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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Programos BONUS 169 tikslas – padidinti ES valstybių narių, Europos Sąjungos ir 
dalyvaujančių šalių Baltijos jūrai tyrinėti skiriamus mokslinių tyrimų pajėgumus.

Svarbu pagerinti supratimą apie tai, kodėl Baltijos jūra taip užteršta. Žinoma, tai galėtų 
būti privalumas atliekant naujus tyrimus, tačiau pranešėja taip pat nori atkreipti dėmesį į 
tai, kad atskiros valstybės per daugelį metų mokslinių tyrimų metu jau surinko labai daug 
žinių. Todėl ši programa turėtų skirta tam, kad visi šių tyrimų rezultatai būtų sujungti ir 
nebūtų nereikalingo jau įvykdytų tyrimų dubliavimo ar kartojimo, taip pat siekiant 
nustatyti naujas bendrų tyrimų pagal BONUS programą sritis.

Siekiant sustiprinti žinių bazę, būtų apdairu vienokiu ar kitokiu būdu į šią programą 
įtraukti Rusiją, nes ji yra viena didžiausių Baltijos jūros teršėjų.

2. Politinius sprendimus priimantiems asmenims turėtų būti suteikiama prieiga prie 
moksliškai pagrįstų esamos ir potencialios ekonominės, ekologinės ir socialinės žalos, 
kurios priežastis – Baltijos jūros ekosistemos pažeidimai ir biologinės įvairovės 
praradimas, vertinimų.

Profesionalūs žvejai yra viena iš svarbiausių grupių, jaučianti tiesioginį žalos poveikį, bet 
anaiptol ne vienintelė. Būtina laikytis plataus požiūrio į tai, kokie galėtų būti pasikeitimų 
Baltijos jūroje padariniai.

3. Svarbu laikytis plataus požiūrio įtraukiant į darbą sektorių, kurie nėra tiesiogiai paminėti 
tekste, atstovus. Kiti susiję sektoriai (sąrašas nėra išsamus) yra jūrų transporto, žemės 
ūkio, pramonės, taip pat uostų valdžios įstaigos.

4. Ypač atidžiai reikia aptarti visus su laivų balastiniu vandeniu susijusius aspektus, kadangi 
šiame vandenyje gali būti invazinių rūšių, kurios keltų pavojų Baltijos jūros ekologinei 
pusiausvyrai. Kalbant apie laivus, svarbu itin daug dėmesio skirti tam, kad būtų užkirstas 
kelias naftos išsiliejimams.

5. Tokie projektai kaip dujotiekis „Šiaurės srovė“ Baltijos jūroje taip pat verčia susimąstyti 
apie galimą trumpalaikį ir ilgalaikį poveikį, kurį turėtų vamzdynų tiesimas per visą 
Baltijos jūrą arba per kai kurias jos dalis. Pabrėžia, kaip svarbu užtikrinti, kad poveikio 
tyrimus užsakytų ir vykdytų ne vien tik suinteresuotos šalys, bet ir nepriklausomi 
ekspertai.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
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Pasiūlymas dėl sprendimo
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS SPRENDIMAS dėl Bendrijos 
dalyvavimo kelių valstybių narių 
įgyvendinamoje Jungtinėje Baltijos jūros 
mokslinių tyrimų ir vystymo programoje
(BONUS)

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS SPRENDIMAS dėl Bendrijos 
dalyvavimo kelių valstybių narių 
įgyvendinamoje Jungtinėje Baltijos jūros 
mokslinių tyrimų ir vystymo programoje
(BONUS)

Šis pakeitimas bus taikomas visam tekstui.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Mokslas gali padėti spręsti šias 
problemas ir rasti su Baltijos jūros aplinka 
susijusių problemų sprendimą. Vis dėlto 
dabartinės padėties rimtumas skatina 
kiekybiniu ir kokybiniu požiūriu 
suaktyvinti mokslinius tyrimus Baltijos 
jūros regione sukuriant ir taikant 
visapusiškai integruotą metodą, kuriuo 
remiantis atitinkamos mokslinių tyrimų 
programos bendras sienas turinčiose 
valstybėse galėtų būti racionalizuotos ir 
koncentruotos, siekiant koordinuotai ir 
veiksmingai išspręsti sudėtingas ir 
neatidėliotinas problemas.

(5) Mokslas turi padėti spręsti šias 
problemas ir rasti su Baltijos jūros aplinka 
susijusių neatidėliotinų problemų 
sprendimą. Vis dėlto dabartinės padėties 
rimtumas skatina kiekybiniu ir kokybiniu 
požiūriu suaktyvinti mokslinius tyrimus 
Baltijos jūros regione sukuriant ir taikant 
visapusiškai integruotą metodą, kuriuo 
remiantis atitinkamos mokslinių tyrimų 
programos bendras sienas turinčiose 
valstybėse galėtų būti racionalizuotos ir 
koncentruotos, siekiant koordinuotai ir 
veiksmingai išspręsti sudėtingas ir 
neatidėliotinas problemas.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 a) Iš esmės projektai BONUS ERA-NET 
ir ERA-NET PLUS buvo vykdomi 
sėkmingai, taigi svarbu užtikrinti, kad 
mokslinių tyrimų srityje ir toliau būtų 
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dedamos pastangos siekiant spręsti 
neatidėliotinas aplinkos problemas. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Nors didžiausias dėmesys skiriamas 
aplinkos moksliniams tyrimams, BONUS-
169 iniciatyva yra susijusi su tam tikromis 
Bendrijos mokslinių tyrimų programomis, 
susijusiomis su įvairia žmogaus veikla, 
pavyzdžiui, žuvininkyste, akvakultūra, 
žemės ūkiu, infrastruktūra, transportu, 
mokymų ir mokslininkų judumu bei 
socialiniais ir ekonominiais klausimais, 
kuria daromas bendras poveikis 
ekosistemai. Iniciatyva yra labai svarbi tam 
tikroms Bendrijos politikos sritims ir 
direktyvoms, įskaitant 2008 m. birželio 
17 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2008/56/EB, nustatančią 
Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos 
srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų 
direktyva), ES Baltijos jūros regiono 
strategiją, bendrą žuvininkystės politiką, 
bendrą žemės ūkio politiką, 2000 m. spalio 
23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2000/60/EB, nustatančią 
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindus, ir tarptautinius ES 
įsipareigojimus, pavyzdžiui, HELKOM 
Baltijos jūros veiksmų planą. Todėl
BONUS-169 bus naudinga daugelyje kitų 
Bendrijos politikos sričių.

(12) Nors didžiausias dėmesys skiriamas 
aplinkos moksliniams tyrimams, BONUS
iniciatyva yra susijusi su tam tikromis 
Bendrijos mokslinių tyrimų programomis, 
susijusiomis su įvairia žmogaus veikla, 
pavyzdžiui, žuvininkyste, akvakultūra, 
žemės ūkiu, infrastruktūra (ypač 
energetikos srityje), transportu, mokymų ir 
mokslininkų judumu bei socialiniais ir 
ekonominiais klausimais, kuria daromas 
bendras poveikis ekosistemai. Iniciatyva 
yra labai svarbi tam tikroms Bendrijos 
politikos sritims ir direktyvoms, įskaitant 
2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2008/56/EB, 
nustatančią Bendrijos veiksmų jūrų 
aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų 
strategijos pagrindų direktyva), ES Baltijos 
jūros regiono strategiją, bendrą 
žuvininkystės politiką, bendrą žemės ūkio 
politiką, 2000 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/60/EB, nustatančią Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus, ir tarptautinius ES 
įsipareigojimus, pavyzdžiui, HELKOM 
Baltijos jūros veiksmų planą. Todėl
BONUS bus naudinga daugelyje kitų 
Bendrijos politikos sričių.

Pagrindimas

Bene didžiausią įtaką Baltijos jūros aplinkai ateityje gali daryti planuojami energetikos 
infrastruktūros projektai, todėl į juos turėtų būti kreipiamas didesnis dėmesys.

Pakeitimas 5
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Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Strateginio etapo pabaigoje Komisija, 
padedama nepriklausomų ekspertų, turėtų 
įvertinti iniciatyvos užbaigtumą ir 
parengtį pradėti įgyvendinimo etapą.

(15) Strateginio etapo pabaigoje Komisija, 
padedama nepriklausomų ekspertų, turėtų
patikrinti ir įvertinti kokybę ir 
pasirengimą strateginiu etapu ir prireikus 
pasiūlyti patobulinimų. Nuosekliai ir be 
reikalo nedelsiant pereinama į
įgyvendinimo etapą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Siekiant veiksmingai įgyvendinti 
BONUS-169, įgyvendinimo etape 
finansinė parama turėtų būti teikiama 
BONUS-169 projektų, kurie pagal 
kvietimų teikti paraiškas rezultatus 
centralizuotai atrenkami prižiūrint 
specialiai vykdomajai struktūrai, 
dalyviams.

(24) Siekiant veiksmingai įgyvendinti 
BONUS, įgyvendinimo etape finansinė 
parama turėtų būti teikiama BONUS 
projektų, kurie pagal kvietimų teikti 
paraiškas rezultatus centralizuotai 
atrenkami prižiūrint specialiai vykdomajai 
struktūrai, dalyviams. Minėtoji finansinė 
parama BONUS projektų dalyviams 
turėtų būti skaidri, nebiurokratinė ir 
teikiama pagal bendras taisykles 
remiantis Septintąja bendrąja programa.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Nepaprastai svarbu, kad pagal
BONUS-169 vykdoma mokslinių tyrimų 
veikla atitiktų pagrindinius etikos 
principus, įskaitant Europos Sąjungos
sutarties 6 straipsnyje ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje
nustatytus principus, ir kad ją vykdant 

(30) Nepaprastai svarbu, kad pagal
BONUS vykdoma mokslinių tyrimų veikla 
atitiktų etikos principus, nustatytus
atsižvelgiant į Septintojoje bendrojoje 
programoje apibrėžtus bendruosius
principus, ir kad ją vykdant nebūtų pažeisti 
lyčių aspekto integravimo, lyčių lygybės ir 
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nebūtų pažeisti lyčių aspekto integravimo
bei lyčių lygybės principai.

tvaraus vystymosi principai.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) BONUS EEIG turėtų skatinti atrinktų
BONUS-169 projektų dalyvius 
bendradarbiauti, skleisti projektų rezultatus 
ir viešai skelbti šią informaciją,

(32) BONUS EEIG turėtų įpareigoti
atrinktų BONUS projektų dalyvius 
bendradarbiauti, skleisti projektų rezultatus 
ir viešai skelbti šią informaciją,

Pagrindimas

Reikia kiek įmanoma daugiau dalytis užbaigtų tyrimų rezultatais.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) Sėkmingai įgyvendinant pagal 
BONUS programą jau vykdomus 
projektus, buvo atskleista katastrofiška 
Baltijos jūros padėtis, ypač tose vietose, 
kur planuojami plataus masto energetikos 
infrastruktūros projektai, todėl būtina ir 
toliau aktyviai stebėti Baltijos jūros 
aplinkos būklę. 

Pagrindimas

Pabrėžiama sėkmingo pagal BONUS programą vykdomų projektų įgyvendinimo svarba. 

Pakeitimas 10
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Pasiūlymas dėl sprendimo
32 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32b) Reikėtų atsisakyti įgyvendinant 
BONUS programą išryškėjusios ydingos 
praktikos, kuomet sudarant finansuotinų 
projektų sąrašą pirmenybė nepagrįstai 
teikiama mokslinių tyrimų centrų iš kai 
kurių valstybių narių teikiamiems 
projektams, taip diskriminuojant kitas 
Baltijos jūros regiono valstybes nares. 

Pagrindimas

Praktika parodė, kad atrenkant finansuotinus projektus pirmenybė teikiama kai kurių 
valstybių narių mokslinių centrų teikiamiems projektams, ignoruojant kitų valstybių narių 
mokslinius centrus. Sudarant eiliškumo sąrašą reikėtų vengti tokios diskriminacijos.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1 straipsnis
Subject matter

Šiuo sprendimu siekiama paremti Baltijos 
jūros regiono tausojantį aplinką darnų 
vystymąsi palengvinant regioniniu mastu 
vykdomos mokslinių tyrimų veiklos, kurią 
atliekant siekiama bendro tikslo –
užtikrinti ekosistema grindžiamą valdymą 
Baltijos jūros regione, koordinavimą.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) parengia Strateginę mokslinių tyrimų (a) parengia Strateginę mokslinių tyrimų 
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darbotvarkę – laikantis Septintojoje 
bendrojoje programoje nustatytų tikslų
parengiama dalis programos mokslinio 
turinio daugiausia dėmesio skiriant 
kvietimams teikti paraiškas;

darbotvarkę – laikantis bendro tikslo 
užtikrinti tvarų ekosistema grindžiamą 
valdymą Baltijos jūros regione ir siekiant
Septintojoje bendrojoje programoje 
nustatytų tikslų – apibrėžia programos 
mokslinio turinio dalį daugiausia dėmesio 
skiriant kvietimams teikti pasiūlymus;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Įgyvendinimo etapas trunka ne mažiau 
kaip penkerius metus. Įgyvendinimo etape 
paskelbiami ne mažiau kaip trys kvietimai 
teikti paraiškas dėl projektų, kuriais 
įgyvendinami BONUS-169 tikslai, 
finansavimo. Kvietimai skiriami keleto 
partnerių tarptautiniams projektams, 
susijusiems su moksliniais tyrimais, 
technologine plėtra, mokymais ir sklaida.
Projektai atrenkami laikantis vienodo 
požiūrio, skaidrumo, nepriklausomo 
vertinimo, bendro finansavimo, ne pelno, 
su kitais Bendrijos ištekliais nesusijusio 
finansavimo, taip pat netaikymo atgaline 
tvarka principų.

4. Įgyvendinimo etapas trunka ne mažiau 
kaip penkerius metus. Įgyvendinimo etape 
paskelbiami kvietimai teikti paraiškas dėl 
projektų, kuriais įgyvendinami BONUS
tikslai, finansavimo. Kvietimai skiriami 
keleto partnerių tarptautiniams projektams, 
susijusiems su moksliniais tyrimais, 
technologine plėtra, mokymais ir sklaida.
Projektai atrenkami laikantis vienodo 
požiūrio, skaidrumo, nepriklausomo 
vertinimo, bendro finansavimo, ne pelno, 
su kitais Bendrijos ištekliais nesusijusio 
finansavimo, taip pat netaikymo atgaline 
tvarka principų. Finansinė parama 
BONUS projektų dalyviams turėtų būti 
teikiama ir mokama pagal bendras 
taisykles remiantis Septintąja bendrąja 
programa.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bendrijos finansinis įnašas 
įgyvendinimo etapui skiriamas tokiomis 
sąlygomis:

3. Komisija prieš pasibaigiant 
strateginiam etapui įvertina, ar:
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Komisija, padedama nepriklausomų 
ekspertų, palankiai įvertina strateginį 
etapą; vertinama pažanga siekiant
2 straipsnio 3 punkte ir I priede nurodytų 
tikslų ir rezultatų;

(a) 2 straipsnio 3 dalyje aprašyto 
strateginio etapo rezultatai, taip pat
pažanga siekiant I priedo 2 skyriuje
nurodytų tikslų ir rezultatų;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) BONUS EEIG įrodo esantis pajėgus 
įgyvendinti BONUS-169, įskaitant 
Bendrijos įnašo gavimą, skyrimą bei jo 
naudojimo kontrolę, taikant netiesioginį 
centralizuotą valdymą pagal Reglamento
(EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (toliau –
Finansinis reglamentas) 54 straipsnio 
2 dalies c punktą bei 56 straipsnį ir 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 2342/2002 35 straipsnį, 38 straipsnio 
2 dalį bei 41 straipsnį ir laikantis patikimo 
finansų valdymo principų;

(b) BONUS EEIG įrodo esantis pajėgus 
įgyvendinti BONUS, įskaitant darnaus ir 
tausojančio aplinką Baltijos jūros regiono 
vystymosi tikslus, Bendrijos įnašo gavimą, 
skyrimą bei jo naudojimo kontrolę, taikant 
netiesioginį centralizuotą valdymą pagal 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 (toliau – Finansinis 
reglamentas) 54 straipsnio 2 dalies 
c punktą bei 56 straipsnį ir Reglamento
(EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 
35 straipsnį, 38 straipsnio 2 dalį bei 
41 straipsnį ir laikantis patikimo finansų 
valdymo principų;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) kiekviena valstybė dalyvė, siekdama
prisidėti prie bendro BONUS-169 
įgyvendinimo etapo vykdymo, įsipareigoja 
tam tikra dalimi prisidėti prie BONUS-

(e) kiekviena valstybė dalyvė įsipareigoja
prisidėti prie BONUS finansavimo ir laiku
sumokėti finansinį įnašą, visų pirma skirti 
lėšų BONUS projektų, kurie atrenkami 
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169 finansavimo ir sumokėti piniginį įnašą
bei veiksmingai prisidėti natūriniu įnašu 
infrastruktūra, kai to prašoma; šie 
įsipareigojimai įtraukiami į finansavimo 
planą, dėl kurio susitaria kompetentingos 
nacionalinės valdžios institucijos;

pagal kvietimų teikti paraiškas rezultatus, 
dalyviams;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 skirsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) skelbiami bent trys strateginiu požiūriu 
koncentruoti kvietimai teikti paraiškas 
įvairiomis temomis, kuriuose dalyvautų 
keletas partnerių.

(g) skelbiami strateginiu požiūriu 
koncentruoti kvietimai teikti paraiškas 
įvairiomis temomis, kuriuose dalyvautų 
keletas partnerių.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 skirsnio g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) aktyviai kviečia visas su Baltijos jūra 
sieną turinčias arba jos baseino regionui 
priklausančias trečiąsias šalis dalyvauti 
šioje iniciatyvoje valstybės dalyvės 
teisėmis.

Pagrindimas

Nuomonės referentės 2 pakeitimas. Pridedamos Baltijos jūros baseino regiono šalys.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2.2.1 skirsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Strateginė mokslinių tyrimų darbotvarkė Strateginė mokslinių tyrimų darbotvarkė 
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rengiama ir tvirtinama konsultuojantis su 
valstybėmis dalyvėmis, įvairiais 
suinteresuotaisiais asmenimis ir Komisija.
Ja grindžiama politinė programa. Ji 
praplečia mokslinius tyrimus, kad šie
apimtų ne tik jūros ekosistemą, bet ir jūros 
baseiną, kai sprendžiamos pagrindinės 
Baltijos jūros regiono ekosistemų kokybės 
ir produktyvumo problemos.

rengiama ir tvirtinama konsultuojantis su 
valstybėmis dalyvėmis, įvairiais 
suinteresuotaisiais asmenimis ir Komisija.
Ja grindžiama politinė programa. Ji 
praplečia mokslinius tyrimus, kad šie 
apimtų ne tik jūros ekosistemą, bet ir jūros 
baseiną, kai sprendžiamos pagrindinės 
Baltijos jūros regiono ekosistemų kokybės 
ir produktyvumo problemos. Į ją taip pat 
reikėtų įtraukti ekonomines žalos aplinkai 
ir biologinės įvairovės regione praradimo 
sąnaudas.

Pagrindimas

Prie nuomonės referentės 3 pakeitime minimo biologinės įvairovės praradimo ekonominio 
įvertinimo bendrai reikėtų pridėti ir žalos aplinkai (pvz., eutrofizacija) ekonominį įvertinimą.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2.2.3 skirsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) BONUS-169 projektų finansavimo 
struktūros, grindžiamos bendru fondu, 
kurį sudaro valstybių dalyvių ir Bendrijos 
piniginiai įnašai, sukūrimas;

(h) BONUS projektų finansavimo 
struktūros sukūrimas;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2.2.3 skirsnio i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) užtikrinti, kad tyrimų rezultatais 
dalijamasi su kitais panašiais regioniniais 
jūrų mokslinių tyrimų projektais.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama kiek įmanoma vengti galimo mokslinių tyrimų dubliavimo ir 
kartojimo.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu BONUS EEIG įvertinimo ir jo ex-
ante audito rezultatai yra palankūs, 
Komisija ir BONUS EEIG sudaro 
Įgyvendinimo susitarimą.

3. Jeigu įvykdomos 3 straipsnio 3 dalies a 
punkte nurodytos sąlygos ir
BONUS EEIG ex-ante auditas yra 
palankus, Komisija ir BONUS EEIG 
sudaro Įgyvendinimo susitarimą.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinimo etape skelbiami ir įvykdomi
mažiausiai trys kvietimai teikti paraiškas 
dėl strategiškai orientuotų BONUS-169
projektų, kuriais įgyvendinami iniciatyvos 
tikslai, finansavimo. Temos nurodomos
BONUS-169 strateginėje mokslinių tyrimų 
darbotvarkėje, kuo labiau atitinka 
nustatytas gaires ir apima mokslinius 
tyrimus, technologinę plėtrą bei mokymus 
ir (arba) sklaidą.

Įgyvendinimo etape skelbiami ir įvykdomi 
kvietimai teikti paraiškas dėl strategiškai 
orientuotų BONUS projektų, kuriais 
įgyvendinami iniciatyvos tikslai, 
finansavimo. Temos, nurodomos BONUS
strateginėje mokslinių tyrimų 
darbotvarkėje, kuo labiau atitinka 
nustatytas gaires ir apima mokslinius 
tyrimus, technologinę plėtrą bei mokymus 
ir (arba) sklaidą.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3.4 skirsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BONUS-169 įgyvendinti skiriamas 
Bendrijos finansinis įnašas ir valstybių 
dalyvių piniginiai įnašai sudaro bendrą 
fondą ir juos centralizuotai administruoja 
BONUS EEIG.

BONUS įgyvendinti skiriamas Bendrijos 
finansinis įnašas ir valstybių dalyvių 
piniginiai įnašai sudaro bendrą fondą ir 
juos centralizuotai administruoja 
BONUS EEIG, taip pat valstybės dalyvės 
turi galimybę savo piniginį įnašą skirti tik 
vidaus mokslinių tyrimų projektams 
(„virtualusis bendrasis fondas“).
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Pagrindimas

Virtualiojo bendrojo fondo numatymo galimybė reikalinga valstybėms dalyvėms, kurių į 
bendrą fondą skiriamos lėšos yra ribotos, arba valstybėms dalyvėms, kurios atsilieka 
mokslinių tyrimų srityje, o galimybė skirti piniginį įnašą tik vidaus mokslinių tyrimų 
projektams padėtų užpildyti esamą spragą.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. BONUS EEIG valdo BONUS-169 per 
savo Sekretoriatą. BONUS-169
įgyvendinimo tikslais BONUS EEIG
sukuria šias struktūras: Priežiūros 
komitetą, Sekretoriatą, Patariamąją 
valdybą, Sektorių mokslinių tyrimų forumą 
ir Projektų koordinatorių forumą.

1. BONUS EEIG valdo BONUS per savo 
Sekretoriatą. BONUS įgyvendinimo 
tikslais BONUS EEIG sukūrė šias 
struktūras: Priežiūros komitetą, 
Sekretoriatą, Patariamąją valdybą, Sektorių 
mokslinių tyrimų forumą ir Projektų 
koordinatorių forumą.
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