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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa grassa 
u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif inhuma minn 
dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-Kummissjoni 
ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa grassa. It-tħassir eventwali li 
jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv normali 
huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li 
għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni 
tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika 
minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti għall-qbil tas-servizzi 
tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal 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
(COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2009)0610),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikoli 169 u 172(2) tat-Trattat KE, skont liema 
artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0263/2009),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill bl-isem "Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Liżbona dwar il-proċeduri 
interistituzzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għadejjin bħalissa" (COM(2009)0665),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) u l-Artikoli 185 u 188(2) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-UE,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 
(A7-0000/2010),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari kif stabbilita hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL



PE438.278v01-00 6/19 PR\802568MT.doc

MT

dwar il-parteċipazzjoni tal-Komunità fil-
programm ta’ Riċerka u Żvilupp Konġunt 
tal-Baħar Baltiku (BONUS-169) li 
impenjaw ruħhom fih diversi Stati Membri

dwar il-parteċipazzjoni tal-Komunità fil-
programm ta’ Riċerka u Żvilupp Konġunt 
tal-Baħar Baltiku (BONUS) li impenjaw 
ruħhom fih diversi Stati Membri

Or. en

Ġustifikazzjoni

Adattament tal-bażi legali b'numri ġodda wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona.

(Din l-emenda tapplika tul it-test kollu. L-adozzjoni tagħha tirrikjedi tibdil korrispondenti tul 
it-test kollu.)

Emenda 2

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 espert 
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

Ġustifikazzjoni

Fi tmiem il-fażi strateġika, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-kwalità ġenerali tal-fażi 
strateġika mingħajr problemi u mingħajr dewmien, billi jekk ikun xieraq, tissuġġerixxi titjib 
possibbli. 

Emenda 3

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-

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

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 f'BONUS u l-ħlas ta' din l-
għajnuna għandhom ikunu trasparenti u 
mhux burokratiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 4

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 ta'
kwalunkwe pajjiż ieħor f’BONUS, 
speċjalment tal-Federazzjoni Russa iżda 
wkoll tal-pajjiżi l-oħra tal-Baħar Baltiku,
għandha tkun 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, il-Komunità 
għandha jkollha d-dritt li tagħti l-
approvazzjoni tagħha dwar il-
kondizzjonijiet relatati mal-kontribuzzjoni 
finanzjarji tagħha lil BONUS fir-rigward 
tal-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi oħra skont ir-
regoli u l-kondizzjonijiet stabbiliti f’din id-
Deċiżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Parti kbira mill-baċir tal-Baħar Baltiku tinsab fil-konfini tal-Federazzjoni Russa, u b'hekk 
għandha impatt sinifikanti dirett fuq l-ekosistema tal-baħar. Riċerkaturi mill-Federazzjoni 
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Russa diġà ġew involuti attivament fil-proġetti tal-Baħar Baltiku preċedenti tal-ERA-NET u 
din il-koperazzjoni għandha tiġi mħeġġa billi wieħed iqis li l-koperazzjoni fil-qasam tal-
ambjent u tar-riċerka hija wieħed mill-punti ewlenin tal-ftehim ta' sħubija bejn l-UE u r-
Russja. Pajjiżi oħra tal-baċir tal-Baħar Baltiku għandu jiġu mistiedna jingħaqdu fil-
programm ukoll.   

Emenda 5

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

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji etiċi jagħmlu parti mid-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE (minn hawn 'l isfel "is-Seba' 
Programm Kwadru"). Għandu jissemma wkoll l-iżvilupp sostenibbli, bħala l-għan ewlieni tal-
FP7. 

Emenda 6

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

Ġustifikazzjoni
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Proġetti li qed jitwettqu bħalissa tal-BONUS+ għandhom jintemmu fi tmiem l-2011, u b'hekk 
jinħoloq vojt bejn tmiem il-BONUS+ u l-bidu tal-programm BONUS il-ġdid. Il-fażi strateġika 
għalhekk għandha titqassar sabiex tkun tista' tibda l-fażi ta' implimentazzjoni mill-bidu tal-
2012. 

Emenda 7

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 s-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. Il-
proġetti għandhom jintgħażlu 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

Ġustifikazzjoni

L-għadd ta' sejħiet għal proposti jista' jiddependi mir-riżultati tal-fażi strateġika u għalhekk 
m'għandux jiġi speċifikat fit-test.

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 - paragrafu 3 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Komunità għall-fażi ta’ implimentazzjoni 

Il-Kummissjoni, qabel tmiem il-fażi 
strateġika, għandha tevalwa li ġej:
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għandha tingħata taħt il-kondizzjonijiet li 
ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità m'għandhiex tkun kundizzjonali u b'hekk toħloq 
waqfien bejn l-ewwel u t-tieni fażi.  

Emenda 9

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) ir-riżultati 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, taqsima 2;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-proċess strateġiku msemmi fl-Artikolu 2(3) u l-Anness I, 
taqsima 2.

Emenda 10

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 

(e) impenn minn kull Stat li qed 
jipparteċipa li jikkontribwixxi s-sehem 
tiegħu tal-finanzjament ta’ BONUS u l-ħlas 
effettiv tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
tiegħu, b'mod partikolari l-finanzjament 
tal-parteċipanti fil-proġetti BONUS 
magħżula skont is-sejħiet għal proposti;
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jikkontribwixxu għat-twettiq konġunt tal-
pjan ta’ implimentazzjoni ta’ BONUS-
169;

Or. en

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-
informazzjoni kollha rilevanti lill-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Qorti 
tal-Awdituri. L-Istati Parteċipanti 
għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni, 
permezz tal-BONUS EEIG, kwalunkwe 
informazzjoni addizzjonali mitluba mill-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Qorti 
tal-Awdituri dwar il-ġestjoni finanzjarja 
tal-BONUS EEIG. 

Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-
informazzjoni kollha rilevanti lill-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Qorti 
tal-Awdituri. L-Istati Parteċipanti 
għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni, 
permezz tal-BONUS EEIG, kwalunkwe 
informazzjoni addizzjonali mitluba mill-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Qorti 
tal-Awdituri dwar il-ġestjoni finanzjarja 
tal-BONUS EEIG li tkun konsistenti mar-
rekwiżiti ġenerali ta' rappurtar stabbiliti 
fl-Artikolu 13. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Qorti tal-Awdituri jkunu jeħtieġu informazzjoni 
addizzjonali rigward il-ġestjoni finanzjarja, l-Istati Parteċipanti għandhom jipprovdu din l-
informazzjoni bi qbil mar-rekwiżiti ġenerali ta' rappurtar stabbiliti fl-Artikolu 13. 

Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwalunkwe Stat Membru u kwalunkwe 
pajjiż assoċjat mas-Seba’ Programm 
Kwadru jista’ jipparteċipa f’BONUS-169
skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 3(1) u 

Kwalunkwe Stat Membru u kwalunkwe 
pajjiż assoċjat mas-Seba’ Programm 
Kwadru jista’ jipparteċipa f’BONUS skont 
il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 3(1) u l-
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3 l-punti (e) u (f) tal-Artikolu 3(4). L-Istati 
Membri u l-pajjiżi li ngħaqdu ma’ 
BONUS-169 għandhom ikunu kkunsidrati 
bħala Stati Parteċipanti għall-iskopijiet ta’ 
din id-Deċiżjoni.

punti (e) u (f) tal-Artikolu 3(3). L-Istati 
Membri u l-pajjiżi li ngħaqdu ma’ BONUS
għandhom ikunu kkunsidrati bħala Stati 
Parteċipanti għall-iskopijiet ta’ din id-
Deċiżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aġġustamenti tekniċi. 

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Anness I - taqsima 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

Ġustifikazzjoni

L-għadd ta' sejħiet għal proposti jista' jiddependi mir-riżultati tal-fażi strateġika u għalhekk 
m'għandux jiġi speċifikat fit-test.

Emenda 14

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 9
xhur mill-bidu tal-fażi strateġika.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-BONUS EEIG għandu jibgħat ir-riżultati tal-fażi strateġika lill-Kummissjoni qabel tmiem 
din il-fażi. Peress li d-dewmien tal-fażi strateġika qsar għal sena (ara Emenda 8), id-data 
biex jintbagħtu r-riżultati qsaret ukoll.     

Emenda 15

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 BONUS;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta' kontribuzzjonijiet matul il-fażi ta' implimentazzjoni hija deskritta fl-Anness I, 
Taqsima 3.4. 

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Anness I - taqsima 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Il-Kummissjoni u l-BONUS EEIG 
għandhom jikkonkludu l-Ftehim ta’ 
Implimentazzjoni kif deskritt fl-Artikolu 
3(3)(a).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonijiet tal-ftehim bejn il-Kummissjoni u l-BONUS EEIG huma deskritti fl-Artikolu 
3(3)(a).
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Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Anness I - taqsima 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 il-
pjan ta’ rotta stabbilit u jkopru attivitajiet 
ta’ riċerka, żvilupp teknoloġiku, u taħriġ 
u/jew disseminazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-għadd ta' sejħiet għal proposti jista' jiddependi mir-riżultati tal-fażi strateġika u għalhekk 
m'għandux jiġi speċifikat fit-test.

Emenda 18

Proposta għal deċiżjoni
Anness I - taqsima 3.2 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Entitajiet legali mill-Istati membri u l-
pajjiżi assoċjati jistgħu jirċievu l-fondi ta’ 
BONUS-169. Kwalunkwe konsorzju li 
jissottometti proposta għal proġett 
BONUS-169 jista’ jinkludi parteċipanti 
minn Stat mhux Membru sakemm jista’ 
jiżgura b’mod realistiku li għandu r-riżorsi 
meħtieġa biex ikopri bi sħiħ l-ispejjeż 
għall-parteċipazzjoni tiegħu. L-għoti tal-
fondi BONUS lil parteċipant bħal dan 
jista’ jiġi ġustifikat individwalment jekk il-
kontribuzzjoni tiegħu lill-proġett hija 

Entitajiet legali mill-Istati Membri u l-
pajjiżi assoċjati jistgħu jirċievu l-fondi ta’ 
BONUS. Kwalunkwe konsorzju li 
jissottometti proposta għal proġett BONUS
jista’ jinkludi parteċipanti minn Stat mhux 
Membru sakemm jista’ jiżgura b’mod 
realistiku li għandu r-riżorsi meħtieġa biex 
ikopri bi sħiħ l-ispejjeż għall-
parteċipazzjoni tiegħu.  
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assolutament essenzjali għas-suċċess tal-
proġett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-għanijiet ta' BONUS huwa li jappoġġja koperazzjoni għar-riċerka ma' Stati 
Membri u mhux Membri oħra, speċjalment mal-Federazzjoni Russa. Il-finanzjament BONUS 
lill-parteċipanti mill-Federazzjoni Russa, bi qbil mad-dispożizzjonijiet ġenerali, għandu jkun 
mhux burokratiku u effiċjenti.     

Emenda 19

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.

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 Parteċipant jista' jalloka 
l-kontribuzzjoni fi flus tiegħu 
esklussivament għal riċerka domestika 
(''fond komuni virtwali'').  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità u l-kontribuzzjoni tal-flus tal-Istati Parteċipanti 
lill-BONUS-169 għandhom ġeneralment jiġu ppuljati u amministrati b’mod ċentrali mill-
BONUS EEIG. Madankollu, jekk - minħabba rekwiżiti legali jew kostituzzjonali - Stat 
Parteċipant ma jistax jittrasferixxi l-kontribuzzjoni fi flus tiegħu fil-fond komuni, f'dawn il-
każijiet għandha tkun possibbli kontribuzzjoni minn dan l-Istat Parteċipant unikament għar-
riċerka domestika. 
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Emenda 20

Proposta għal deċiżjoni
Anness II - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Strutturi rilevanti diġà ġew stabbiliti. 
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NOTA SPJEGATTIVA

Għal dawn l-aħħar snin, il-Baħar Baltiku sar ''baħar intern'' tal-Unjoni Ewropea, u b'hekk 
jirrikjedi azzjoni komuni fil-livell Komunitarju biex jingħelbu dawn l-isfidi komuni Ewropej 
u biex jingħata appoġġ lill-iżvilupp sostenibbli fir-reġjuni tal-Baħar Baltiku. Filwaqt li bosta 
attivitajiet ta' riċerka qed iseħħu fir-Reġjun tal-Baħar Baltiku, il-parti l-kbira ta' dawn l-
attivitajiet għadha mhijiex koordinata, u hija frammentata jew wisq dipendenti fuq 
possibilitajiet limitati ta' riċerka disponibbli fil-livell nazzjonali, reġjonali jew lokali. 
Għalhekk hemm bżonn ċar ta' pjan ta' azzjoni reġjonali miftiehem b'mod konġunt. 

Għalkemm il-Baħar Baltiku jikkostitwixxi waħda mill-iktar żoni investigati xjentifikament 
fid-dinja, u l-komunità ta' riċerka ambjentali tal-Baħar Baltiku għandha aċċess għal għadd ta' 
programmi taħt il-Programm Kwadru EU RTD, għad hemm nuqqas ċar ta' konsultazzjoni, 
ippjanar, koordinazzjoni u azzjoni konġunta transkonfinali dwar ir-riċerka, u bħalissa mhemm 
l-ebda skema implimentata b'mod konġunt li tkun imfassla speċifikament biex tindirizza l-
isfidi ambjentali tar-Reġjun tal-Baħar Baltiku nnifsu. 

Sabiex jinkisbu koordinazzjoni u koperazzjoni sostenibbli fost il-komunitajiet ta' riċerka tal-
Istati Membri tal-Baħar Baltiku, 8 Stati Membri tal-UE li jinsabu fil-Baħar Baltiku (id-
Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, il-Ġermanja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Polonja u l-Isvezja, 
minn hawn 'l isfel l-''Istati Parteċipanti'') nedew Programm Konġunt ta' Riċerka għall-Baħar 
Baltiku (BONUS), b'parteċipazzjoni mill-Komunità, abbażi tal-Artikolu 185 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (dak li kien l-Artikolu 169 tat-Trattat KE).  BONUS 
għandu jintegra l-programmi u l-attivitajiet ta’ riċerka nazzjonali tat-8 Stati Parteċipanti fi 
programm ta’ riċerka konġunt wieħed u jappoġġa, b’mod partikolari, l-għanijiet ta’ riċerka u 
ambjentali tal-Istrateġija tal-Baħar Baltiku, l-Istrateġija Marittima u tal-Ibħra u d-Direttiva 
Kwadru dwar l-Ilma. 

Wieħed mill-iskopijiet ewlenin ta' din l-inizjattiva huwa li jiġu megħjuna l-istabbiliment u l-
istrutturazzjoni tal-ERA fir-Reġjun tal-Baħar Baltiku. BONUS se jkun tkomplija tal-
programmi preċedenti BONUS ERA-NET (2004-2006) u ERA-NET PLUS (2007-2011), u 
jżid il-livell ta' integrazzjoni u jneħħi l-ostakli bejn is-sistemi ta' riċerka ffinanzjati 
nazzjonalment tal-Istati Parteċipanti. BONUS huwa mistenni li jagħmel kontribut sinifikanti 
fl-implimentazzjoni tal-istrateġiji u politiki msemmija hawn fuq għall-Baħar Baltiku.

L-għanijiet ta' BONUS huma koerenti mal-għan ewlieni tal-Prigramm Speċifiku 
''Koperazzjoni" tas-Seba' Programm Kwadru (FP7), jiġifieri li jikkontribwixxi għall-iżvilupp 
sostenibbli, kif ukoll mal-għanijiet speċifiċi tar-riċerka ambjentali, fost l-oħrajn il-prevenzjoni 
tar-riskji ambjentali, il-ġestjoni tal-ambjenti marittimi, il-konservazzjoni u l-ġestjoni 
sostenibbli ta' riżorsi naturali u magħmula mill-bniedem u tal-bijodiversità.  
L-Istati Parteċipanti ftiehmu li l-istruttura dedikata ta' implimentazzjoni ta' BONUS se tkun 
Grupp ta' Interess Ekonomiku Ewropew, jiġifieri n-Netwerk ta' Organizzazzjonijiet Baltiċi 
għall-Finanzjament tax-Xjenza (BONUS EEIG), stabbilit f'Ħelsinki, fil-Finlandja. 

Ir-Rapporteur tilqa' b'sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni li tagħmel kontribuzzjoni 
finanzjarja ta' massimu ta' EUR 50miljun għad-dewmien sħiħ tal-Programm BONUS (7 snin). 
Ir-Rapporteur tenfasizza li l-implimentazzjoni ta' BONUS għandha tkun sempliċi, mgħaġġla u 
effiċjenti kemm jista' jkun, billi jiġu evitati piżijiet u burokrazija mhux meħtieġa. 

Ir-Rapporteur tenfasizza l-importanza li jiġu involuti riċerkaturi mill-Federazzjoni Russa. 
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Parti kbira mill-baċir tal-Baħar Baltiku tinsab fil-konfini tal-Federazzjoni Russa, u b'hekk 
għandha impatt sinifikanti dirett fuq l-ekosistema tal-baħar. Riċerkaturi mill-Federazzjoni 
Russa diġà ġew involuti attivament fil-proġetti tal-Baħar Baltiku preċedenti tal-ERA-NET u 
din il-koperazzjoni għandha tiġi mħeġġa billi wieħed iqis li l-koperazzjoni fil-qasam tal-
ambjent u tar-riċerka hija waħda mill-punti ewlenin tal-ftehim ta' sħubija bejn l-UE u r-
Russja. 

Il-proposta tal-Kummissjoni għall-parteċipazzjoni mill-Komunità f'BONUS hija wkoll 
konformi max-xewqa tal-Parlament li titjieb il-koordinazzjoni tal-attivitajiet ta' riċerka bejn l-
Istati Membri u fil-livell Komunitarju skont l-FP7 u biex tiġi evitata frammentazzjoni u 
kompetenzi doppji. BONUS tixraqlu attenzjoni partikolari peress li jista' jipprovdi mudell 
avvanzat siewi għal forom oħra ta' koperazzjoni reġjonali għar-riċerka fil-ġejjieni b'valur 
Ewropew komuni, bħal dawk fir-reġjuni tad-Danubju, tal-Baħar Mediterran, tal-Baħar tat-
Tramuntana eċċ. 
Ir-Rapporteur taqbel bis-sħiħ mal-Kummissjoni li l-programm BONUS u l-għamla 
amministrattiva tiegħu għandhom ikunu konformi bis-sħiħ mal-prinċipji tas-Seba' Programm 
Kwadru. Ir-Rapporteur tinnota wkoll li, fost l-oħrajn, is-Seba' Programm Kwadru 
jinkoraġġixxi skemi ta' finanzjament  b'iktar flessibilità u libertà, li jappoġġjaw azzjonijiet 
differenti, u li għandha tingħata awtonomija ta' ġestjoni iktar b'saħħitha lill-parteċipanti1 u 
tenfasizza li dan se jkun neċessarju biex ikunu jistgħu jiġu aġġustati l-iskala u l-forma tal-
parteċipazzjoni finanzjarja skont il-każ2. Bi qbil ma' dan, jeħtieġ li jkun hemm soluzzjoni 
mfassla apposta għall-problemi attwali fi ħdan l-istruttura tas-Seba' Programm Kwadru u 
hemm bosta modi possibbli biex jiġu ġestiti proġetti ta' riċerka kollaborattiva. Fil-fehma tar-
Rapporteur, żewġ aspetti tal-istruttura ta' BONUS, jiġifieri s-sistema b'żewġ fażijiet u l-fond 
komuni, jeħtieġu approċċ flessibbli u speċifiku.     

Fażi strateġika / ta' implimentazzjoni
Skont il-proposta tal-Kummissjoni, BONUS għandu jiġi implimentat f'żewġ fażijiet distinti 
(''struttura b'żewġ fażijiet''): twaqqif ta' fażi strateġika inizjali, li għandha ddum sentejn, li 
matulha għandhom jiġu stabbiliti pjattaformi ta’ konsultazzjoni xierqa għall-involviment attiv 
tal-partijiet interessati, tħejjija ta' Aġenda ta’ Riċerka Strateġika, u twessigħ ulterjuri ta' 
Modalitajiet ta’ Implimentazzjoni preċiżi; segwiti b'fażi ta’ implimentazzjoni ta’ mill-anqas 5 
snin, li matulha jsiru tliet sejħiet konġunti bl-għan li jiġu ffinanzjati b’mod strateġiku l-
Proġetti tal-BONUS li jindirizzaw speċifikament l-għanijiet tal-inizjattiva.

Ir-Rapporteur tenfasizza li l-importanza tal-fażi strateġika fl-ebda każ m'għandha tiġi 
sottovalutata, peress li tgħin biex tinħoloq l-iżjed struttura xierqa u adegwata tal-proġett u 
tagħti input importanti lill-fażi ta' implimentazzjoni. Madankollu, huwa fundamentali li l-
implimentazzjoni tal-istruttura b'żewġ fażijiet ma toħloqx waqfien ħesrem tal-programm bejn 
l-ewwel u t-tieni stadju peress li dan ikollu impatt negattiv fuq ir-riċerka sostantiva. 
L-użu ta' struttura b'żewġ fażijiet hija xi ħaġa ġdida, peress li qatt ma ntużat fil-programmi 
taħt l-Artikolu 169 (l-Artikolu 185 il-ġdid). Ir-Rapporteur taċċetta dan l-approċċ ġdid imfassal 
ad hoc bi qbil mal-Kummissjoni u mal-Istati Parteċipanti. Ir-Rapporteur tapprezza wkoll is-
suċċess tal-programmi preċedenti BONUS ERA-NET u ERA-NET PLUS, bir-riżultati 
                                               
1 Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Nru 1982/2006/KE tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar is-Seba' 
Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' 
dimostrazzjoni (2007-2013) (ĠU L 412, 30.12.2006, p. 1), Premessa 24
2 Ibid., Anness III
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notevoli u l-evalwazzjoni eċċellenti, u tinnota li dan jipprovdi bażi tajba biex wieħed jassumi 
li l-fażi strateġika tista' tintemm f'inqas minn sentejn. Dan huwa punt kruċjali, peress li d-
dewmien ta' sentejn tal-fażi strateġika jaf ma jkunx eżattament kompatibbli mal-programm 
attwali. Il-proġetti li għadhom qed jitwettqu tal-BONUS għandhom jintemmu fl-2011, u 
b'hekk jinħoloq vojt bejn tmiem l-ERA-NET PLUS attwali u l-bidu tal-implimentazzjoni tal-
BONUS il-ġdid. Dan jista' jkollu impatt negattiv ferm fuq l-operat u l-potenzjal tal-gruppi ta' 
riċerka (attwalment 16-il grupp b'iktar minn 400 riċerkatur). 
B'riżultat ta' dan, ir-Rapporteur tipproponi trasferiment integrat mill-fażi strateġika għal dik ta' 
implimentazzjoni, b'evalwazzjoni tal-kwalità tal-fażi strateġika u suġġerimenti possibbli għal 
titjib. It-tieni, ir-Rapporteur tissuġġerixxi perjodu ta' żmien iqsar għall-fażi strateġika, sabiex 
tkun tista' tinbeda l-fażi ta' implimentazzjoni mill-bidu tal-2012, u biex jitnaqqas ir-riskju ta' 
tnaqqis fil-kapaċità xjentifika dovut għall-fatt li tkun inbdiet tard. 

Fond komuni reali / virtwali
Fil-proposta tal-Kummissjoni, l-istati parteċipanti kollha huma obbligati jikkontribwixxu lejn 
fond komuni reali, li bih jiġu finanzjati l-attivitajiet ta' riċerka. Fil-fehma tal-opinjoni tal-
Kummissjoni, l-użu ta' fond komuni reali huwa l-uniku mod biex jitħaddmu proġetti 
kollaborattivi u biex tiġi żgurata integrazzjoni finanzjarja reali b' ''valur miżjud'' Ewropew.   
Filwaqt li, mill-perspettiva Komunitarja, fond komuni huwa tassew preferibbli, jista' jkun 
hemm ċerti problemi legali u kostituzzjonali f'ċerti Stati Parteċipanti biex il-fondi jiġu 
trasferiti barra l-pajjiż. 

Soluzzjoni possibbli skont ir-Rapporteur hija li l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità u l-
kontribuzzjoni fi flus tal-Istati Parteċipanti lejn il-BONUS, bħala regola ġenerali, jiġu ppuljati 
u amministrati ċentralment mill-BONUS EEIG. Madankollu, jekk - minħabba rekwiżiti legali 
jew kostituzzjonali - Stat Parteċipant ma jistax jittrasferixxi l-kontribuzzjoni fi flus tiegħu lejn 
il-fond komuni, għandha tkun possibbli kontribuzzjoni minn dan l-Istat Parteċipant unikament 
għar-riċerka domestika. L-esperjenza li nbniet s'issa, kif ukoll l-osservazzjonijiet indipendenti 
tal-Programmi Konġunti ta' Riċerka għall-Baħar Baltiku (attwalment bi 32% ta' 
kontribuzzjonijiet mill-UE) jagħtu 'l wieħed x'jifhem li l-użu simultanju ta' fond komuni reali 
u virtwali ma jipperikolax il-prinċipju ewlieni tal-eċċellenza xjentifika. 


