG għandu 
jwettaq ix-xogħol li ġej:

Or. en

Emenda 18
Dan Jørgensen

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 ibbażat 
fuq ekosistema sostenibbli tar-reġjun tal-
Baħar Baltiku u mal-għanijiet stabbiliti 
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fis-Seba’ Programm Kwadru;

Or. en

Emenda 19
Jens Rohde

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.

Or. en

Emenda 20
Satu Hassi

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 

4. Il-fażi ta’ implimentazzjoni għandha 
ddum għal minimu ta’ ħames snin. Matul 
il-fażi ta’ implimentazzjoni mill-anqas tliet 
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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.

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. L-
għoti u l-ħlas ta’ finanzjament lill-
parteċipanti fil-BONUS-169 għandhom 
jikkonformaw mar-regoli komuni skont 
is-Seba' Programm Kwadru.

Or. en

Emenda 21
Jens Rohde

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. Qabel it-tmiem tal-fażi strateġika, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta dan li ġej:

Or. en
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Emenda 22
Satu Hassi

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. Qabel it-tmiem tal-fażi strateġika, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta dan li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità m’għandhiex tkun ikkundizzjonata għaliex toħloq 
waqfien mhux meħtieġ u nuqqas ta’ previżjoni. 

Emenda 23
Jens Rohde

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-Artikolu 2(3) u l-Anness I, 
sezzjoni 2;

Or. en
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Emenda 24
Bogusław Sonik

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 - paragrafu 3 – parti introduttorja u punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Komunità għall-fażi ta’ implimentazzjoni 
għandha
tkun kundizzjonata minn:

(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) il-ħolqien mill-Istati Parteċipanti tal-
Aġenda tar-Riċerka Strateġika, ta’ 
Pjattaformi ta’ Konsultazzjoni għall-
Parteċipanti Interessati, kif ukoll fuq il-
modalitajiet ta’ implimentazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 2(3) u l-progress li 
jsir lejn il-kisba tal-għanijiet u r-riżultati 
stabbiliti fl-Anness I, sezzjoni 2:

Or. en

Emenda 25
Satu Hassi

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;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità m’għandhiex tkun ikkundizzjonata għaliex toħloq 
waqfien mhux meħtieġ u nuqqas ta’ previżjoni.
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Emenda 26
Dan Jørgensen

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-169 inkluż 
il-kisba tal-għanijiet tal-iżvilupp 
ambjentalment sostenibbli tar-reġjun tal-
Baħar Baltiku, 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;

Or. en

Emenda 27
Jens Rohde

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-flus effikaċi tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja tagħhom, b’mod partikolari l-
finanzjament fil-proġetti BONUS 
magħżula wara t-talba għall-proposti;



AM\806474MT.doc 15/21 PE439.291v01-00

MT
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Emenda 28
Jens Rohde

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

Or. en

Emenda 29
Satu Hassi

Proposta għal deċiżjoni
Anness I - punt 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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda ta’ pajjiżi ma’ dawk inklużi fiż-żona tal-qbid tal-Baħar Baltiku fl-emenda 2 tar-
rapporteur.
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Emenda 30
Jens Rohde

Proposta għal deċiżjoni
Anness I - punt 2.2 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-BONUS EEIG għandu jibgħat lill-
Kummissjoni r-riżultati stabbiliti fil-
paragrafi li ġejjin mhux aktar tard minn 18-
il xahar mill-bidu tal-fażi strateġika.

Il-BONUS EEIG għandu jibgħat lill-
Kummissjoni r-riżultati stabbiliti fil-
paragrafi li ġejjin mhux aktar tard minn 9 
xhur mill-bidu tal-fażi strateġika.

Or. en

Emenda 31
Satu Hassi

Proposta għal deċiżjoni
Anness I - punt 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-ħsarat ambjentali u tat-telf 
tal-bijodiversità fir-reġjun.

Or. en

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. 
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Emenda 32
Jens Rohde

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;

Or. en

Emenda 33
Bogusław Sonik

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;

Or. en

Emenda 34
Bogusław Sonik

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 

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

EEIG tkun pożittiva, il-Kummussjoni u l-
BONUS EEIG għandhom jikkonkludu l-
Ftehim ta’ Implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 35
Jens Rohde

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. Il-Kummussjoni u l-BONUS EEIG 
għandhom jikkonkludu l-Ftehim ta’ 
Implimentazzjoni skont l-Artikolu 3(3)(a).

Or. en

Emenda 36
Jens Rohde

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

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

Or. en
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Emenda 37
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Anness I - punt 3.2 - subparagrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-BONUS EEIG għandu jistabbilixxi lista 
ta’ fondi strettament skont ir-riżultat tal-
evalwazzjoni indipendenti. Il-lista tal-
klassifika stabbilita mill-esperti 
indipendenti għandha titqies li torbot għall-
allokazzjoni tal-fondi BONUS-169.

Il-BONUS EEIG għandu jistabbilixxi lista 
ta’ fondi strettament skont ir-riżultat tal-
evalwazzjoni indipendenti u għandu 
jiżgura li l-proġetti jintgħażlu 
b’kunsiderazzjoni tad-distribuzzjoni ekwa 
kemm jista’ jkun bejn l-Istati Membri fir-
reġjun tal-Baħar Baltiku. Il-lista tal-
klassifika stabbilita mill-esperti 
indipendenti għandha titqies li torbot għall-
allokazzjoni tal-fondi BONUS-169.

Or. lt

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 38
Jens Rohde

Proposta għal deċiżjoni
Anness I - punt 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.

Bħala regola ġenerali, 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 (“fond 
komuni reali”).  Madankollu, f'każijiet 
ġustifikati, Stat Parteċipanti jista' jalloka 
l-kontribuzzjoni fi flus tiegħu 
esklussivament għal riċerka nazzjonali 
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(''fond komuni virtwali''). 

Or. en

Emenda 39
Justas Vincas Paleckis

Proposta għal deċiżjoni
Anness I - punt 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-169 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 riċerka 
domestika (''fond komuni virtwali'').

Or. en

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 40
Bogusław Sonik

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.

Bħala regola ġenerali,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 (“fond 
komuni reali”). Madankollu, f'każijiet 
ġustifikati, Stat Parteċipanti jista' jalloka 
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l-kontribuzzjoni fi flus tiegħu 
esklussivament għal riċerka nazzjonali 
(''fond komuni virtwali''). 

Or. en

Emenda 41
Jens Rohde

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – 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-169 għandu jiġi ġestit mill-
BONUS EEIG permezz tas-Segretarjat 
tiegħu. Il-BONUS EEIG stabbilixxa 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.

Or. en


