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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Programul BONUS-169 este destinat să consolideze capacitatea de cercetare marină a 
statelor membre, a Uniunii Europene şi a ţărilor participante în ceea ce priveşte Marea 
Baltică.

Este important să se cunoască mai bine cauzele poluării excesive a Mării Baltice.
Reunirea resurselor în realizarea de noi studii poate reprezenta un avantaj, dar raportoarea 
ar dori să atragă atenţia asupra volumului mare de cunoştinţe deja existent, ca rezultat al 
activităţilor de cercetare efectuate individual de statele membre de-a lungul anilor. Unul 
din scopurile acestui program ar trebui să îl reprezinte însumarea rezultatelor acestor 
activităţi de cercetare, pentru a se evita duplicarea inutilă sau suprapunerea unor acţiuni de 
cercetare deja existente, precum şi identificarea unor noi domenii adecvate cercetării 
comune, în cadrul programului BONUS.

În vederea lărgirii acestei baze de cunoştinţe, implicarea sub o formă sau alta a Rusiei ar 
reprezenta un aspect pozitiv, dat fiind faptul că această ţară este unul din principalii 
poluatori ai Mării Baltice.

2. Ar fi util pentru responsabilii politici să aibă acces la estimări ştiinţifice cu privire la 
pierderile, actuale sau potenţiale, de natură economică, ecologică sau socială, consecinţă a 
prejudiciilor suferite de ecosistem şi a pierderii biodiversităţii din Marea Baltică.

Pescarii profesionişti reprezintă unul din principalele grupuri direct afectate, dar sunt 
departe de a fi singurii în această situaţie. Este importantă menţinerea unei sfere de acţiune 
cuprinzătoare, având în vedere consecinţele schimbărilor din Marea Baltică.

3. Existenţa unei largi sfere de acţiune reprezintă o condiţie importantă pentru a permite 
participarea altor sectoare în afara celor menţionate în mod explicit în text. Alte sectoare 
vizate includ, printre altele, transportul maritim, agricultura, industria şi autorităţile 
portuare.

4. Un aspect care trebuie abordat în mod special este modul în care apa de balast provenind 
de la nave care conţin specii invadatoare poate pune în pericol echilibrul ecologic natural 
al Mării Baltice. În ceea ce priveşte navele, un alt domeniu care trebuie tratat cu mare 
atenţie îl reprezintă prevenirea scurgerilor de hidrocarburi.

5. Proiecte precum conducta North Stream în Marea Baltică ridică, de asemenea, întrebări 
legate de efectele pe termen scurt şi lung pe care le-ar putea avea construirea de conducte 
pe tot cuprinsul Mării Baltice sau în anumite segmente ale acesteia. Astfel de proiecte pun
în evidenţă faptul că este important să se asigure că studiile de impact nu sunt comandate 
şi realizate numai de părţile interesate, ci că sunt completate şi de lucrări de cercetare 
independentă.

AMENDAMENTELE
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Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare şi energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

DECIZIE A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind 
participarea Comunităţii în cadrul 
Programului comun de cercetare şi 
dezvoltare la Marea Baltică (BONUS-169) 
derulat de mai multe state membre

DECIZIE A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind 
participarea Comunităţii în cadrul 
Programului comun de cercetare şi 
dezvoltare la Marea Baltică (BONUS) 
derulat de mai multe state membre

(Această modificare se aplică întregului 
text.)

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Ştiinţa poate contribui la abordarea 
acestor provocări şi la găsirea unor soluţii 
pentru problemele de mediu de la Marea 
Baltică. Totuşi, gravitatea situaţiei actuale 
necesită o accelerare din punct de vedere 
calitativ şi cantitativ a cercetării actuale în 
regiunea Mării Baltice prin dezvoltarea şi 
punerea în aplicare a unei abordări complet 
integrate în cadrul căreia programele de 
cercetare relevante din toate statele vecine 
să poată fi raţionalizate şi orientate pentru a 
soluţiona problemele complexe şi urgente 
într-o manieră coordonată, eficientă şi 
eficace.

(5) Ştiinţa trebuie să contribuie la 
abordarea acestor provocări şi la găsirea 
unor soluţii pentru problemele de mediu
urgente de la Marea Baltică. Totuşi, 
gravitatea situaţiei actuale necesită o 
accelerare din punct de vedere calitativ şi 
cantitativ a cercetării actuale în regiunea 
Mării Baltice prin dezvoltarea şi punerea în 
aplicare a unei abordări complet integrate 
în cadrul căreia programele de cercetare 
relevante din toate statele vecine să poată fi 
raţionalizate şi orientate pentru a soluţiona 
problemele complexe şi urgente într-o 
manieră coordonată, eficientă şi eficace.

Amendamentul 3
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Propunere de decizie
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9 a) În mare, proiectele BONUS ERA-
NET şi ERA-NET PLUS s-au desfăşurat 
bine şi este, prin urmare, important să se 
asigure continuitatea demersurilor de 
cercetare pentru a rezolva problemele 
urgente legate de mediu. 

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Deşi se concentrează în mare parte 
asupra cercetării din domeniul mediului, 
iniţiativa BONUS-169 se intersectează cu o 
serie de programe de cercetare comunitare 
relaţionate care privesc mai multe activităţi 
umane cu impact cumulat asupra 
ecosistemului, precum pescuitul, 
acvacultura, agricultura, infrastructura, 
transporturile, formarea şi mobilitatea 
cercetătorilor, precum şi cu aspecte socio-
economice. Iniţiativa are o relevanţă 
deosebită pentru o serie de politici şi 
directive comunitare, inclusiv Directiva 
2008/56/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a 
unui cadru de acţiune comunitară în 
domeniul politicii privind mediul marin
(Directiva-cadru privind strategia pentru 
mediul marin), strategia Uniunii Europene 
pentru regiunea Mării Baltice, politica 
comună în domeniul pescuitului, politica 
agricolă comună, Directiva 2000/60/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei şi angajamentele internaţionale ale 
Uniunii Europene, precum planul de 
acţiune privind Marea Baltică HELCOM.

(12) Deşi se concentrează în mare parte 
asupra cercetării din domeniul mediului, 
iniţiativa BONUS se intersectează cu o 
serie de programe de cercetare comunitare 
relaţionate care privesc mai multe activităţi 
umane cu impact cumulat asupra 
ecosistemului, precum pescuitul, 
acvacultura, agricultura, infrastructura (în 
special în sectorul energetic), 
transporturile, formarea şi mobilitatea 
cercetătorilor, precum şi cu aspecte socio-
economice. Iniţiativa are o relevanţă 
deosebită pentru o serie de politici şi 
directive comunitare, inclusiv Directiva 
2008/56/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a 
unui cadru de acţiune comunitară în 
domeniul politicii privind mediul marin
(Directiva-cadru privind strategia pentru 
mediul marin), strategia Uniunii Europene 
pentru regiunea Mării Baltice, politica 
comună în domeniul pescuitului, politica 
agricolă comună, Directiva 2000/60/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei şi angajamentele internaţionale ale 
Uniunii Europene, precum planul de 
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Drept urmare, multe alte sectoare ale 
politicii comunitare vor beneficia în urma
BONUS-169.

acţiune privind Marea Baltică HELCOM.
Drept urmare, multe alte sectoare ale 
politicii comunitare vor beneficia în urma
BONUS.

Justificare

Ar trebui să se acorde mai multă atenţie proiectelor de infrastructură energetică planificate, 
deoarece acestea ar putea avea în viitor cea mai mare influenţă asupra zonei Mării Baltice.

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) La finalul etapei strategice, Comisia ar
urma să evalueze, cu ajutorul unui expert 
independent, măsura în care iniţiativa
este suficient de dezvoltată şi de pregătită 
pentru a trece la etapa de implementare.

(15) La finalul etapei strategice, Comisia ar
trebui să verifice şi să evalueze, cu ajutorul
unor experţi independenţi, calitatea etapei 
strategice şi, dacă este necesar, să 
sugereze îmbunătăţiri. Tranziţia la etapa 
de implementare ar trebui să se desfăşoare 
fără întreruperi şi fără întârzieri inutile.

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pentru ca BONUS-169 să fie 
implementat în mod eficient, pe parcursul 
etapei de implementare trebuie să se acorde 
sprijin financiar participanţilor la proiectele
BONUS-169 selectate la nivel central sub 
responsabilitatea BONUS EEIG în urma 
apelurilor pentru propuneri.

(24) Pentru ca BONUS să fie implementat 
în mod eficient, pe parcursul etapei de 
implementare trebuie să se acorde sprijin 
financiar participanţilor la proiectele
BONUS selectate la nivel central sub 
responsabilitatea BONUS EEIG în urma 
apelurilor pentru propuneri. Acordarea şi 
plata unui astfel de sprijin financiar către 
participanţii la programul BONUS ar 
trebui să fie transparente şi nebirocratice 
şi să se desfăşoare în conformitate cu 
normele comune din cel de-al şaptelea 
program-cadru.
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Amendamentul 7

Propunere de decizie
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Este esenţial ca activităţile de 
cercetare realizate în cadrul BONUS-169
să fie conforme cu principiile etice de 
bază, inclusiv cele reflectate în articolul 6 
din Tratatul privind Uniunea Europeană
şi în Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene, şi să respecte 
principiile integrării aspectelor legate de 
egalitatea între femei şi bărbaţi.

(30) Este esenţial ca activităţile de 
cercetare realizate în cadrul BONUS să fie 
conforme cu principiile etice, aşa cum 
prevăd principiile generale din cel de-al 
şaptelea Program-cadru, şi să respecte 
principiile integrării dimensiunii de gen, 
egalităţii dintre femei şi bărbaţi şi 
dezvoltării durabile.

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Considerentul 32

 Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Este necesar ca BONUS EEIG să
încurajeze participanţii la proiectele
BONUS-169 selectate să comunice şi să 
difuzeze pe scară largă rezultatele acestora 
şi să pună informaţiile respective la 
dispoziţia publicului.

(32) Este necesar ca BONUS EEIG să
oblige participanţii la proiectele BONUS
selectate să comunice şi să difuzeze pe 
scară largă rezultatele acestora şi să pună 
informaţiile respective la dispoziţia 
publicului.

Justificare

Este necesar realizarea unui schimb cât mai larg al rezultatelor activităţilor de cercetare.

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Considerentul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Implementarea eficientă a
proiectelor desfăşurate deja în cadrul 
programului BONUS a evidenţiat situaţia 
dezastruoasă a Mării Baltice, în special în 
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zonele în care este prevăzută desfăşurarea 
de proiecte ample de infrastructură 
energetică. Starea Mării Baltice ar trebui, 
prin urmare, să fie în continuare 
monitorizată în mod activ. 

Justificare

Se subliniază importanţa implementării eficiente a proiectelor din cadrul programului 
BONUS. 

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Considerentul 32b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32b) Practicile defectuoase care au fost 
dezvăluite în timpul implementării 
proiectelor din cadrul programului 
BONUS ar trebui întrerupte, iar 
proiectele depuse de centrele de cercetare 
din anumite state membre nu ar trebui 
favorizate în mod nejustificat în 
momentul stabilirii listei proiectelor care 
urmează a fi finanţate, deoarece aceasta 
ar însemna discriminarea altor state 
membre din regiunea Mării Baltice. 

Justificare

În ceea ce priveşte selectarea proiectelor care urmează a fi finanţate, experienţa a arătat că 
proiectele depuse de centrele de cercetare din anumite state membre sunt favorizate în mod 
nejustificat, în timp ce centrele de cercetare din alte state membre sunt ignorate. Ar trebui 
evitată o astfel de discriminare în momentul stabilirii listei punctajelor.

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Articolul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -1
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Obiectul
Scopul prezentei decizii este de a susţine 
dezvoltarea durabilă din punct de vedere 
al mediului a regiunii Mării Baltice prin 
facilitarea coordonării demersurilor 
regionale de cercetare, având în vedere 
obiectivul comun de implementare a unei 
gestionări bazate pe ecosisteme în această 
regiune.

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pregătirea agendei strategice de 
cercetare - definirea părţii referitoare la 
conţinutul ştiinţific al programului, cu 
accent pe apelurile pentru propuneri, în 
conformitate cu obiectivele celui de-al 
şaptelea program-cadru;

(a) pregătirea agendei strategice de 
cercetare - definirea părţii referitoare la 
conţinutul ştiinţific al programului, cu 
accent pe apelurile pentru propuneri, în 
conformitate cu obiectivul comun privind 
gestionarea durabilă bazată pe ecosisteme 
în regiunea Mării Baltice şi cu obiectivele 
celui de-al şaptelea program-cadru;

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Etapa de implementare are o durată de 
cel puţin cinci ani. Pe parcursul etapei de 
implementare vor fi publicate cel puţin trei 
apeluri pentru propuneri, în vederea 
finanţării unor proiecte care abordează 
obiectivele BONUS-169. Aceste apeluri 
pentru propuneri vor viza proiecte 
transnaţionale şi care implică parteneri 
multipli şi vor include activităţi de 
cercetare, dezvoltare tehnologică, formare 
şi diseminare. Proiectele vor fi selectate în 
baza principiilor egalităţii de tratament, 

(4) Etapa de implementare are o durată de 
cel puţin cinci ani. Pe parcursul etapei de 
implementare vor fi publicate apelurile
pentru propuneri, în vederea finanţării unor 
proiecte care abordează obiectivele
BONUS. Aceste apeluri pentru propuneri 
vor viza proiecte transnaţionale şi care 
implică parteneri multipli şi vor include 
activităţi de cercetare, dezvoltare 
tehnologică, formare şi diseminare.
Proiectele vor fi selectate în baza 
principiilor egalităţii de tratament, 
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transparenţei, evaluării independente, 
cofinanţării, activităţilor non-profit, 
necumulării finanţării cu finanţarea din alte 
surse comunitare, precum şi a principiului 
neretroactivităţii.

transparenţei, evaluării independente, 
cofinanţării, activităţilor non-profit, 
necumulării finanţării cu finanţarea din alte 
surse comunitare, precum şi a principiului 
neretroactivităţii .Acordarea şi plata 
finanţării către participanţii la programul 
BONUS-169 se desfăşoară în 
conformitate cel de-al şaptelea program-
cadru.

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Contribuţia financiară a Comunităţii 
pentru etapa de implementare este pusă la 
dispoziţie în următoarele condiţii:

(3) Înainte de încheierea etapei strategice, 
Comisia evaluează următoarele:

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o evaluare pozitivă a etapei strategice 
efectuată de către Comisie cu ajutorul 
unor experţi independenţi; această 
evaluare se referă la progresul înregistrat 
în raport cu obiectivele, precum şi la
rezultatele preconizate prevăzute la 
articolul 2 alineatul (3) şi în anexa I;

(a) rezultatele etapei strategice descrise la 
articolul 2 alineatul (3) şi progresul 
înregistrat în raport cu obiectivele şi
rezultatele preconizate prevăzute în anexa I
secţiunea 2;

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) demonstrarea de către BONUS EEIG a 
capacităţii de implementare a BONUS-169

(b) demonstrarea de către BONUS EEIG a 
capacităţii de implementare a programului 
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inclusiv primirea, alocarea şi monitorizarea 
contribuţiei financiare a Comunităţii în 
conformitate cu gestionarea centralizată 
indirectă în temeiul articolelor 54 alineatul
(2) litera (c) şi 56 din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002 (denumit în 
continuare „regulamentul financiar”) şi 
articolele 35, 38 alineatul (2) şi 41 din 
Regulamentul (CE, Euratom) 
nr. 2342/2002, şi în conformitate cu 
principiile de bună gestiune financiară;

BONUS, inclusiv realizarea obiectivelor 
de dezvoltare durabilă din punct de vedere 
al mediului a regiunii Mării Baltice,
primirea, alocarea şi monitorizarea 
contribuţiei financiare a Comunităţii în 
conformitate cu gestionarea centralizată 
indirectă în temeiul articolelor 54 alineatul
(2) litera (c) şi 56 din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002 (denumit în 
continuare „regulamentul financiar”) şi 
articolele 35, 38 alineatul (2) şi 41 din 
Regulamentul (CE, Euratom) 
nr. 2342/2002, şi în conformitate cu 
principiile de bună gestiune financiară;

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) un angajament din partea fiecărui stat 
participant privind propria contribuţie la 
finanţarea BONUS-169 şi plata în 
numerar şi furnizarea efectivă a 
contribuţiei în natură sub formă de acces 
la infrastructură atunci când este 
solicitată; aceste angajamente trebuie 
incluse într-un plan de finanţare convenit 
de către autorităţile naţionale competente
pentru a contribui la executarea în comun 
a etapei de implementare a BONUS-169;

(e) un angajament din partea fiecărui stat 
participant privind propria contribuţie la 
finanţarea BONUS şi plata efectivă a 
contribuţiei lor financiare, în special 
finanţarea participanţilor la proiectele 
BONUS selecţionate în urma apelurilor
pentru propuneri;

Amendamentul 18

Propunere de decizie
Anexa I – secţiunea 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) lansează cel puţin trei apeluri pentru 
propuneri multitematice comune,
concentrate pe strategii şi cu parteneri 
multipli.

(g) lansează apeluri pentru propuneri 
multitematice comune, concentrate pe 
strategii şi cu parteneri multipli.
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Amendamentul 19

Propunere de decizie
Anexa I – secţiunea 1 – punctul ga (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) invită activ toate ţările terţe riverane 
ale Mării Baltice sau care fac parte din 
bazinul său hidrografic să se alăture 
iniţiativei, în calitate de state participante.

Justificare

Adăugarea ţărilor cuprinse în bazinul hidrografic al Mării Baltice la cele menţionate în 
amendamentul (2) depus de raportoare.

Amendamentul 20

Propunere de decizie
Anexa I – secţiunea 2.2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenda de cercetare strategică va fi 
dezvoltată şi convenită pe baza consultării 
dintre statele participante, o selecţie largă 
de părţi interesate şi Comisie. Agenda 
reprezintă punctul de pornire pentru un 
program circumscris unei strategii de 
politică şi extinde sfera cercetării astfel 
încât să cuprindă, pe lângă ecosistemul 
marin, o abordare a bazinului hidrografic 
care vizează aspectele cheie care afectează 
calitatea şi productivitatea ecosistemelor 
regiunii Mării Baltice.

Agenda de cercetare strategică va fi 
dezvoltată şi convenită pe baza consultării 
dintre statele participante, o selecţie largă 
de părţi interesate şi Comisie. Agenda 
reprezintă punctul de pornire pentru un 
program circumscris unei strategii de 
politică şi extinde sfera cercetării astfel 
încât să cuprindă, pe lângă ecosistemul 
marin, o abordare a bazinului hidrografic 
care vizează aspectele cheie care afectează 
calitatea şi productivitatea ecosistemelor 
regiunii Mării Baltice. Aceasta include o 
estimare a costurilor economice pe care le 
implică daunele provocate mediului şi 
pierderea biodiversităţii din regiune.

Justificare

Adăugarea estimării costurilor economice şi în cazul daunelor provocate mediului în general 
(de exemplu eutrofizarea), nu numai al pierderii biodiversităţii, menţionate în amendamentul 
(3) depus de raportoare.
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Amendamentul 21

Propunere de decizie
Anexa I – secţiunea 2.2.3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) dezvoltarea unei structuri financiare a 
finanţării proiectului BONUS-169 bazată 
pe un fond comun, constituit din 
contribuţiile în numerar ale statelor 
participante şi contribuţia Comunităţii;

(h) dezvoltarea unei structuri financiare a 
finanţării proiectelor BONUS;

Amendamentul 22

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2.2.3 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) asigurarea schimbului de rezultate ale 
cercetării cu alte proiecte regionale de 
cercetare marină similare.

Justificare

Completarea are scopul de a evita cât mai mult suprapunerea şi duplicarea eforturilor de 
cercetare.

Amendamentul 23

Propunere de decizie
Anexa I – secţiunea 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Cu condiţia ca rezultatele evaluării şi
auditului ex-ante al BONUS EEIG să fie
pozitive, Comisia şi BONUS EEIG vor 
încheia acordul de implementare.

3. Dacă sunt respectate condiţiile 
menţionate la articolul 3 alineatul (3) 
litera (a) şi dacă rezultatele auditului ex-
ante al BONUS EEIG sunt pozitive, 
Comisia şi BONUS EEIG încheie acordul 
de implementare.

Amendamentul 24



PE438.436v02-00 14/16 AD\809071RO.doc

RO

Propunere de decizie
Anexa I – secţiunea 3.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe parcursul etapei de implementare, vor fi 
publicate şi implementate cel puţin trei
apeluri pentru propuneri în vederea 
finanţării proiectelor strategice din cadrul
BONUS-169 care tratează obiectivele 
iniţiativei. Temele se vor baza pe agenda 
de cercetare strategică a BONUS-169, vor 
respecta pe cât posibil foaia de parcurs 
stabilită şi vor include activităţi de 
cercetare, dezvoltare tehnologică, precum 
şi de formare şi/sau diseminare.

Pe parcursul etapei de implementare, vor fi 
publicate şi implementate apeluri comune
pentru propuneri în vederea finanţării 
proiectelor strategice din cadrul BONUS
care tratează obiectivele iniţiativei. Temele 
se vor baza pe agenda de cercetare 
strategică a BONUS, vor respecta pe cât 
posibil foaia de parcurs stabilită şi vor 
include activităţi de cercetare, dezvoltare 
tehnologică, precum şi de formare şi/sau 
diseminare.

Amendamentul 25

Propunere de decizie
Anexa I – secţiunea 3.4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuţia financiară a Comunităţii şi 
contribuţia în numerar a statelor 
participante la BONUS-169 vor fi reunite 
într-un fond comun şi vor fi administrate la 
nivel central de BONUS EEIG.

Contribuţia financiară a Comunităţii şi 
contribuţia în numerar a statelor 
participante la programul BONUS vor fi 
reunite într-un fond comun şi vor fi 
administrate la nivel central de BONUS 
EEIG, statele participante având 
posibilitatea de a-şi dedica contribuţia în 
numerar exclusiv proiectelor de cercetare 
la nivel naţional („recipient comun 
parţial”).

Justificare

Posibilitatea să existe un „recipient comun parţial” este necesară pentru statele participante 
pentru care există o limitare privind transferarea de bani către recipientul comun sau pentru 
statele participante care au rămas în urmă în ceea ce priveşte capacităţile de cercetare, iar 
posibilitatea de a dedica contribuţia în numerar exclusiv cercetării la nivel naţional ar 
contribui la reducerea decalajului actual.

Amendamentul 26
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Propunere de decizie
Anexa II – secţiunea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. BONUS-169 se administrează de către 
BONUS EEIG prin intermediul 
secretariatul acestuia. BONUS EEIG
înfiinţează următoarele structuri în vederea 
administrării BONUS-169: Comitetul 
director, Secretariatul, Consiliul 
consultativ, Forumul cercetării sectoriale şi 
Forumul coordonatorilor de proiect.

1. BONUS se administrează de către 
BONUS EEIG prin intermediul 
secretariatul acestuia. BONUS EEIG a 
înfiinţat următoarele structuri în vederea 
administrării BONUS: Comitetul director, 
Secretariatul, Consiliul consultativ, 
Forumul cercetării sectoriale şi Forumul 
coordonatorilor de proiect.
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