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LÜHISELGITUS

1. Programm BONUS-169 on kavandatud parandama ELi liikmesriikide, Euroopa Liidu ja 
osalevate riikide mereuuringute teadussuutlikkust Läänemere küsimustes.

On tähtis paremini mõista, miks Läänemeri on nii saastatud. Koostöö uute uuringute 
valdkonnas võib küll tulla kasuks, kuid raportöör juhib tähelepanu asjaolule, et üksikute 
liikmesriikide poolt aastate vältel läbiviidud uurimistöö tulemusena on juba praegu olemas 
olulise mahuga teadmiste kogum. Kõnealuse programmi abil tuleks muu hulgas püüda 
selle uurimistöö tulemusi koondada, et vältida olemasoleva uurimistöö ebavajalikku 
kordamist või kattumist. Samas tuleks selgeks teha need uued alad, mida programmi 
BONUS raames võiks ühiselt uurida.

Selle teadmistebaasi avardamise huvides oleks mõistlik, kui programmis osaleks ühel või 
teisel viisil ka Venemaa, kuna Venemaa on üks Läänemere suurematest saastajatest.

2. Oleks asjakohane, kui poliitikakujundajate käsutuses oleksid teaduslikult põhjendatud 
prognoosid nii praeguse kui ka võimaliku majandusliku, ökoloogilise ja sotsiaalse kahju 
kohta, mida põhjustab Läänemere ökosüsteemi kahjustumine ja bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemine.

Kutselised kalurid on üks esimestest rühmadest, keda see puudutab, kuid nad ei ole 
ainsad. Läänemeres toimuvate muutuste tagajärgede puhul on tähtis säilitada laiem 
lähenemisviis.

3. Lisaks tekstis nimetatud valdkondadele on tähtis laialdaselt kaasata ka teisi sektoreid.
Muu hulgas on asjakohased sektorid meretransport, põllumajandus, tööstus ja 
sadamavaldajad.

4. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laevadelt merre heidetavale ballastveele, mis sisaldab 
sissetungivaid liike ja võib ohtu seada Läänemere loodusliku tasakaalu. Suurt tähelepanu 
tuleb pöörata ka laevade tekitatud õlireostuse vältimisele.

5. Sellised projektid nagu Nord Streami torujuhe Läänemeres tekitab küsimuse, milline lühi-
ja pikaajaline mõju on torujuhtmete ehitamisel kogu Läänemerre või mõnda selle osasse.
On ülimalt tähtis tagada, et mõjuhinnanguid ei viiks läbi ega telliks ainult asjast huvitatud 
pooled, vaid et neid täiendaksid ka sõltumatud uuringud.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute 
ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU OTSUS ühenduse osalemise 
kohta mitme liikmesriigi algatatud ühises 
Läänemere teadus- ja arendusprogrammis 
(BONUS-169)

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU OTSUS ühenduse osalemise 
kohta mitme liikmesriigi algatatud ühises 
Läänemere teadus- ja arendusprogrammis 
(BONUS)

(Muudatus tehakse läbivalt kogu tekstis.)

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Teadus aitab kõnealuste proovikividega 
toime tulla ja leida lahendusi Läänemere 
keskkonnaprobleemidele. Hetkeolukorra 
tõsidus nõuab aga praeguste Läänemere 
piirkonna teadusuuringute kvalitatiivset ja 
kvantitatiivset arendamist täielikult 
integreeritud lähenemisviisi väljatöötamise 
ja rakendamise kaudu, mis võimaldab 
kõikide Läänemerega piirnevate riikide 
asjaomaste teadusprogrammide 
ühtlustamist ja suunitlemist eesmärgiga 
käsitleda keerulisi ja kiireloomulisi 
küsimusi kooskõlastatud, tõhusal ja 
tulemuslikul viisil.

(5) Teadus peab aitama kõnealuste 
proovikividega toime tulla ja leida 
lahendusi Läänemere kiireloomulistele
keskkonnaprobleemidele. Hetkeolukorra 
tõsidus nõuab aga praeguste Läänemere 
piirkonna teadusuuringute kvalitatiivset ja 
kvantitatiivset arendamist täielikult 
integreeritud lähenemisviisi väljatöötamise 
ja rakendamise kaudu, mis võimaldab 
kõikide Läänemerega piirnevate riikide 
asjaomaste teadusprogrammide 
ühtlustamist ja suunitlemist eesmärgiga 
käsitleda keerulisi ja kiireloomulisi 
küsimusi kooskõlastatud, tõhusal ja 
tulemuslikul viisil.

Muudatusettepanek3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Üldiselt on BONUS ERA-NET ja 
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ERA-NET PLUS hästi toiminud ning 
seetõttu on oluline tagada 
teadusuuringute järjepidevus, et tegeleda 
pakiliste keskkonnaprobleemidega.

Muudatusettepanek4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kuigi BONUS-169 keskendub suures 
osas keskkonnauuringutele, seondub 
kõnealune algatus mitme asjassepuutuva 
ühenduse teadusprogrammiga, milles 
käsitletakse mitmesugust ökosüsteemile 
kumuleeruvat mõju avaldavat 
inimtegevust, näiteks kalandust, 
vesiviljelust, põllumajandust, 
infrastruktuuri, transporti, teadlaste 
koolitust ja liikuvust ning 
sotsiaalmajanduslikke küsimusi. Algatus 
on väga oluline mitme ühenduse 
poliitikavaldkonna ja direktiivi seisukohalt, 
sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. juuni 2008. aasta direktiiv 2008/56/EÜ 
(millega kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv)), ELi Läänemere piirkonna 
strateegia, ühine kalanduspoliitika, ühine 
põllumajanduspoliitika, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. 
aasta direktiiv 2000/60/EÜ (millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik) ning ELi rahvusvaheliste 
kohustuste seisukohalt, näiteks HELCOMi 
Läänemere tegevuskava. Sellest tulenevalt 
on BONUS-169 kasulik paljude muude 
ühenduse poliitikavaldkondade tasandil.

(12) Kuigi BONUS keskendub suures osas 
keskkonnauuringutele, seondub kõnealune 
algatus mitme asjassepuutuva ühenduse 
teadusprogrammiga, milles käsitletakse 
mitmesugust ökosüsteemile kumuleeruvat 
mõju avaldavat inimtegevust, näiteks 
kalandust, vesiviljelust, põllumajandust, 
infrastruktuuri (eriti energia valdkonnas), 
transporti, teadlaste koolitust ja liikuvust 
ning sotsiaalmajanduslikke küsimusi.
Algatus on väga oluline mitme ühenduse 
poliitikavaldkonna ja direktiivi seisukohalt, 
sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. juuni 2008. aasta direktiiv 2008/56/EÜ 
(millega kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv)), ELi Läänemere piirkonna 
strateegia, ühine kalanduspoliitika, ühine 
põllumajanduspoliitika, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. 
aasta direktiiv 2000/60/EÜ (millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik), ning ELi 
rahvusvaheliste kohustuste seisukohalt, 
näiteks HELCOMi Läänemere 
tegevuskava. Sellest tulenevalt on BONUS
kasulik paljude muude ühenduse 
poliitikavaldkondade tasandil.

Selgitus

Rohkem tuleks tähelepanu pöörata kavandatavatele energiainfrastruktuuri projektidele, sest 
neil võib olla tulevikus Läänemere keskkonnale kõige suurem mõju.
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Muudatusettepanek5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Strateegilise etapi lõpus peaks 
komisjon sõltumatu eksperdi abiga 
hindama algatuse küpsust ja valmidust 
rakendusetapi alustamiseks.

(15) Strateegilise etapi lõpus peaks 
komisjon sõltumatute ekspertide abiga 
kontrollima ja hindama strateegilise etapi
kvaliteeti ja valmidust ning vajaduse 
korral tegema ettepanekuid selle 
parandamiseks. Rakendusetapile 
üleminek peaks toimuma sujuvalt ja 
asjatute viivitusteta.

Muudatusettepanek6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) BONUS-169 tõhusaks rakendamiseks 
tuleks rakendusetapil rahaliselt toetada 
projektikonkursside alusel ja BONUS 
EEIG vastutusel tsentraliseeritult välja 
valitud BONUS-169 projektides osalejaid.

(24) Algatuse BONUS tõhusaks 
rakendamiseks tuleks rakendusetapil 
rahaliselt toetada projektikonkursside 
alusel ja BONUS EEIG vastutusel 
tsentraliseeritult välja valitud BONUSe
projektides osalejaid. Sellise rahalise 
toetuse andmine ja maksmine algatuses 
BONUS osalejatele peaks olema 
läbipaistev, bürokraatiavaba ja vastavalt 
ühiseeskirjadele kooskõlas seitsmenda 
raamprogrammiga.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) On oluline, et BONUS-169 alusel 
toimuv teadustegevus vastaks peamistele

(30) On oluline, et algatuse BONUS alusel 
toimuv teadustegevus vastaks eetilistele 



AD\809071ET.doc 7/15 PE438.436v02-00

ET

eetilistele põhimõtetele, sealhulgas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
kajastatud põhimõtetele, ning järgiks 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
ja soolise võrdõiguslikkuse põhimõtteid.

põhimõtetele kooskõlas seitsmendas 
raamprogrammis sätestatud põhialustega
ning järgiks soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise, soolise võrdõiguslikkuse 
ja säästva arengu põhimõtteid.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) BONUS EEIG peaks julgustama
väljavalitud BONUS-169 projektides 
osalejaid oma tulemusi teatavaks tegema ja 
levitama ning tegema kõnealuse teabe 
avalikkusele kättesaadavaks,

(32) BONUS EEIG peaks kohustama
väljavalitud BONUSe projektides osalejaid 
oma tulemusi teatavaks tegema ja levitama 
ning tegema kõnealuse teabe avalikkusele 
kättesaadavaks,

Selgitus

Läbiviidud uurimuste tulemusi tuleks omavahel jagada nii palju kui võimalik.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Algatuse BONUS raames juba 
teostatud projektide edukas elluviimine tõi 
päevavalgele Läänemere katastroofilise 
seisundi, eriti kohtades, kuhu on 
kavandatud suuri energia infrastruktuuri 
projekte; seetõttu tuleks jätkata 
Läänemere keskkonnaseisundi aktiivset 
seiret.

Selgitus

See rõhutab projektide eduka elluviimise olulisust programmi BONUS raames.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 32 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 b) Algatuse BONUS projektide 
elluviimisel ilmnenud valede tavade 
kasutamine tuleb lõpetada ning mõnede 
liikmesriikide uurimiskeskuste esitatud 
projekte ei tohiks rahastatavate projektide 
nimekirja koostamisel ebakohasel viisil 
eelistada, sest see diskrimineeriks teisi 
Läänemere-äärseid liikmesriike.

Selgitus

Praktika näitab, et rahastatavaid projekte valides eelistatakse ebaõiglaselt mõnede 
liikmesriikide uurimiskeskuste poolt esitatud projekte, samal ajal kui teiste liikmesriikide 
uurimiskeskused jäetakse kõrvale. Pingerida koostades tuleks sellist diskrimineerimist vältida.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -1
Objekt

Käesoleva otsuse eesmärk on toetada 
keskkonnasäästlikku arengut Läänemere 
piirkonnas, lihtsustades piirkondlike 
teadusuuringute koordineerimist ühise 
eesmärgiga viia ellu piirkonna 
ökosüsteemipõhine majandamine.



AD\809071ET.doc 9/15 PE438.436v02-00

ET

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) strateegilise uurimiskava koostamine, st 
programmi teadusliku sisu määratlemine 
vastavalt seitsmendas raamprogrammis 
kehtestatud eesmärkidele, keskendudes 
projektikonkurssidele;

a) strateegilise uurimiskava koostamine, st 
programmi teadusliku sisu määratlemine 
vastavalt ühisele eesmärgile viia ellu 
ökosüsteemipõhine majandamine 
Läänemere piirkonnas ning vastavalt
seitsmendas raamprogrammis kehtestatud 
eesmärkidele, keskendudes 
projektikonkurssidele;

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Rakendusetapp kestab vähemalt viis 
aastat. Rakendusetapi jooksul avaldatakse 
BONUS-169 eesmärkidele vastavate 
projektide rahastamiseks vähemalt kolm 
konkursikutset. Konkursid on suunatud 
mitut partnerit hõlmavatele 
riikidevahelistele projektidele, sealhulgas 
teadusuuringutele, tehnoloogiaarendusele 
ning koolitus- ja levitamistegevusele. 
Projektid valitakse välja, järgides võrdse 
kohtlemise, läbipaistvuse, sõltumatu 
hindamise, kaasrahastamise, 
mittetulunduslikkuse ja muudest ühenduse 
allikatest mitterahastamise põhimõtteid 
ning samuti tagasiulatuva jõu puudumise 
põhimõtet.

4. Rakendusetapp kestab vähemalt viis 
aastat. Rakendusetapi jooksul avaldatakse 
algatuse BONUS eesmärkidele vastavate 
projektide rahastamiseks konkursikutseid. 
Konkursid on suunatud mitut partnerit 
hõlmavatele riikidevahelistele projektidele, 
sealhulgas teadusuuringutele, 
tehnoloogiaarendusele ning koolitus- ja 
levitamistegevusele. Projektid valitakse 
välja, järgides võrdse kohtlemise, 
läbipaistvuse, sõltumatu hindamise, 
kaasrahastamise, mittetulunduslikkuse ja 
muudest ühenduse allikatest 
mitterahastamise põhimõtteid ning samuti 
tagasiulatuva jõu puudumise põhimõtet. 
Kooskõlas seitsmenda raamprogrammiga 
tuleb algatuses BONUS osalejatele 
rahalist toetust andes ja makstes järgida 
ühiseeskirju.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rakendusetapis antakse ühenduse 
rahalist toetust järgmistel tingimustel:

3. Enne strateegilise etapi lõppu hindab 
komisjon järgmist:

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) strateegilise etapi suhtes komisjoni 
sõltumatute ekspertide abiga korraldatud 
hindamise positiivne tulemus; hinnangus 
käsitletakse artikli 2 lõikes 3 ja I lisas
sätestatud eesmärkide ja väljundite 
saavutamise suunas tehtud edusamme;

a) artikli 2 lõikes 3 kirjeldatud strateegilise 
etapi tulemusi ning I lisa punktis 2 
sätestatud eesmärkide ja väljundite 
saavutamise suunas tehtud edusamme;

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) BONUS EEIG tõestus tema 
suutlikkusest algatust BONUS-169
rakendada, sealhulgas vastu võtta, jagada ja 
kontrollida ühenduse rahalist toetust 
kaudse tsentraliseeritud haldamise teel 
kooskõlas määruse (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002 (edaspidi „finantsmäärus”) 
artikli 54 lõike 2 punkiga c ja artikliga 56 
ning määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 
artikliga 35, artikli 38 lõikega 2 ja artikliga 
41 ning usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõtete kohaselt;

b) BONUS EEIG tõestus tema 
suutlikkusest algatust BONUS rakendada, 
sealhulgas saavutada keskkonnasäästliku 
arengu eesmärgid Läänemere piirkonnas,
vastu võtta, jagada ja kontrollida ühenduse 
rahalist toetust kaudse tsentraliseeritud 
haldamise teel kooskõlas määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 (edaspidi 
„finantsmäärus”) artikli 54 lõike 2 punkiga 
c ja artikliga 56 ning määruse (EÜ, 
Euratom) nr 2342/2002 artikliga 35, artikli 
38 lõikega 2 ja artikliga 41 ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtete 
kohaselt;
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) iga osaleva riigi võetud kohustus 
maksta oma osa BONUS-169 rahastamisel, 
raha maksmine ja vajaduse korral 
mitterahalise infrastruktuuritoetuse tõhus 
tagamine; kõnealused kohustused 
lisatakse pädevate riiklike asutuste 
kokkulepitud rahastamiskavasse, et aidata 
kaasa BONUS-169 rakendusetapi ühisele 
elluviimisele;

e) iga osaleva riigi võetud kohustus maksta 
oma osa algatuse BONUS rahastamisel ja
oma rahalise osamakse tegelik tasumine, 
eriti selliste BONUS-projektides osalejate 
rahastamine, kes valiti välja pärast 
konkursikutseid;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) algatatakse vähemalt kolm mitut 
teemavaldkonda käsitlevat, strateegilise 
suunitlusega ning mitut partnerit hõlmavat 
ühist projektikonkurssi.

g) algatatakse mitut teemavaldkonda
käsitlevad, strateegilise suunitlusega ning 
mitut partnerit hõlmavad ühised 
projektikonkursid.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) kutsuda aktiivselt kõiki kolmandaid 
Läänemere-äärseid riike või Läänemere 
vesikonna riike liituma algatusega kui 
osalev riik.

Selgitus

Läänemere vesikonna riikide lisamine arvamuse koostajate muudatusettepanekusse 2.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2.2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Strateegiline uurimiskava töötatakse välja 
ja selle suhtes lepitakse kokku osalevate 
riikide, mitmesuguste sidusrühmade ja 
komisjoni vaheliste konsultatsioonide 
käigus. See on alus poliitikast juhinduvale 
programmile. Kavaga laiendatakse 
teadusuuringute sihti, kaasates 
mereökosüsteemi kõrval ka vesikonnal 
põhineva lähenemisviisi, mille raames 
käsitletakse peamisi Läänemere piirkonna 
ökosüsteemide kvaliteeti ja tootlikkust 
mõjutavaid küsimusi.

Strateegiline uurimiskava töötatakse välja 
ja selle suhtes lepitakse kokku osalevate 
riikide, mitmesuguste sidusrühmade ja 
komisjoni vaheliste konsultatsioonide 
käigus. See on alus poliitikast juhinduvale 
programmile. Kavaga laiendatakse 
teadusuuringute sihti, kaasates 
mereökosüsteemi kõrval ka vesikonnal 
põhineva lähenemisviisi, mille raames 
käsitletakse peamisi Läänemere piirkonna 
ökosüsteemide kvaliteeti ja tootlikkust 
mõjutavaid küsimusi. Selles antakse 
hinnang majanduslikule kulule, mida 
tekitavad piirkonna keskkonnakahjud ja 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemine.

Selgitus

Arvamuse koostaja muudatusettepanekusse 3 lisatakse peale bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemise ka üldiste keskkonnakahjude (nt eutrofeerumise) majandusliku mõju hindamine.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2.2.3 – alapunkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) osalevate riikide ja ühenduse
rahalistest toetustest koosneva ühiste 
rahaliste vahendite kogumi põhjal
töötatakse välja BONUS-169 projektide 
rahastamise struktuur;

h) töötatakse välja algatuse BONUS 
projektide rahastamise struktuur;
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2.2.3 – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) tagatakse uurimistulemuste jagamine 
muude sarnaste piirkondlike mereuuringu 
projektidega;

Selgitus

Selle sättega soovitakse igati vältida uurimistöö kattumist ja kordamist.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui hindamise ja BONUS EEIG 
eelhindamise tulemused on positiivsed, 
sõlmivad komisjon ja BONUS EEIG 
rakenduslepingu.

3. Kui artikli 3 lõike 3 punktis a viidatud 
tingimused on täidetud ja BONUS EEIG 
eelhindamise tulemus on positiivne, 
sõlmivad komisjon ja BONUS EEIG 
rakenduslepingu.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakendusetapi jooksul kuulutatakse välja 
ja rakendatakse algatuse eesmärkidele 
suunatud strateegiliste BONUS-169
projektide rahastamiseks vähemalt kolm 
ühist projektikonkurssi. Teemad lähtuvad
BONUS-169 strateegilisest uurimiskavast, 
järgivad võimalikult suurel määral 
kehtestatud tegevuskava ning hõlmavad 
teadusuuringuid, tehnoloogiaarendust ning 
koolitus- ja levitamistegevust.

Rakendusetapi jooksul kuulutatakse välja 
ja rakendatakse algatuse eesmärkidele 
suunatud strateegiliste BONUS-projektide
rahastamiseks vähemalt kolm ühist 
projektikonkurssi. Teemad lähtuvad
algatuse BONUS strateegilisest 
uurimiskavast, järgivad võimalikult suurel 
määral kehtestatud tegevuskava ning 
hõlmavad teadusuuringuid, 
tehnoloogiaarendust ning koolitus- ja 
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levitamistegevust.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3.4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühenduse ja osalevate riikide rahaline 
toetus algatusele BONUS-169 koondatakse 
ning seda haldab tsentraliseeritult BONUS 
EEIG.

Ühenduse ja osalevate riikide rahaline 
toetus algatusele BONUS koondatakse 
ning seda haldab tsentraliseeritult BONUS 
EEIG, kusjuures osalevatel riikidel on 
võimalus suunata oma rahaline toetus 
eranditult oma riigi teadusuuringute 
projektidele („virtuaalne ühiskassa”).

Selgitus

„Virtuaalse ühiskassa” võimalus on vajalik sellistele osalevatele riikidele, kelle võimalused 
kanda raha ühiskassasse on piiratud, või osalevatele riikidele, kes on teadusuuringute 
võimekuselt maha jäänud ning kelle puhul aitaks võimalus eraldada rahaline toetus eranditult 
oma riigi teadusuuringutele olemasolevat mahajäämust vähendada.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Algatust BONUS-169 haldab BONUS 
EEIG oma sekretariaadi kaudu. BONUS 
EEIG loob BONUS-169 haldamiseks 
järgmised struktuurid: juhtkomitee, 
sekretariaat, nõuandekogu, sektoripõhiste 
teadusuuringute foorum ja 
projektikoordinaatorite foorum.

1. Algatust BONUS haldab BONUS EEIG 
oma sekretariaadi kaudu. BONUS EEIG
on loonud algatuse BONUS haldamiseks 
järgmised struktuurid: juhtkomitee, 
sekretariaat, nõuandekogu, sektoripõhiste 
teadusuuringute foorum ja 
projektikoordinaatorite foorum.
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