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KORT BEGRUNDELSE

1. BONUS-169-programmet tager sigte på at styrke EU-medlemsstaternes, EU's og 
deltagerlandenes maritime forskningskapacitet i Østersøregionen.

Det er vigtigt, at vi får en bedre forståelse af, hvorfor Østersøen er så forurenet. Det kan 
naturligvis være en fordel at forene indsatsen, når det gælder nye undersøgelser, men 
ordføreren vil også gerne gøre opmærksom på den store mængde viden, der allerede 
foreligger som følge af forskning, som de enkelte medlemsstater har foretaget i årenes løb.
Programmet skal bl.a. sigte mod at samle resultaterne af denne forskning for at undgå 
unødigt dobbeltarbejde eller overlapning af allerede eksisterende forskning og identificere 
nye hensigtsmæssige områder for fælles forskning inden for rammerne af BONUS-
programmet.

For at udvide dette vidensgrundlag ville det være fornuftigt at inddrage Rusland på den 
ene eller anden måde, da landet i høj grad bidrager til forureningen af Østersøen.

2. Det ville være relevant for politikerne at have adgang til videnskabeligt baserede skøn 
over de nuværende såvel som de potentielle økonomiske, miljømæssige og sociale tab, der 
skyldes ødelæggelser af økosystemet og tab af biodiversiteten i Østersøen.

Erhvervsfiskerne er den første, men langtfra den eneste gruppe, der direkte berøres af 
denne situation. Det er vigtigt at anlægge en bred indfaldsvinkel til konsekvenserne af 
ændringerne i Østersøen.

3. Hvad angår inddragelsen af forskellige sektorer, er det ud over de sektorer, som 
udtrykkeligt nævnes i teksten, vigtigt at anlægge en bred indfaldsvinkel. Andre relevante 
sektorer omfatter, men er ikke begrænset til, søtransportsektoren, landbruget, industrien 
og havnemyndighederne.

4. Der skal tages særlige hensyn til problemet med ballastvand fra skibe, der indeholder 
invasive arter, som kan true den naturlige økologiske balance i Østersøen. Hvad angår 
skibe, er forebyggelsen af olieudslip også et område, der i høj grad bør fokuseres på.

5. Projekter som North Stream-rørledningen i Østersøen rejser også spørgsmål om de 
potentielle kortsigtede og langsigtede konsekvenser, som opførelsen af rørledninger kan 
have for hele eller dele af Østersøen. Det understreger, hvor vigtigt det er at sikre, at 
konsekvensanalyser ikke kun udføres og bestilles af de interesserede parter, men også 
suppleres af uafhængig forskning.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets 
deltagelse i et fælles forsknings- og 
udviklingsprogram for Østersøen 
(BONUS-169), der iværksættes af flere 
medlemsstater

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS BESLUTNING om 
Fællesskabets deltagelse i et fælles 
forsknings- og udviklingsprogram for 
Østersøen (BONUS), der iværksættes af 
flere medlemsstater
(Denne ændring vedrører hele teksten)

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Videnskaben kan bidrage til at tage 
disse udfordringer op og finde løsninger på 
miljøproblemerne i Østersøen. Men den 
aktuelle situations alvor kræver en 
kvalitativ og kvantitativ optrapning af den 
igangværende forskning i Østersøregionen 
gennem udvikling og gennemførelse af en 
fuldt integreret tilgang, hvorved de 
relevante forskningsprogrammer i alle de 
omkringliggende stater kan strømlines og 
fokuseres med henblik på at løse de 
komplekse og akutte problemer på en 
koordineret, effektiv og virkningsfuld 
måde.

(5) Videnskaben skal bidrage til at tage 
disse udfordringer op og finde løsninger på 
de presserende miljøproblemer i 
Østersøen. Men den aktuelle situations 
alvor kræver en kvalitativ og kvantitativ 
optrapning af den igangværende forskning 
i Østersøregionen gennem udvikling og 
gennemførelse af en fuldt integreret 
tilgang, hvorved de relevante 
forskningsprogrammer i alle de 
omkringliggende stater kan strømlines og 
fokuseres med henblik på at løse de 
komplekse og akutte problemer på en 
koordineret, effektiv og virkningsfuld 
måde.

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9 a) BONUS ERA-NET og ERA-NET 
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Plus har i det store og hele fungeret godt, 
og det er derfor vigtigt at sikre 
kontinuiteten i forskningsindsatsen med 
henblik på at tage de presserende 
miljømæssige udfordringer op. 

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Selv om BONUS-169 primært er rettet 
mod miljøforskning, går initiativet også på 
tværs af en række tilknyttede 
fællesskabsforskningsprogrammer 
vedrørende en vifte af menneskelige 
aktiviteter, der har en akkumuleret 
indvirkning på økosystemet, f.eks. fiskeri, 
akvakultur, landbrug, infrastruktur, 
transport, uddannelse og forskermobilitet 
samt samfundsøkonomiske emner. 
Initiativet har betydelig relevans for en 
række fællesskabspolitikker og direktiver, 
bl.a. Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
havmiljøpolitiske foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet), EU-
strategien for Østersøområdet, den fælles 
fiskeripolitik, den fælles landbrugspolitik, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger samt 
internationale EU-forpligtelser, såsom 
handlingsplanen for redningen af 
Østersøen HELCOM Baltic Sea Action 
Plan. Som følge heraf vil mange andre 
områder af fællesskabspolitikken nyde 
godt af BONUS-169.

(12) Selv om BONUS primært er rettet 
mod miljøforskning, går initiativet også på 
tværs af en række tilknyttede 
fællesskabsforskningsprogrammer 
vedrørende en vifte af menneskelige 
aktiviteter, der har en akkumuleret 
indvirkning på økosystemet, f.eks. fiskeri, 
akvakultur, landbrug, infrastruktur 
(navnlig på energiområdet), transport, 
uddannelse og forskermobilitet samt 
samfundsøkonomiske emner. Initiativet har 
betydelig relevans for en række 
fællesskabspolitikker og direktiver, bl.a. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/56/EF af 17. juni 2008 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
havmiljøpolitiske foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet), EU-
strategien for Østersøområdet, den fælles 
fiskeripolitik, den fælles landbrugspolitik, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger samt 
internationale EU-forpligtelser, såsom 
handlingsplanen for redningen af 
Østersøen HELCOM Baltic Sea Action 
Plan. Som følge heraf vil mange andre 
områder af fællesskabspolitikken nyde 
godt af BONUS.

Begrundelse

Der bør i højere grad fokuseres på planlagte energiinfrastrukturprojekter, da de muligvis vil 
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have den største indflydelse på miljøet i Østersøområdet i fremtiden.

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Ved slutningen af den strategiske fase 
bør Kommissionen med hjælp fra 
uafhængige eksperter vurdere, om 
initiativet er modent og klart til at gå ind i
gennemførelsesfasen.

(15) Ved slutningen af den strategiske fase 
bør Kommissionen med hjælp fra 
uafhængige eksperter kontrollere og
vurdere kvaliteten og modenheden af den 
strategiske fase, og om nødvendigt 
fremsætte forslag til forbedringer. 
Overgangen til gennemførelsesfasen bør 
ske hurtigt og uden unødvendige 
forsinkelser.

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) For at sikre en effektiv gennemførelse 
af BONUS-169 i gennemførelsesfasen bør 
den finansielle støtte tildeles deltagerne i 
BONUS-169-projekter, der udvælges på 
centralt plan under BONUS-EØFG's 
ansvar og på grundlag af 
forslagsindkaldelser.

(24) For at sikre en effektiv gennemførelse 
af BONUSi gennemførelsesfasen bør den 
finansielle støtte tildeles deltagerne i 
BONUS-projekter, der udvælges på 
centralt plan under BONUS-EØFG's 
ansvar og på grundlag af 
forslagsindkaldelser. Tildelingen og 
udbetalingen af den finansielle støtte til 
deltagerne i BONUS bør ske på en 
gennemsigtig og ubureaukratisk måde og 
efter fælles regler i overensstemmelse med 
det syvende rammeprogram.

Ændringsforslag 7
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Forslag til afgørelse
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Det er afgørende, at 
forskningsaktiviteter, der gennemføres 
under BONUS-169, overholder de 
grundlæggende etiske principper, bl.a. 
principperne i artikel 6 i traktaten om Den 
Europæiske Union og i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, samt principperne om 
integrering af kønsaspektet og ligestilling 
mellem kønnene.

(30) Det er afgørende, at 
forskningsaktiviteter, der gennemføres 
under BONUS, overholder nogle etiske 
principper i overensstemmelse med de 
generelle principper i det syvende 
rammeprogram samt principperne om 
integrering af kønsaspektet, ligestilling 
mellem kønnene og bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) BONUS-EØFG bør tilskynde 
deltagerne i de udvalgte BONUS-169-
projekter til at orientere om og 
videreformidle deres resultater og gøre 
disse oplysninger offentligt tilgængelige

(32) BONUS-EØFG bør forpligte
deltagerne i de udvalgte BONUS-projekter
til at orientere om og videreformidle deres 
resultater og gøre disse oplysninger 
offentligt tilgængelige

Begrundelse

Resultaterne af den forskning, der har fundet sted, skal så vidt muligt deles.

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) Den vellykkede gennemførelse af de 
projekter, der allerede er iværksat under 
BONUS-programmet, har afsløret hvilken 
katastrofal tilstand, Østersøen befinder sig 
i, navnlig på de steder, hvor der er 
planlagt omfattende 
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energiinfrastrukturprojekter; derfor bør 
miljøets tilstand i Østersøområdet fortsat 
overvåges aktivt. 

Begrundelse

Dette understreger betydningen af den vellykkede gennemførelse af projekterne under 
BONUS-programmet. 

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Betragtning 32 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32b) Uheldige metoder, der er kommet 
for dagen under gennemførelsen af 
projekter under BONUS-programmet, bør 
opgives, og projekter, der er indgivet af 
forskningscentre i bestemte 
medlemsstater, bør ikke favoriseres i 
urimelig grad ved opstillingen af listen 
over de projekter, der skal finansieres, da 
det ville diskriminere andre medlemsstater 
i Østersøområdet. 

Begrundelse

Erfaringen viser, at projekter indgivet af bestemte medlemsstaters forskningscentre 
favoriseres i urimelig grad ved udvælgelsen af de projekter, der skal finansieres, mens andre 
medlemsstaters forskningscentre forbigås. Denne form for diskrimination bør undgås ved 
opstillingen af prioriteringslisten.

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Artikel -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -1
Genstand

Formålet med denne beslutning er at 
støtte en miljømæssigt set bæredygtig 
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udvikling i Østersøområdet ved at lette 
koordineringen af regionale 
forskningsaktiviteter, der har det fælles 
mål at indføre økosystembaseret 
forvaltning i området.

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forbereder den strategiske 
forskningsagenda – definerer den del, der 
vedrører det videnskabelige indhold af 
programmet med fokus på 
forslagsindkaldelser i overensstemmelse 
med målsætningerne for syvende 
rammeprogram

a) forbereder den strategiske 
forskningsagenda – definerer den del, der 
vedrører det videnskabelige indhold af 
programmet med fokus på 
forslagsindkaldelser i overensstemmelse 
med det fælles mål om bæredygtig 
økosystembaseret forvaltning i 
Østersøområdet og med målsætningerne 
for det syvende rammeprogram

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Gennemførelsesfasen varer i mindst fem 
år. I gennemførelsesfasen offentliggøres 
der mindst tre forslagsindkaldelser med 
henblik på finansiering af projekter, der 
retter sig mod målene for BONUS-169. 
Disse forslagsindkaldelser målrettes 
tværnationale projekter med mange 
partnere og indbefatter forskning, 
teknologisk udvikling, undervisning og 
formidlingsaktiviteter. Projekterne skal 
udvælges på basis af principperne om 
ligebehandling, åbenhed, uafhængig 
evaluering og samfinansiering og om, at 
tilskuddet ikke må bruges til at opnå en 
fortjeneste, ikke kan kumuleres og ikke 

4. Gennemførelsesfasen varer i mindst fem 
år. I gennemførelsesfasen offentliggøres 
forslagsindkaldelserne med henblik på 
finansiering af projekter, der retter sig mod 
målene for BONUS. Disse 
forslagsindkaldelser målrettes 
tværnationale projekter med mange 
partnere og indbefatter forskning, 
teknologisk udvikling, undervisning og 
formidlingsaktiviteter. Projekterne skal 
udvælges på basis af principperne om 
ligebehandling, åbenhed, uafhængig 
evaluering og samfinansiering og om, at 
tilskuddet ikke må bruges til at opnå en 
fortjeneste, ikke kan kumuleres og ikke 
ydes med tilbagevirkende kraft. 
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ydes med tilbagevirkende kraft. Tildelingen og udbetalingen af tilskud til 
deltagerne i BONUS sker efter fælles 
regler i overensstemmelse med det 
syvende rammeprogram.

Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EF-tilskuddet til gennemførelsesfasen 
ydes på betingelse af:

3. Kommissionen vurderer inden udløbet 
af den strategiske fase følgende:

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at der foreligger en positiv evaluering
af den strategiske fase foretaget af 
Kommissionen med bistand fra 
uafhængige eksperter. Evalueringen 
dækker de fremskridt, der er opnået med 
opfyldelsen af målsætninger og resultater 
som fastlagt i artikel 2, stk. 3, og bilag I

a) resultaterne af den strategiske fase, der 
er beskrevet i artikel 2, stk. 3, samt de 
fremskridt, der er opnået med opfyldelsen 
af målsætninger og resultater som fastlagt i 
bilag I, sektion 2

Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – litra B

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at BONUS-EØFG godtgør, at den har 
kapacitet til at gennemføre BONUS-169, 
herunder modtage, tildele og overvåge EF-
tilskuddet i henhold til indirekte, 
centraliseret forvaltning i 
overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, 
litra c), og artikel 56 i forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002 (i det følgende 

b) at BONUS-EØFG godtgør, at den har 
kapacitet til at gennemføre BONUS, 
herunder opfylde målsætningerne for en 
miljømæssigt set bæredygtig udvikling i 
Østersøområdet, modtage, tildele og 
overvåge EF-tilskuddet i henhold til 
indirekte, centraliseret forvaltning i 
overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, 



AD\809071DA.doc 11/16 PE438.436v02-00

DA

benævnt "finansforordningen") og artikel 
35, artikel 38, stk. 2, og artikel 41 i 
forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 og 
i overensstemmelse med en forsvarlig 
finansiel forvaltning

litra c), og artikel 56 i forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002 (i det følgende 
benævnt "finansforordningen") og artikel 
35, artikel 38, stk. 2, og artikel 41 i 
forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 og 
i overensstemmelse med en forsvarlig 
finansiel forvaltning

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at hvert deltagerland forpligter sig til at 
bidrage med sin andel af finansieringen af 
BONUS-169, og at de faktisk indbetaler 
midlerne og tilvejebringer 
infrastrukturbidraget, når der anmodes 
om det. Disse forpligtelser er omfattet af 
en finansieringsplan, der er godkendt af 
de kompetente nationale myndigheder 
med henblik på at bidrage til den fælles 
virkeliggørelse af BONUS-169-
gennemførelsesfasen

e) at hvert deltagerland forpligter sig til at 
bidrage med sin andel af finansieringen af 
BONUS, og at de rent faktisk indbetaler 
deres bidrag, især midler til deltagere i de 
BONUS-projekter, der udvælges efter 
forslagsindkaldelser

Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) iværksætte mindst tre fælles 
forslagsindkaldelser, der skal være 
tværtematiske, strategisk målrettede og 
omfatte flere partnere.

g) iværksætte fælles forslagsindkaldelser, 
der skal være tværtematiske, strategisk 
målrettede og omfatte flere partnere.

Ændringsforslag 19
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Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) aktivt opfordre alle tredjelande, der 
støder op til Østersøen eller indgår i dens 
afvandingsområde, til at slutte sig til 
initiativet som deltagerland

Begrundelse

Til landene i ordførernes ændringsforslag 2 tilføjes de lande, der indgår i Østersøens 
afvandingsområde.

Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2.2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den strategiske forskningsagenda skal 
udarbejdes og aftales i samråd med 
deltagerlandene, en bred vifte af 
interesserede parter og Kommissionen. 
Den skal danne grundlag for et 
politikdrevet program. Den skal udvide 
forskningens fokus til ud over det marine 
økosystem også at omfatte hele 
afvandingsområdet gennem en tilgang, der 
tager hensyn til de hovedproblemer, der 
påvirker økosystemernes kvalitet og 
produktivitet i Østersøregionen.

Den strategiske forskningsagenda skal 
udarbejdes og aftales i samråd med 
deltagerlandene, en bred vifte af 
interesserede parter og Kommissionen. 
Den skal danne grundlag for et 
politikdrevet program. Den skal udvide 
forskningens fokus til ud over det marine 
økosystem også at omfatte hele 
afvandingsområdet gennem en tilgang, der 
tager hensyn til de hovedproblemer, der 
påvirker økosystemernes kvalitet og 
produktivitet i Østersøregionen. Den skal 
indeholde et skøn over de økonomiske 
omkostninger ved miljøødelæggelser og 
ved tabet af biodiversitet i regionen.

Begrundelse

Der tilføjes et skøn over de økonomiske omkostninger ved miljøødelæggelser generelt (f.eks. 
eutrofiering) til omkostningerne ved tabet af biodiversitet i ordførerens ændringsforslag 3.

Ændringsforslag 21
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Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2.2.3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) at udvikle en finansieringsstruktur for 
finansieringen af BONUS-169-projekter 
baseret på en pulje af midler bestående af 
finansielle bidrag fra deltagerlandene og 
EF-tilskud

h) at udvikle en finansieringsstruktur for 
finansieringen af BONUS-projekter

Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2.2.3 – litra i a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) at sikre, at forskningsresultaterne 
deles med andre lignende regionale 
havforskningsprojekter.

Begrundelse

Denne tilføjelse skal så vidt muligt forhindre dobbeltarbejde og en overlapning af 
forskningsindsatsen.

Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forudsat at resultaterne af evalueringen
og den forudgående revision af BONUS-
EØFG er positive, skal Kommissionen og 
BONUS-EØFG indgå 
gennemførelsesaftalen.

3. Forudsat at de i artikel 3, stk. 3, litra a), 
omhandlede betingelser er opfyldt, og den 
forudgående revision af BONUS-EØFG er 
positiv, skal Kommissionen og BONUS-
EØFG indgå gennemførelsesaftalen

Ændringsforslag 24
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Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I løbet af gennemførelsesfasen skal der 
offentliggøres og iværksættes mindst tre
fælles forslagsindkaldelser med henblik på 
finansiering af strategisk målrettede 
BONUS-169-projekter, der retter sig mod 
initiativets mål. Emnerne skal komme fra 
den strategiske forskningsagenda for 
BONUS-169, så vidt muligt overholde den 
fastlagte køreplan og dække forskning, 
teknologisk udvikling og uddannelses-
og/eller formidlingsaktiviteter.

I løbet af gennemførelsesfasen skal der 
offentliggøres og iværksættes mindst tre 
fælles forslagsindkaldelser med henblik på 
finansiering af strategisk målrettede 
BONUS-projekter, der retter sig mod 
initiativets mål. Emnerne skal komme fra 
den strategiske forskningsagenda for 
BONUS, så vidt muligt overholde den 
fastlagte køreplan og dække forskning, 
teknologisk udvikling og uddannelses-
og/eller formidlingsaktiviteter.

Ændringsforslag 25

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3.4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EF-tilskuddet og de finansielle bidrag fra 
deltagerlandene til BONUS-169 skal 
samles og administreres centralt af 
BONUS-EØFG.

EF-tilskuddet og de finansielle bidrag fra 
deltagerlandene til BONUS skal samles og 
administreres centralt af BONUS-EØFG, 
og deltagerlandene skal have mulighed 
for at øremærke deres finansielle bidrag 
udelukkende til interne 
forskningsprojekter (en "virtuel fælles 
pulje").

Begrundelse

Muligheden for at benytte en "virtuel fælles pulje" er nødvendig for deltagerlande, der kun 
har begrænset mulighed for at overføre penge til en fælles pulje, eller for deltagerlande, der 
er bagud med hensyn til forskningskapacitet, og en mulighed for at øremærke finansielle 
bidrag udelukkende til intern forskning ville bidrage til at mindske den eksisterende kløft.

Ændringsforslag 26
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Forslag til afgørelse
Bilag II – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. BONUS-169 skal forvaltes af BONUS-
EØFG gennem dens sekretariat. BONUS-
EØFG, skal oprette følgende strukturer i 
forbindelse med BONUS-169: 
styringskomité, sekretariat, det rådgivende 
organ, forum for sektorforskning og forum 
for projektkoordinatorer.

1. BONUS skal forvaltes af BONUS-
EØFG gennem dens sekretariat. BONUS-
EØFG har oprettet følgende strukturer i 
forbindelse med BONUS: styringskomité, 
sekretariat, det rådgivende organ, forum for 
sektorforskning og forum for 
projektkoordinatorer.
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