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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. Konsiderazzjoni 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
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-169 
magħżula biex jikkomunikaw u jxerrdu 
sew r-riżultati tagħhom u jagħmlu din l-
informazzjoni disponibbli għall-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Anness I - punt 1 - ittra g a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ga) tistieden bil-ħeġġa lill-pajjiżi terzi 
kollha li jmissu mal-Baħar Baltiku biex 
jissieħbu fl-inizjattiva bħala Stati 
Parteċipanti

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Russja għandha tipparteċipa fl-isforzi tar-riċerka minħabba li hi wkoll ipparteċipat fit-
tniġġis tal-Baħar Baltiku. Il-pajjiżi kollha għandhom jaqsmu l-piż.

Emenda 3

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-

L-Aġenda ta’ Riċerka Strateġika għandha 
tiġi żviluppata u miftehma fil-



PA\803529MT.doc 5/5 PE438.436v01-00

MT

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.

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 tat-telf tal-bijodiversità fir-
reġjun.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwantifikazzjoni tal-ispejjeż tat-telf tal-bijodiversità u tas-servizzi għall-ekosistema tagħti 
argument ieħor lil dawk li jfasslu l-politika.

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Anness I - punt 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;

Or. en

Ġustifikazzjoni

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


