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Emenda 21
Adam Gierek

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-ekosistema tal-Baħar Baltiku, baħar 
intern Ewropew semi-magħluq, hija waħda 
mill-akbar korpi tal-ilma salmastru u llum 
hija affettwata serjament minn diversi 
impatti naturali u kkawżati mill-bniedem, 
bħat-tniġġis minn metalli tqal, pollutanti
organiċi persistenti, materjal radjuattiv, 
tixrid ta’ żejt u sustanzi oħra li jagħmlu l-
ħsara u perikolużi, id-dħul eċċessiv ta’
nutrijenti u materjal organiku li jwassal 
għal ewtrofikazzjoni avvanzata, l-
introduzzjoni ta’ organiżmi aljeni li 
jagħmlu l-ħsara, l-isfruttar mhux 
sostenibbli tal-istokkijiet tal-ħut, l-impatti 
negattivi tat-tibdil tal-klima, it-telf tal-
bijodiversità, u ż-żieda fl-ispazju miksub 
minn attivitajiet tal-bniedem f’żoni kostali 
u fil-baħar inkluż it-turiżmu
ekoloġikament insostenibbli. Dawn il-
pressjonijiet naqqsu serjament il-kapaċità 
tal-Baħar Baltiku li jipprovdi b’mod 
sostenibbli l-prodotti u s-servizzi li fuqhom 
jiddependi l-bniedem direttament u 
indirettament għal benefiċji soċjali, 
kulturali u ekonomiċi.

(3) L-ekosistema tal-Baħar Baltiku, baħar 
intern Ewropew semi-magħluq, hija waħda 
mill-akbar korpi tal-ilma salmastru u ġie 
effettwat serjament minn diversi impatti 
naturali u kkawżati mill-bniedem, bħat-
tniġġis minn aġenti tal-gwerra, 
pereżempju gassijiet tal-gwerra ġejjin mit-
Tieni Gwerra Dinjija u minn 
kompożizzjonijiet ta’ metalli tqal, sustanzi
organiċi, materjal radjuattiv, u tixrid ta’
żejt tat-tisħin u pitrolju.  L-iżvilupp tal-
agrikoltura fil-baċin idrografiku tal-
Baħar Baltiku wkoll ikkawża dħul 
eċċessiv ta’ fertilizzanti u materjal 
organiku li jwassal għal ewtrofikazzjoni 
avvanzata; u l-introduzzjoni ta’ organiżmi 
aljeni mhux endemiċi fl-ambjent, l-
isfruttar mhux sostenibbli tal-istokkijiet tal-
ħut u t-tibdil fil-klima qed iwasslu għat-
telf tal-bijodiversità oriġinarja.  Dawn il-
fatturi, kif ukoll l-attività tal-bniedem 
dejjem għaddejja, inkluża l-kostruzzjoni 
ta' netwerk ta' pajpijiet tal-gass, 
direttament mal-kosta jew fil-viċinanzi 
immedjati tagħha u fil-baċin idrografiku 
tal-Baħar Baltiku, fost affarijiet oħra 
għall-promozzjoni ta’ turiżmu 
ekoloġikament insostenibbli, qed iħassru l-
ambjent naturali. Dan kollu qed inaqqas
serjament il-kapaċità tal-Baħar Baltiku li 
jipprovdi b’mod sostenibbli l-prodotti u s-
servizzi li fuqhom jiddependi l-bniedem 
direttament u indirettament għal benefiċċji
soċjali, kulturali u ekonomiċi.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

L-ekosistema tal-Baħar Baltiku qed tiġi mhedda kemm mir-relitti tat-Tieni Gwerra Dinjija u 
mill-attività ta’ investiment li qed issir illum il-ġurnata direttament fir-reġjun Baltiku.

Emenda 22
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

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, għandha tivverifika li l-
Aġenda ta’ Riċerka Strateġika, il-
Pjattaformi ta’ Konsultazzjoni għall-
Parteċipanti Interessati u l-modalitajiet 
ta’ implimentazzjoni jkunu f’posthom 
biex l-inizjattiva tidħol fil-fażi ta’ 
implimentazzjoni. Il-Kummissjoni 
għandha, jekk ikun xieraq, tagħmel 
rakkomandazzjonijiet biex ittejjeb l-
Aġenda ta’ Riċerka Strateġika.  It-
tranżizzjoni għall-fażi ta' 
implimentazzjoni għandha ssir mingħajr 
problemi u mingħajr dewmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex iż-żewġ fażijiet jinftiehmu aħjar, huwa neċessarju li jiġu ċċarati l-atturi involuti fit-
tranżizzjoni mill-fażi strateġika għall-fażi ta’ implimentazzjoni.

Emenda 23
Angelika Niebler

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Fi tmiem il-fażi strateġika, il-
Kummissjoni, assistita minn espert 

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

Aġenda ta’ Riċerka Strateġika, il-
Pjattaformi ta’ Konsultazzjoni għall-
Parteċipanti u l-modalitajiet ta’ 
implimentazzjoni jkunu f’posthom biex l-
inizjattiva tidħol fil-fażi ta’ 
implimentazzjoni. Il-Kummissjoni 
għandha, jekk ikun xieraq, tagħmel 
rakkomandazzjonijiet biex ittejjeb l-
Aġenda ta’ Riċerka Strateġika.  It-
tranżizzjoni għall-fażi ta' 
implimentazzjoni għandha ssir mingħajr 
problemi u mingħajr dewmien.

Or. en

Emenda 24
Satu Hassi

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, għandha tivverifika li l-
Aġenda ta’ Riċerka Strateġika, il-
Pjattaformi ta’ Konsultazzjoni għall-
Parteċipanti u l-modalitajiet ta’ 
implimentazzjoni jkunu f’posthom biex l-
inijattiva tidħol fil-fażi ta’ 
implimentazzjoni. Il-Kummissjoni 
għandha, jekk ikun xieraq, tagħmel 
rakkomandazzjonijiet biex ittejjeb l-
Aġenda ta’ Riċerka Strateġika.  It-
tranżizzjoni għall-fażi ta' 
implimentazzjoni għandha ssir mingħajr 
problemi u mingħajr dewmien.

Or. en



PE439.384v01-00 6/33 AM\807165MT.doc

MT

Emenda 25
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Jolanta 
Emilia Hibner

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, għandha tivverifika li l-
Aġenda ta’ Riċerka Strateġika, il-
Pjattaformi ta’ Konsultazzjoni għall-
Parteċipanti u l-modalitajiet ta’ 
implimentazzjoni jkunu f’posthom biex l-
inizattiva tidħol fil-fażi ta’ 
implimentazzjoni. Il-Kummissjoni 
għandha, jekk ikun xieraq, tagħmel 
rakkomandazzjonijiet biex ittejjeb l-
Aġenda ta’ Riċerka Strateġika.  It-
tranżizzjoni għall-fażi ta' 
implimentazzjoni għandha ssir mingħajr 
problemi u mingħajr dewmien.

Or. en

Emenda 26
Ivari Padar

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, għandha tivverifika li l-
Aġenda ta’ Riċerka Strateġika, il-
Pjattaformi ta’ Konsultazzjoni għall-
Parteċipanti u l-modalitajiet ta’ 
implimentazzjoni jkunu f’posthom biex l-
inizattiva tidħol fil-fażi ta’ 
implimentazzjoni. Il-Kummissjoni 
għandha, jekk ikun xieraq, tagħmel 
rakkomandazzjonijiet biex ittejjeb l-
Aġenda ta’ Riċerka Strateġika.  It-
tranżizzjoni għall-fażi ta' 
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implimentazzjoni għandha ssir mingħajr 
problemi u mingħajr dewmien.

Or. en

Emenda 27
Algirdas Saudargas

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, għandha tivverifika li l-
Aġenda ta’ Riċerka Strateġika, il-
Pjattaformi ta’ Konsultazzjoni għall-
Parteċipanti u l-modalitajiet ta’ 
implimentazzjoni jkunu f’posthom biex l-
inizattiva tidħol fil-fażi ta’ 
implimentazzjoni. Il-Kummissjoni 
għandha, jekk ikun xieraq, tagħmel 
rakkomandazzjonijiet biex ittejjeb l-
Aġenda ta’ Riċerka Strateġika.  It-
tranżizzjoni għall-fażi ta' 
implimentazzjoni għandha ssir mingħajr 
problemi u mingħajr dewmien.

Or. en

Emenda 28
Adam Gierek

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 li jirrappreżentaw lill-Istati 
kollha parteċipanti fl-evalwazzjoni, se 
tevalwa l-maturità u l-prontezza tal-
inizjattiva biex tidħol fil-fażi ta’ 
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implimentazzjoni. Il-Kummissjoni tista’, 
jekk jidhrilha, tirrakkomanda titjib fl-
aġenda u fil-qasam tar-riċerka. It-
tranżizzjoni għall-fażi ta' 
implimentazzjoni għandha ssir mingħajr 
problemi u mingħajr dewmien.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-fażi strateġika għandha tkun organizzata b’mod biex tiżgura li korrezzjonijiet, jekk ikun 
hemm il-ħtieġa, ma jtawlux it-tranżizzjoni għall-fażi ta’ implimentazzjoni proprja.

Emenda 29
Lena Ek

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. 
Filwaqt li fond komuni reali jun aħjar fuq 
perjodu ta’ żmien twil biex ikunu 
ggarantiti l-finanzjamenti għar-
riċerkaturi u biex jiġi żgurat valur miżjud 
tal-UE, ostakli li jeżistu f’ċerti Stati 
Parteċipanti fil-konfront tal-iffinanzjar
tar-riċerka esterna m’għandhomx itawlu 
l-implimentazzjoni effiċjenti ta’ BONUS. 
Għalhekk huwa xieraq, f’każijiet speċifiċi, 
li Stat Parteċipanti jitħalla jiddedika 
temporanjament il-kontribuzzjoni tiegħu 
għal riċerka domestika li tintgħażel f’livell 
ċentrali, mingħajr ma jipperikola l-
kriterju prevalenti ta’ eċċellenza 
xjentifika.

Or. en
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Emenda 30
Lambert van Nistelrooij

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 ta' dan l-appoġġ finanzjarju lill-
parteċipanti u l-ħlas ta' din l-għajnuna 
għandhom ikunu trasparenti, mingħajr 
burokrazija u b’konformità ma’ regoli 
komuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konformità mar-regoli ġenerali tal-FP7, l-għoti ta' appoġġ finanzjarju lill-parteċipanti 
għandu jkun kemm jista' jkun trasparenti u mingħajr burokrazija.

Emenda 31
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 f’BONUS-169 għandhom 
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iseħħu bi qbil mar-regoli komuni skont is-
Seba' Programm Kwadru.

Or. en

Emenda 32
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Konformi mal-għanijiet tas-Seba’ 
Programm Kwadru, il-parteċipazzjoni 
minn kwalunkwe pajjiż ieħor f’BONUS-
169 għandu jkun possibbli fejn din il-
parteċipazzjoni tkun pprovduta bi ftehim 
rilevanti internazzjonali u fejn kemm il-
Kummissjoni u l-Istati Membri li qed 
jipparteċipaw jaqblu magħha. Skont is-
Seba’ Programm Kwadru, il-Komunità
għandha jkollha d-dritt li tagħti l-
approvazzjoni tagħha dwar il-
kondizzjonijiet relatati mal-kontribuzzjoni 
finanzjarji tagħha lil BONUS-169 fir-
rigward tal-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi oħra 
skont ir-regoli u l-kondizzjonijiet stabbiliti 
f’din id-Deċiżjoni.

(28) Konformi mal-għanijiet tas-Seba’ 
Programm Kwadru, il-parteċipazzjoni 
minn kwalunkwe pajjiż ieħor f’BONUS-
169, bħall-Federazzjoi Russa, pajjiżi oħra 
tal-Baċin tal-Baħar Baltiku u n-Norveġja,
għandu jkun possibbli fejn din il-
parteċipazzjoni tkun ipprovduta bi ftehim 
rilevanti internazzjonali u fejn kemm il-
Kummissjoni u l-Istati Membri li qed 
jipparteċipaw jaqblu magħha. Skont is-
Seba’ Programm Kwadru, l-Unjoni
għandha jkollha d-dritt li tagħti l-
approvazzjoni tagħha dwar il-
kondizzjonijiet relatati mal-kontribuzzjoni 
finanzjarji tagħha lil BONUS-169 fir-
rigward tal-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi oħra 
skont ir-regoli u l-kondizzjonijiet stabbiliti 
f’din id-Deċiżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Federazzjoni Russa, pajjiżi oħra tal-baċin tal-Baħar Baltiku u n-Norveġja għandu jkollhom 
l-opportunità jipparteċipaw f’dan il-programm jekk ikunu jixtiequ.
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Emenda 33
Lambert van Nistelrooij

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-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 s-Seba’ Programm 
Kwadru, u jsegwu l-prinċipji tal-
integrazzjoni tal-ġeneru u tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji etiċi huma parti mit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali u wkoll tal-Seba' Programm Kwadru u għalhekk dan għandu wkoll jissemma 
fit-test.

Emenda 34
Adam Gierek

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-Kummissjoni għandha tmexxi
evalwazzjonijiet intermedji, tevalwa l-
kwalità u l-effiċjenza tal-implimentazzjoni 
ta’ BONUS-169 u l-progress lejn l-
għanijiet stabbiliti, kif ukoll evalwazzjoni 
finali.

(31) Fid-dawl tal-evalwazzjonijiet 
intermedji mmexxija minn esperti 
indipendenti li jirrappreżentaw l-Istati 
Parteċipanti kollha, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa l-implimentazzjoni tal-
programm ta’ riċerka u l-aġenda ta’ 
riċerka u l-progress lejn l-għanijiet 
stabbiliti, kif ukoll tmexxi evalwazzjoni 
finali.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

L-esperti għandhom ikunu politikament indipendenti u, meta jevalwaw l-implimentazzjoni tal-
programm ta' riċerka u l-aġenda ta' riċerka, għandha jikkunsidraw il-kwalità tagħha u l-
effiċjenza.

Emenda 35
Adam Gierek

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 sentejn. Din għandha tipprepara l-
fażi ta’ implimentazzjoni. L-għan tagħha 
għandu jkun:

– li tiddetermina objettivi ta’ prijorità bil-
ħsieb li jinkiseb status tajjeb tal-Baħar 
Baltiku.
– li tiżviluppa gradwalment l-
infrastruttura ta’ riċerka meħtieġa.
Matul il-fażi strateġika, il-BONUS EEIG 
għandu jwettaq ix-xogħol li ġej:

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-fażi strateġika m’għandhiex titqassar ħesrem. Il-fażi ta' implimentazzjoni għandha tkopri l-
għanijiet kollha tar-riċerka meħtieġa li jkollhom impatt deċiżiv fuq stat ekoloġiku tajjeb tal-
Baħar Baltiku.

Emenda 36
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

ddum sa 18-il xahar. Din għandha 
tipprepara l-fażi ta’ implimentazzjoni. 
Matul il-fażi strateġika, il-BONUS EEIG 
għandu jwettaq ix-xogħol li ġej: 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aġenda ta’ Riċerka Strateġika se tkun ikkompletata fis-sajf tal-2011. Dan jista’ joħloq vojt 
bejn it-tmiem ta’ BONUS-169 u l-bidu tal-programmi l-ġodda. Madankollu, skeda ta’ żmien 
ristretta tista’ tikkawża problemi għall-implimentazzjoni. Il-produzzjoni ta’ tali dokument 
fundamentali għal programm ta' riċerka hija kwistjoni sensittiva ħafna, u dan għandu jsir 
b'attenzjoni kbira, inkluża metodoloġija trasparenti u konsultazzjoni wiesgħa. Dan il-proċess 
mhux se jitlesta f'inqas minn sena.

Emenda 37
Adam Gierek

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-modalitajiet ta’ 
implimentazzjoni inklużi r-regoli u l-
proċeduri legali u finanzjarji, id-
dispożizzjonijiet li jikkontrollaw id-
drittijiet fuq il-proprjetà intellettwali li 
jirriżultaw mill-attivitajiet tal-programm 
ta’ riċerka stabbilit, ir-riżorsi umani u l-
aspetti tal-komunikazzjoni.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-BONUS EEIG għandu jopera skont pjan koerenti, jiġifieri, il-qafas legali għandu jinħoloq 
l-ewwel, u l-kumitati konsulenti ta' riċerka għandhom imbagħad jintalbu jħejju programm 
speċifiku ta' riċerka strateġika.
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Emenda 38
Adam Gierek

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-preparazzjoni tal-modalitajiet ta’ 
implimentazzjoni inklużi r-regoli u l-
proċeduri legali u finanzjarji, id-
dispożizzjonijiet li jikkontrollaw id-
drittijiet fuq il-proprjetà intellettwali li 
jqumu mill-attivitajiet ta’ BONUS-169, ir-
riżorsi umani u l-aspetti tal-
komunikazzjoni. 

(c) il-preparazzjoni ta' Aġenda ta' Riċerka 
Strateġika speċifika għar-reġjun tal-
Baħar Baltiku kollu kemm hu – filwaqt li 
jiġu definiti il-bżonnijiet l-aktar urġenti 
fir-rigward tal-kontenut xjentifiku tal-
programm u l-prijoritajiet tiegħu, 
b'konċentrazzjoni fuq is-sejħiet għall-
offerti għal kuntratti ta' riċerka u fuq il-
pedament għal attivitajiet ta' riċerka, 
b’konformità mal-għanijiet stabbiliti fis-
Seba' Programm Kwadru.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-BONUS EEIG għandu jopera skont pjan koerenti, jiġifieri, il-qafas legali għandu jinħoloq 
l-ewwel, u l-kumitati konsulenti ta' riċerka għandhom imbagħad jintalbu jħejju programm 
speċifiku ta' riċerka strateġika.

Emenda 39
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 
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-

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-
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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. 

proġetti skont il-prinċipji tat-trattament 
ugwali, it-trasparenza, l-evalwazzjoni 
indipendenti, il-kofinanzjament, mingħajr 
profitt, u l-finanzjament mhux kumulat ma’ 
sorsi oħra tal-Unjoni, kif ukoll il-prinċipju 
ta’ nuqqas ta’ retroattività. L-għoti u l-ħlas 
ta’ finanzjament lill-parteċipanti fil-
BONUS-169 għandhom isegwu r-regoli 
komuni skont is-Seba' Programm 
Kwadru.

Or. en

Emenda 40
Adam Gierek

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 mill-anqas tliet 
sejħiet għall-offerti għal kuntratti ta’ 
riċerka għandhom jiġu ppubblikati bl-għan 
li jiġu ffinanzjati proġetti li jindirizzaw l-
għanijiet xjentifiċi neċessarji. Dawn is-
sejħiet għandhom jimmiraw lejn proġetti bi 
sħab multipli u transnazzjonali;  mill-inqas 
żewġ Stati mix-xlokk tal-Baħar Baltiku 
għandhom jipparteċipaw f’kull proġett. Il-
proġetti inkwistjoni għandhom jinkludu 
attivitajiet ta’ riċerka, żvilupp teknoloġiku, 
taħriġ u disseminazzjoni. Għandhom 
jintgħażlu il-proġetti b’konformità mal-
objettivi tal-parti strateġika, imbagħad 
skont il-prinċipji tat-trattament ugwali, it-
trasparenza, l-evalwazzjoni indipendenti 
minn esperti mill-Istati Parteċipanti, il-
kofinanzjament, mingħajr profitt, u l-
finanzjament mhux kumulat ma’ sorsi oħra 
tal-Komunità, kif ukoll il-prinċipju ta’ 
nuqqas ta’ retroattività.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Rappreżentanza konġunta hija meħtieġa għaliex ix-xjentisti li jwettqu riċerka fil-Baħar 
Baltiku, speċjalment dawk mill-Istati Membri l-ġodda, jiġifieri, mix-xlokk tar-reġjun Baltiku, 
jeħtieġ li jkunu involuti b’effett akbar.

Emenda 41
Silvia-Adriana Ţicău

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 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 l-
proġetti skont il-prinċipji tat-trattament 
ugwali, it-trasparenza, l-evalwazzjoni 
indipendenti, mingħajr profitt, u l-
finanzjament mhux kumulat ma’ sorsi oħra 
tal-Unjoni, kif ukoll il-prinċipju ta’ nuqqas 
ta’ retroattività.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-SMEs ikunu involuti fil-proċess.
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Emenda 42
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Intrapriżi żgħar u ta' daqs medju 
għandhom jirċievu allokazzjoni minima 
ta' fondi (p.e. 15% tal-ammont totali tal-
Programm) fis-sejħiet miftuħa ppubblikati 
taħt BONUS.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti ħafna li l-SMEs jiġu mħeġġa u li jkollhom kundizzjonijiet tajba biex 
jipparteċipaw bi proposti ta’ proġetti.

Emenda 43
Adam Gierek

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Komunità għall-fażi ta’ implimentazzjoni 
għandha tkun ta’ sa EUR 48.75 miljun u 
tkun ugwali, fi ħdan dak il-limitu, għall-
kontribuzzjoni tal-Istati Parteċipanti. Dan 
il-limitu jista’ jiġi miżjud bi kwalunkwe 
ammont li jibqa' wara l-implimentazzjoni 
tal-fażi strateġika. Matul il-fażi ta’ 
implimentazzjoni, sa 25% tal-
kontribuzzjoni mill-Istati Parteċipanti jista’ 
jikkonsisti mill-provvista ta’ aċċess għal 
infrastruttura ta’ riċerka (minn hawn ‘il 
quddiem "kontribuzzjoni ta’ 
infrastruttura in natura "). 

2. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Komunità għall-fażi ta’ implimentazzjoni 
għandha tkun ta’ sa EUR 48.75 miljun u 
tkun ugwali, fi ħdan dak il-limitu, għall-
kontribuzzjoni tal-Istati Parteċipanti. Dan 
il-limitu jista’ jiġi miżjud bi kwalunkwe 
ammont li jibqa' wara l-implimentazzjoni 
tal-fażi strateġika. Matul il-fażi ta’ 
implimentazzjoni, il-valur tal-
infrastruttura pprovduta (minn issa ’l 
quddiem “kontribuzzjoni ta’ 
infrastruttura in natura”) jista’ jiġi trattat 
bħala kontribuzzjoni mill-Istati 
Parteċipanti.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Minħabba d-differenzi bejn Stat Parteċipanti u ieħor, ma hemm ebda raġuni biex tiġi ffissata 
ċifra ta’ 25% fuq il-kontribuzzjoni ta’ infrastruttura in natura. Approċċ iktar flessibbli 
għandu jiġi adottat dwar dan il-punt waqt il-fażi strateġika.

Emenda 44
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

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-Unjoni
għall-fażi ta’ implimentazzjoni għandha 
tkun dipendenti 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 ta’ Riċerka Strateġika, ta’ 
Pjattaformi ta’ Konsultazzjoni għall-
Parteċipanti Interessati u l-modalitajiet 
ta’ implimentazzjoni msemmija fl-
Artikolu 2(3), kif ukoll il-progress li jsir 
lejn il-kisba tal-għanijiet u r-riżultati 
stabbiliti fl-Anness I, sezzjoni 2: Il-
Kummissjoni għandha, jekk ikun xieraq, 
tagħmel rakkomandazzjonijiet biex ittejjeb 
l-Aġenda ta’ Riċerka Strateġika. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal kwistjonijiet ta’ kjarifika dwar il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità, huwa 
importanti li jiġu stabbiliti l-atturi speċifiċi involuti fil-fażi ta’ implimentazzjoni.
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Emenda 45
Angelika Niebler

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-Unjoni
għall-fażi ta’ implimentazzjoni għandha 
tkun dipendenti 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 ta’ Riċerka Strateġika, ta’ 
Pjattaformi ta’ Konsultazzjoni għall-
Parteċipanti Interessati u l-modalitajiet 
ta’ implimentazzjoni msemmija fl-
Artikolu 2(3), kif ukoll il-progress li jsir 
lejn il-kisba tal-għanijiet u r-riżultati 
stabbiliti fl-Anness I, sezzjoni 2: Il-
Kummissjoni għandha, jekk ikun xieraq, 
tagħmel rakkomandazzjonijiet biex ittejjeb 
l-Aġenda ta’ Riċerka Strateġika. 

Or. en

Emenda 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Jolanta 
Emilia Hibner

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-Unjoni
għall-fażi ta’ implimentazzjoni għandha 
tkun dipendenti 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 ta’ Riċerka Strateġika, ta’ 
Pjattaformi ta’ Konsultazzjoni għall-
Parteċipanti Interessati u l-modalitajiet 
ta’ implimentazzjoni msemmija fl-
Artikolu 2(3), kif ukoll il-progress li jsir 
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lejn il-kisba tal-għanijiet u r-riżultati 
stabbiliti fl-Anness I, sezzjoni 2: Il-
Kummissjoni għandha, jekk ikun xieraq, 
tagħmel rakkomandazzjonijiet biex ittejjeb 
l-Aġenda ta’ Riċerka Strateġika. 

Or. en

Emenda 47
Ivari Padar

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-Unjoni
għall-fażi ta’ implimentazzjoni għandha 
tkun dipendenti 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 ta’ Riċerka Strateġika, ta’ 
Pjattaformi ta’ Konsultazzjoni għall-
Parteċipanti Interessati u l-modalitajiet 
ta’ implimentazzjoni msemmija fl-
Artikolu 2(3), kif ukoll il-progress li jsir 
lejn il-kisba tal-għanijiet u r-riżultati 
stabbiliti fl-Anness I, sezzjoni 2: Il-
Kummissjoni għandha, jekk ikun xieraq, 
tagħmel rakkomandazzjonijiet biex ittejjeb 
l-Aġenda ta’ Riċerka Strateġika. 

Or. en

Emenda 48
Algirdas Saudargas

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 

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

tkun dipendenti 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 ta’ Riċerka Strateġika, ta’ 
Pjattaformi ta’ Konsultazzjoni għall-
Parteċipanti Interessati u l-modalitajiet 
ta’ implimentazzjoni msemmija fl-
Artikolu 2(3), kif ukoll il-progress li jsir 
lejn il-kisba tal-għanijiet u r-riżultati 
stabbiliti fl-Anness I, sezzjoni 2: Il-
Kummissjoni għandha, jekk ikun xieraq, 
tagħmel rakkomandazzjonijiet biex ittejjeb 
l-Aġenda ta’ Riċerka Strateġika. 

Or. en

Emenda 49
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. Il-Kummissjoni, qabel tmiem il-fażi 
strateġika, għandha tevalwa dan li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità m’għandhiex tkun ikkundizzjonata sabiex tevita li 
toħloq waqfien mhux meħtieġ u nuqqas ta’ previżjoni.
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Emenda 50
Adam Gierek

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) evalwazzjoni pożittiva tal-fażi 
strateġika mwettqa mill-Kummissjoni bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti mill-
Istati Parteċipanti kollha; din l-
evalwazzjoni għandha sservi biex jiġu 
ddeterminati l-aġendi ta’ riċerka ewlenin 
li huma ċentrali għall-kisba tal-għanijiet u 
r-riżultati stabbiliti fl-Artikolu 2(3) u l-
Anness I, mhux l-inqas permezz ta’ 
selezzjoni u preparazzjoni għaqlija tal-
infrastruttura ta’ riċerka meħtieġa waqt 
il-fażi ta’ implimentazzjoni; il-
Kummissjoni tista’, jekk tqis meħtieġ, 
tirrakkomanda matul l-evalwazzjoni li l-
programm ta’ riċerka jiġi estiż;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Meta jitfasslu l-proġetti ta’ riċerka, huwa dejjem essenzjali li wieħed ikun jaf x’infrastruttura 
ta’ riċerka hija disponibbli, minħabba l-fatt li l-proġetti jistgħu jinbidlu fi kwalunkwe 
mument, anki meta jkun waslu biex jiġu approvati.

Emenda 51
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;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 52
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni u l-Qorti tal-Awdituri 
għandha tkun intitolata twettaq il-verifiki u 
l-ispezzjonijiet kollha neċessarji għall-
iżgurar tal-ġestjoni proprja tal-fondi tal-
Komunità u għall-protezzjoni tal-interess 
finanzjarju tal-Komunitajiet kontra 
kwalunkwe frodi jew irregolarità. Għal dan 
il-għan, l-Istati Parteċipanti u l-BONUS 
EEIG għandhom jagħmlu disponibbli d-
dokumenti rilevanti kollha lill-
Kummissjoni u l-Qorti tal-Awdituri

Il-Kummissjoni u l-Qorti tal-Awdituri 
għandhom ikunu intitolati jwettqu l-verifiki
u l-ispezzjonijiet kollha neċessarji għall-
iżgurar tal-ġestjoni proprja tal-fondi tal-
Komunità u għall-protezzjoni tal-interess 
finanzjarju tal-Komunitajiet kontra 
kwalunkwe frodi jew irregolarità. Għal dan 
il-għan, l-Istati Parteċipanti u l-BONUS 
EEIG għandhom jagħmlu disponibbli d-
dokumenti rilevanti kollha lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kummissjoni u l-Qorti tal-
Awdituri

Or. fr

Emenda 53
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lin-Norveġja.

Or. fr
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Emenda 54
Satu Hassi

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – taqsima 1 punt g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) iħeġġeġ lill-pajjiżi terzi kollha li 
jmissu mal-Baħar Baltiku jew li 
jissupplixxu l-baċin idrografiku tiegħu 
biex jissieħbu fl-inizjattiva bħala Stati 
Parteċipanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Żieda ta’ pajjiżi ma’ dawk inklużi fil-baċin idrografiku tal-Baħar Baltiku fl-emenda 2 tar-
rapporteur.

Emenda 55
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – taqsima 2.2 – paragrafu 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 15-
il xahar mill-bidu tal-fażi strateġika. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-BONUS EEIG għandu jibgħat ir-riżultati tal-fażi strateġika lill-Kummissjoni qabel tmiem 
din il-fażi. Peress li t-tul tal-fażi strateġika qsar għal 18-il xahar, il-perjodu limitu biex 
jintbagħtu r-riżultati għandu jiqsar ukoll.
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Emenda 56
Satu Hassi

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – taqsima 2.2.1 – paragrafu 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, 
b’mod partikolari l-ewtrofikazzjoni. 
Għandha tinkludi stima tal-ispiża 
ekonomika tal-ħsarat ambjentali u tat-telf 
tal-bijodiversità fir-reġjun.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 57
Adam Gierek

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – taqsima 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, li 
tikkunsidra b’mod partikolari l-fażi ta’ 
selezzjoni u l-preparazzjoni tal-
infrastruttura ta’ riċerka, ibbażata fuq 
grupp ta’ fondi li jikkonsisti minn 
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kontribuzzjonijiet ta’ flus u in natura tal-
Istati Parteċipanti u tal-Komunità;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-finanzjament, kontribuzzjonijiet in natura mill-Istati Membri, fil-forma ta’ 
infrastruttura ta’ riċerka meħtieġa, għandhom jiġu kkunsidrati.

Emenda 58
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – taqsima 3.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fażi ta’ implimentazzjoni tal-BONUS-
169 hija kofinanzjata mill-Istati 
Parteċipanti u l-Komunità fuq perjodu 
minimu ta’ ħames snin sakemm iċ-ċiklu 
tal-ħajja sħiħ tal-proġetti kollha ffinanzjati 
tal-BONUS-169 jingħalqu, sakemm l-
impenji mill-Komunità jkunu twettqu sal-
2013 u l-obbligazzjonijiet kollha li jridu 
jiġu rapportati lill-Kummissjoni jiġu 
sodisfatti. Il-Il-kontribuzzjoni tal-Komunità 
matul il-fażi ta’ implimentazzjoni għandha 
tkun ugwali għall -kontribuzzjonijiet tal-
flus u ta’ infrastruttura in natura tal-Istati 
Parteċipanti tal-proġetti BONUS-169 li 
jsiru permezz tal-BONUS EEIG kif ukoll 
l-ispejjeż tal-operat li jeħel il- BONUS
EEIG fil-fażi ta’ implimentazzjoni. Dawn 
l-ispejjeż tal-operat ma jistgħux jaqbżu l-
EUR 5 miljun. 

Il-fażi ta’ implimentazzjoni tal-BONUS-
169 hija kofinanzjata mill-Istati 
Parteċipanti u l-Unjoni fuq perjodu minimu 
ta’ ħames snin sakemm iċ-ċiklu tal-ħajja 
sħiħ tal-proġetti kollha ffinanzjati tal-
BONUS-169 jingħalqu, sakemm l-impenji 
mill-Komunità jkunu twettqu sal-2013 u l-
obbligazzjonijiet kollha li jridu jiġu 
rapportati lill-Kummissjoni jiġu sodisfatti. 
Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni matul il-fażi 
ta’ implimentazzjoni għandha tkun ugwali 
għall-kontribuzzjonijiet tal-flus u ta’ 
infrastruttura in natura tal-Istati 
Parteċipanti tal-BONUS-169 kif ukoll l-
ispejjeż tal-operat li jeħel il-BONUS EEIG 
fil-fażi ta’ implimentazzjoni. Dawn l-
ispejjeż tal-operat ma jistgħux jaqbżu l-
EUR 5 miljun. 

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.
Soġġetta għall-kondizzjonijiet miftehma
fil-ftehimiet finanzjarji annwali msemmija 
fl-Artikolu 5(2), il-kontribuzzjoni 

Soġġetta għall-kondizzjonijiet miftiehma
fil-ftehimiet finanzjarji annwali msemmija 
fl-Artikolu 5(2), il-kontribuzzjoni 
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finanzjarja tal-Komunità għandha titħallas 
fuq il-bażi ta’ evidenza ta’ ħlas tal-
kontribuzzjoni tal-flus tal-Istati 
Parteċipanti lill-BONUS EEIG u l-
provvista ta’ kontribuzzjonijiet ta’ 
infrastruttura in natura għal proġetti 
BONUS-169.

finanzjarja tal-Komunità għandha titħallas 
fuq il-bażi ta’ evidenza ta’ ħlas tal-
kontribuzzjoni tal-flus tal-Istati 
Parteċipanti lill-benefiċjarji tal-BONUS-
169 jew lill-EEIG u l-provvista ta’ 
kontribuzzjonijiet ta’ infrastruttura in 
natura għal proġetti BONUS-169. 

L-użu proprju tal-fondi tal-BONUS-169 
mill-benefiċjarji hija r-responsabbiltà tal-
BONUS EEIG, u għandha tiġi stabbilita 
minn verifika finanzjarja indipendenti li 
għandha titwettaq mill-BONUS EEIG, jew 
f’ismu. 

L-użu proprju tal-fondi tal-BONUS-169 
mill-benefiċjarji hija r-responsabbiltà tal-
BONUS EEIG, u għandha tiġi stabbilita 
minn verifika finanzjarja indipendenti li 
għandha titwettaq mill-BONUS EEIG, jew 
f’ismu. 

Or. en

Emenda 59
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Jolanta 
Emilia Hibner

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – taqsima 3.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fażi ta’ implimentazzjoni tal-BONUS-
169 hija kofinanzjata mill-Istati 
Parteċipanti u l-Komunità fuq perjodu 
minimu ta’ ħames snin sakemm iċ-ċiklu 
tal-ħajja sħiħ tal-proġetti kollha ffinanzjati 
tal-BONUS-169 jingħalqu, sakemm l-
impenji mill-Komunità jkunu twettqu sal-
2013 u l-obbligazzjonijiet kollha li jridu 
jiġu rapportati lill-Kummissjoni jiġu 
sodisfatti. Il-Il-kontribuzzjoni tal-Komunità
matul il-fażi ta’ implimentazzjoni għandha 
tkun ugwali għall -kontribuzzjonijiet tal-
flus u ta’ infrastruttura in natura tal-Istati 
Parteċipanti tal-proġetti BONUS-169 li 
jsiru permezz tal-BONUS EEIG kif ukoll 
l-ispejjeż tal-operat li jeħel il- BONUS
EEIG fil-fażi ta’ implimentazzjoni. Dawn 
l-ispejjeż tal-operat ma jistgħux jaqbżu l-
EUR 5 miljun.

Il-fażi ta’ implimentazzjoni tal-BONUS-
169 hija kofinanzjata mill-Istati 
Parteċipanti u l-Unjoni fuq perjodu minimu 
ta’ ħames snin sakemm iċ-ċiklu tal-ħajja 
sħiħ tal-proġetti kollha ffinanzjati tal-
BONUS-169 jingħalqu, sakemm l-impenji 
mill-Komunità jkunu twettqu sal-2013 u l-
obbligazzjonijiet kollha li jridu jiġu 
rapportati lill-Kummissjoni jiġu sodisfatti. 
Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni matul il-fażi 
ta’ implimentazzjoni għandha tkun ugwali 
għall-kontribuzzjonijiet tal-flus u ta’ 
infrastruttura in natura tal-Istati 
Parteċipanti tal-BONUS 169 kif ukoll l-
ispejjeż tal-operat li jeħel il-BONUS EEIG 
fil-fażi ta’ implimentazzjoni. Dawn l-
ispejjeż tal-operat ma jistgħux jaqbżu l-
EUR 5 miljun. 

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
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Komunità u l-kontribuzzjoni tal-flus tal-
Istati Parteċipanti lill-BONUS-169 
għandhom jiġu ppuljati u amministrati 
b’mod ċentrali mill-BONUS EEIG.
Soġġetta għall-kondizzjonijiet miftehma
fil-ftehimiet finanzjarji annwali msemmija 
fl-Artikolu 5(2), il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Komunità għandha titħallas 
fuq il-bażi ta’ evidenza ta’ ħlas tal-
kontribuzzjoni tal-flus tal-Istati 
Parteċipanti lill-BONUS EEIG u l-
provvista ta’ kontribuzzjonijiet ta’ 
infrastruttura in natura għal proġetti 
BONUS-169.

Soġġetta għall-kondizzjonijiet miftehma
fil-ftehimiet finanzjarji annwali msemmija 
fl-Artikolu 5(2), il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Unjoni għandha titħallas fuq 
il-bażi ta’ evidenza ta’ ħlas tal-
kontribuzzjoni tal-flus tal-Istati 
Parteċipanti lill-benefiċjarji tal-BONUS-
169 jew lill-EEIG u l-provvista ta’ 
kontribuzzjonijiet ta’ infrastruttura in 
natura għal proġetti BONUS-169. 

L-użu proprju tal-fondi tal-BONUS-169 
mill-benefiċjarji hija r-responsabbiltà tal-
BONUS EEIG, u għandha tiġi stabbilita 
minn verifika finanzjarja indipendenti li 
għandha titwettaq mill-BONUS EEIG, jew 
f’ismu. 

L-użu proprju tal-fondi tal-BONUS-169 
mill-benefiċjarji hija r-responsabbiltà tal-
BONUS EEIG, u għandha tiġi stabbilita 
minn verifika finanzjarja indipendenti li 
għandha titwettaq mill-BONUS EEIG, jew 
f’ismu. 

Or. en

Emenda 60
Angelika Niebler

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – taqsima 3.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fażi ta’ implimentazzjoni tal-BONUS-
169 hija kofinanzjata mill-Istati 
Parteċipanti u l-Komunità fuq perjodu 
minimu ta’ ħames snin sakemm iċ-ċiklu 
tal-ħajja sħiħ tal-proġetti kollha ffinanzjati 
tal-BONUS-169 jingħalqu, sakemm l-
impenji mill-Komunità jkunu twettqu sal-
2013 u l-obbligazzjonijiet kollha li jridu 
jiġu rapportati lill-Kummissjoni jiġu 
sodisfatti. Il-Il-kontribuzzjoni tal-Komunità
matul il-fażi ta’ implimentazzjoni għandha 
tkun ugwali għall -kontribuzzjonijiet tal-
flus u ta’ infrastruttura in natura tal-Istati 
Parteċipanti tal-proġetti BONUS-169 li 

Il-fażi ta’ implimentazzjoni tal-BONUS-
169 hija kofinanzjata mill-Istati 
Parteċipanti u l-Unjoni fuq perjodu minimu 
ta’ ħames snin sakemm iċ-ċiklu tal-ħajja 
sħiħ tal-proġetti kollha ffinanzjati tal-
BONUS-169 jingħalqu, sakemm l-impenji 
mill-Komunità jkunu twettqu sal-2013 u l-
obbligazzjonijiet kollha li jridu jiġu 
rapportati lill-Kummissjoni jiġu sodisfatti. 
Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni matul il-fażi 
ta’ implimentazzjoni għandha tkun ugwali 
għall-kontribuzzjonijiet tal-flus u ta’ 
infrastruttura in natura tal-Istati 
Parteċipanti tal-BONUS-169 kif ukoll l-
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jsiru permezz tal-BONUS EEIG kif ukoll 
l-ispejjeż tal-operat li jeħel il- BONUS
EEIG fil-fażi ta’ implimentazzjoni. Dawn 
l-ispejjeż tal-operat ma jistgħux jaqbżu l-
EUR 5 miljun. 

ispejjeż tal-operat li jeħel il-BONUS EEIG 
fil-fażi ta’ implimentazzjoni. Dawn l-
ispejjeż tal-operat ma jistgħux jaqbżu l-
EUR 5 miljun. 

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.
Soġġetta għall-kondizzjonijiet miftehma
fil-ftehimiet finanzjarji annwali msemmija 
fl-Artikolu 5(2), il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Komunità għandha titħallas 
fuq il-bażi ta’ evidenza ta’ ħlas tal-
kontribuzzjoni tal-flus tal-Istati 
Parteċipanti lill-BONUS EEIG u l-
provvista ta’ kontribuzzjonijiet ta’ 
infrastruttura in natura għal proġetti 
BONUS-169.

Soġġetta għall-kondizzjonijiet miftiehma
fil-ftehimiet finanzjarji annwali msemmija 
fl-Artikolu 5(2), il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Unjoni għandha titħallas fuq 
il-bażi ta’ evidenza ta’ ħlas tal-
kontribuzzjoni tal-flus tal-Istati 
Parteċipanti lill-benefiċjarji tal-BONUS-
169 jew lill-EEIG u l-provvista ta’ 
kontribuzzjonijiet ta’ infrastruttura in 
natura għal proġetti BONUS-169. 

L-użu proprju tal-fondi tal-BONUS-169 
mill-benefiċjarji hija r-responsabbiltà tal-
BONUS EEIG, u għandha tiġi stabbilita 
minn verifika finanzjarja indipendenti li 
għandha titwettaq mill-BONUS EEIG, jew 
f’ismu. 

L-użu proprju tal-fondi tal-BONUS-169 
mill-benefiċjarji hija r-responsabbiltà tal-
BONUS EEIG, u għandha tiġi stabbilita 
minn verifika finanzjarja indipendenti li 
għandha titwettaq mill-BONUS EEIG, jew 
f’ismu. 

Or. en

Emenda 61
Ivari Padar

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – taqsima 3.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fażi ta’ implimentazzjoni tal-BONUS-
169 hija kofinanzjata mill-Istati 
Parteċipanti u l-Komunità fuq perjodu 
minimu ta’ ħames snin sakemm iċ-ċiklu 
tal-ħajja sħiħ tal-proġetti kollha ffinanzjati 
tal-BONUS-169 jingħalqu, sakemm l-
impenji mill-Komunità jkunu twettqu sal-
2013 u l-obbligazzjonijiet kollha li jridu 

Il-fażi ta’ implimentazzjoni tal-BONUS-
169 hija kofinanzjata mill-Istati 
Parteċipanti u l-Unjoni fuq perjodu minimu 
ta’ ħames snin sakemm iċ-ċiklu tal-ħajja 
sħiħ tal-proġetti kollha ffinanzjati tal-
BONUS-169 jingħalqu, sakemm l-impenji 
mill-Komunità jkunu twettqu sal-2013 u l-
obbligazzjonijiet kollha li jridu jiġu 
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jiġu rapportati lill-Kummissjoni jiġu 
sodisfatti. Il-Il-kontribuzzjoni tal-Komunità
matul il-fażi ta’ implimentazzjoni għandha 
tkun ugwali għall -kontribuzzjonijiet tal-
flus u ta’ infrastruttura in natura tal-Istati 
Parteċipanti tal-proġetti BONUS-169 li 
jsiru permezz tal-BONUS EEIG kif ukoll 
l-ispejjeż tal-operat li jeħel il- BONUS
EEIG fil-fażi ta’ implimentazzjoni. Dawn 
l-ispejjeż tal-operat ma jistgħux jaqbżu l-
EUR 5 miljun. 

rapportati lill-Kummissjoni jiġu sodisfatti. 
Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni matul il-fażi 
ta’ implimentazzjoni għandha tkun ugwali 
għall-kontribuzzjonijiet tal-flus u ta’ 
infrastruttura in natura tal-Istati 
Parteċipanti tal-BONUS-169 kif ukoll l-
ispejjeż tal-operat li jeħel il-BONUS EEIG 
fil-fażi ta’ implimentazzjoni. Dawn l-
ispejjeż tal-operat ma jistgħux jaqbżu l-
EUR 5 miljun. 

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.
Soġġetta għall-kondizzjonijiet miftehma
fil-ftehimiet finanzjarji annwali msemmija 
fl-Artikolu 5(2), il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Komunità għandha titħallas 
fuq il-bażi ta’ evidenza ta’ ħlas tal-
kontribuzzjoni tal-flus tal-Istati 
Parteċipanti lill-BONUS EEIG u l-
provvista ta’ kontribuzzjonijiet ta’ 
infrastruttura in natura għal proġetti 
BONUS-169.

Soġġetta għall-kondizzjonijiet miftiehma
fil-ftehimiet finanzjarji annwali msemmija 
fl-Artikolu 5(2), il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Unjoni għandha titħallas fuq 
il-bażi ta’ evidenza ta’ ħlas tal-
kontribuzzjoni tal-flus tal-Istati 
Parteċipanti lill-benefiċjarji tal-BONUS-
169 jew l-EEIG u l-provvista ta’ 
kontribuzzjonijiet ta’ infrastruttura in 
natura għal proġetti BONUS-169. 

L-użu proprju tal-fondi tal-BONUS-169 
mill-benefiċjarji hija r-responsabbiltà tal-
BONUS EEIG, u għandha tiġi stabbilita 
minn verifika finanzjarja indipendenti li 
għandha titwettaq mill-BONUS EEIG, jew 
f’ismu. 

L-użu proprju tal-fondi tal-BONUS-169 
mill-benefiċjarji hija r-responsabbiltà tal-
BONUS EEIG, u għandha tiġi stabbilita 
minn verifika finanzjarja indipendenti li 
għandha titwettaq mill-BONUS EEIG, jew 
f’ismu. 

Or. en

Emenda 62
Algirdas Saudargas

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – taqsima 3.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fażi ta’ implimentazzjoni tal-BONUS-
169 hija kofinanzjata mill-Istati 

Il-fażi ta’ implimentazzjoni tal-BONUS-
169 hija kofinanzjata mill-Istati 
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Parteċipanti u l-Komunità fuq perjodu 
minimu ta’ ħames snin sakemm iċ-ċiklu 
tal-ħajja sħiħ tal-proġetti kollha ffinanzjati 
tal-BONUS-169 jingħalqu, sakemm l-
impenji mill-Komunità jkunu twettqu sal-
2013 u l-obbligazzjonijiet kollha li jridu 
jiġu rapportati lill-Kummissjoni jiġu 
sodisfatti. Il-Il-kontribuzzjoni tal-Komunità
matul il-fażi ta’ implimentazzjoni għandha 
tkun ugwali għall -kontribuzzjonijiet tal-
flus u ta’ infrastruttura in natura tal-Istati 
Parteċipanti tal-proġetti BONUS-169 li 
jsiru permezz tal-BONUS EEIG kif ukoll 
l-ispejjeż tal-operat li jeħel il- BONUS
EEIG fil-fażi ta’ implimentazzjoni. Dawn 
l-ispejjeż tal-operat ma jistgħux jaqbżu l-
EUR 5 miljun. 

Parteċipanti u l-Unjoni fuq perjodu minimu 
ta’ ħames snin sakemm iċ-ċiklu tal-ħajja 
sħiħ tal-proġetti kollha ffinanzjati tal-
BONUS-169 jingħalqu, sakemm l-impenji 
mill-Komunità jkunu twettqu sal-2013 u l-
obbligazzjonijiet kollha li jridu jiġu 
rapportati lill-Kummissjoni jiġu sodisfatti. 
Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni matul il-fażi 
ta’ implimentazzjoni għandha tkun ugwali 
għall-kontribuzzjonijiet tal-flus u ta’ 
infrastruttura in natura tal-Istati 
Parteċipanti tal-BONUS-169 kif ukoll l-
ispejjeż tal-operat li jeħel il-BONUS EEIG 
fil-fażi ta’ implimentazzjoni. Dawn l-
ispejjeż tal-operat ma jistgħux jaqbżu l-
EUR 5 miljun. 

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.
Soġġetta għall-kondizzjonijiet miftehma
fil-ftehimiet finanzjarji annwali msemmija 
fl-Artikolu 5(2), il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Komunità għandha titħallas 
fuq il-bażi ta’ evidenza ta’ ħlas tal-
kontribuzzjoni tal-flus tal-Istati 
Parteċipanti lill-BONUS EEIG u l-
provvista ta’ kontribuzzjonijiet ta’ 
infrastruttura in natura għal proġetti 
BONUS-169.

Soġġetta għall-kondizzjonijiet miftiehma
fil-ftehimiet finanzjarji annwali msemmija 
fl-Artikolu 5(2), il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Komunità għandha titħallas 
fuq il-bażi ta’ evidenza ta’ ħlas tal-
kontribuzzjoni tal-flus tal-Istati 
Parteċipanti lill-benefiċjarji tal-BONUS 
169 jew l-EEIG u l-provvista ta’ 
kontribuzzjonijiet ta’ infrastruttura in 
natura għal proġetti BONUS-169. 

L-użu proprju tal-fondi tal-BONUS-169 
mill-benefiċjarji hija r-responsabbiltà tal-
BONUS EEIG, u għandha tiġi stabbilita 
minn verifika finanzjarja indipendenti li 
għandha titwettaq mill-BONUS EEIG, jew 
f’ismu. 

L-użu proprju tal-fondi tal-BONUS-169 
mill-benefiċjarji hija r-responsabbiltà tal-
BONUS EEIG, u għandha tiġi stabbilita 
minn verifika finanzjarja indipendenti li 
għandha titwettaq mill-BONUS EEIG, jew 
f’ismu. 

Or. en
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Emenda 63
Adam Gierek

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – taqsima 3.4 – paragrafu 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 u in natura tal-
Istati Parteċipanti lill-programmi ta’ 
riċerka tal-BONUS għandhom jiġu 
ppuljati u amministrati direttament mill-
BONUS EEIG jew amministratti minnu 
indirettament, jiġifieri, virtwalment 
f’dawk il-każijiet fejn Stat Membru 
Parteċipanti jew pajjiż terz jassenja l-
kontribuzzjonijiet tiegħu tal-flus jew in 
natura esklużivament lil proġetti ta’ 
riċerka nazzjonali konnessi mal-fażi ta’ 
implimentazzjoni ta’ proġetti konġunti fi 
ħdan il-programm ta’ riċerka..

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Wkład finansowy Wspólnoty oraz wkłady gotówkowe i rzeczowe uczestniczących państw na 
rzecz BONUS-169 są co do zasady łączone i zarządzane na poziomie centralnym przez 
BONUS EUIG. Jeśli jednak - z powodu wymogów prawnych lub konstytucyjnych -
uczestniczące państwo nie może przeniesć swojego wkładu gotówkowego do wspólnej puli, to 
w takich przypadkach powinno być możliwe przeznaczenie przez to państwo UE uczestniczące 
wkładu gotówkowego jedynie na badania krajowe, ale wynikające ze wspólnego programu. 
Dotyczyć to może również państw trzecich, w tym Rosji, oraz innych krajów znajdujących się 
w obszarze zlewni.

Emenda 64
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – taqsima 3.4 – it-tieni paragrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità
u l-kontribuzzjoni tal-flus tal-Istati 
Parteċipanti lill-BONUS-169 għandhom 

Bħala regola ġenerali l-kontribuzzjoni
finanzjarja tal-Unjoni u l-kontribuzzjoni 
tal-flus tal-Istati Parteċipanti lill-BONUS-
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jiġu ppuljati u amministrati b’mod ċentrali 
mill-BONUS EEIG.

169 għandhom jiġu ppuljati u amministrati 
b’mod ċentrali mill-BONUS EEIG (“fond 
komuni”).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Kummissjoni u l-Istati Parteċipanti għandha tkun 
ġeneralment ippuljata u amministrata mill-BONUS EEIG. Dan għandu jkun magħruf bħala l-
“fond komuni”. 


