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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Program BONUS-169 je namenjen krepitvi zmogljivosti držav članic EU, Evropske unije 
in sodelujočih držav na področju morskih raziskav v Baltskem morju.

Pomembno je bolje razumeti, zakaj je Baltsko morje tako onesnaženo. Združitev 
prizadevanj pri novih študijah je seveda lahko prednost, pripravljavka mnenja pa bi 
vseeno želela opozoriti na obsežno znanje, ki je kot rezultat večletnih raziskav 
posameznih držav članic že na voljo. Namen programa bi moral med drugim biti 
združevanje rezultatov teh raziskav, da bi preprečili nepotrebno podvajanje ali prekrivanje 
že obstoječih raziskav, ter opredelitev novih področij za skupno raziskovanje v okviru 
programa BONUS.

Da bi razširili bazo znanja, bi bila primerna vključitev Rusije v kakršni koli obliki, saj je 
ena večjih onesnaževalk Baltskega morja.

2. Oblikovalci politik bi morali imeti dostop do znanstveno utemeljenih ocen v zvezi s 
sedanjo in potencialno gospodarsko, ekološko in družbeno izgubo, ki jo povzročata 
ekosistemska škoda in izgubljanje biotske raznovrstnosti v Baltskem morju.

Poklicni ribiči so ena prvih skupin, ki jih to neposredno zadeva, a še zdaleč niso edini. Kar 
zadeva posledice sprememb v Baltskem morju, je treba pri odločbi ohraniti široko 
področje uporabe.

3. Poleg sektorjev, ki so v besedilu izrecno omenjeni, je treba ohraniti možnost vključevanja 
drugih sektorjev, kar lahko dosežemo prav s širokim področjem uporabe. Drugi 
pomembni sektorji so med drugim tudi sektor pomorskega prevoza, kmetijstvo, industrija 
in pristaniške oblasti.

4. Posebno pozornost je treba nameniti vprašanju balastne vode iz ladij z invazivnimi 
vrstami, ki lahko ogrozijo naravno ekološko ravnovesje v Baltskem morju. V zvezi z 
ladjami je treba posebno pozornost posvetiti tudi preprečevanju razlitja nafte.

5. Tudi projekti, kot je plinovod Severni tok v Baltskem morju, sprožajo vprašanja o kratko-
in dolgoročnem učinku gradnje plinovodov v vsem Baltskem morju ali njegovih delih.
Zagotoviti je treba, da študij učinka ne bodo izvajale in naročale le zainteresirane strani, 
ampak jih bodo dopolnjevale tudi neodvisne raziskave.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog odločbe
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ODLOČBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o sodelovanju 
Skupnosti pri skupnem raziskovalnem in 
razvojnem programu za Baltsko morje 
(BONUS-169), ki ga izvaja več držav 
članic

ODLOČBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o sodelovanju 
Skupnosti pri skupnem raziskovalnem in 
razvojnem programu za Baltsko morje 
(BONUS), ki ga izvaja več držav članic

(Sprememba bo veljala za vse besedilo.)

Predlog spremembe 2

Predlog odločbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Znanost lahko prispeva k reševanju teh 
izzivov in iskanju rešitev za okoljske 
težave v Baltskem morju. Vendar je zaradi 
resnosti sedanjega stanja treba kakovostno 
in količinsko okrepiti zdajšnje raziskave v 
baltski regiji z razvojem in izvedbo v celoti 
povezanega pristopa, s katerim se lahko 
zadevni raziskovalni programi vseh držav, 
ki mejijo na Baltsko morje, racionalizirajo 
in osredotočijo na zapletena in nujna 
vprašanja, da bi se na njih usklajeno, 
učinkovito in uspešno odgovorilo.

(5) Znanost mora prispevati k reševanju 
teh izzivov in iskanju rešitev za pereče
okoljske težave v Baltskem morju. Vendar 
je zaradi resnosti sedanjega stanja treba 
kakovostno in količinsko okrepiti zdajšnje 
raziskave v baltski regiji z razvojem in 
izvedbo v celoti povezanega pristopa, s 
katerim se lahko zadevni raziskovalni 
programi vseh držav, ki mejijo na Baltsko 
morje, racionalizirajo in osredotočijo na 
zapletena in nujna vprašanja, da bi se na 
njih usklajeno, učinkovito in uspešno 
odgovorilo.

Predlog spremembe 3

Predlog odločbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9 a) na splošno programa BONUS ERA-
NET in ERA-NET PLUS dobro delujeta 
in je torej pomembno zagotoviti 
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neprekinjen tok raziskovalnih 
prizadevanj, da bomo lahko obravnavali 
pereče okoljske izzive; 

Predlog spremembe 4

Predlog odločbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Čeprav je BONUS-169 pretežno 
usmerjen v okoljske raziskave, pa zadeva 
številne sorodne raziskovalne programe 
Skupnosti o različnih človekovih 
dejavnostih, ki imajo kumulativni učinek 
na ekosisteme, kot so ribištvo, akvakultura, 
kmetijstvo, infrastruktura, promet, 
usposabljanje in mobilnost raziskovalcev 
ter družbeno-gospodarska vprašanja. 
Pobuda je zelo pomembna za številne 
politike in direktive Skupnosti, med 
drugim za Direktivo 2008/56/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. junija 2008 o določitvi okvira za 
ukrepe Skupnosti na področju politike 
morskega okolja (Okvirna direktiva o 
morski strategiji), strategijo EU za regijo 
Baltskega morja, skupno ribiško politiko, 
skupno kmetijsko politiko, Direktivo 
Evropskega parlamenta in Sveta 
2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o 
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike ter mednarodne 
zaveze EU, kot je akcijski načrt HELCOM 
za Baltsko morje. Zato bo pobuda 
BONUS-169 koristna za številna druga 
področja politik Skupnosti.

(12) Čeprav je BONUS pretežno usmerjen 
v okoljske raziskave, pa zadeva številne 
sorodne raziskovalne programe Skupnosti 
o različnih človekovih dejavnostih, ki 
imajo kumulativni učinek na ekosisteme, 
kot so ribištvo, akvakultura, kmetijstvo, 
infrastruktura (zlasti na področju 
energije), promet, usposabljanje in 
mobilnost raziskovalcev ter družbeno-
gospodarska vprašanja. Pobuda je zelo 
pomembna za številne politike in direktive 
Skupnosti, med drugim za 
Direktivo 2008/56/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o 
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju politike morskega okolja 
(Okvirna direktiva o morski strategiji), 
strategijo EU za regijo Baltskega morja, 
skupno ribiško politiko, skupno kmetijsko 
politiko, Direktivo Evropskega parlamenta 
in Sveta 2000/60/ES z dne 
23. oktobra 2000 o določitvi okvira za 
ukrepe Skupnosti na področju vodne 
politike ter mednarodne zaveze EU, kot je 
akcijski načrt HELCOM za Baltsko morje. 
Zato bo pobuda BONUS koristna za 
številna druga področja politik Skupnosti.

Obrazložitev

Več pozornosti je treba nameniti projektom energetske infrastrukture, saj bodo v prihodnosti 
bržkone najbolj vplivali na okolje Baltskega morja.

Predlog spremembe 5
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Predlog odločbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Komisija mora ob koncu strateške 
faze ob pomoči neodvisnega strokovnjaka
oceniti, ali je pobuda dovolj zrela in 
pripravljena za začetek izvedbene faze.

(15) Komisija mora ob koncu strateške 
faze ob pomoči neodvisnih strokovnjakov 
preveriti in oceniti kakovost in 
pripravljenost te faze in po potrebi 
predlagati izboljšave. Prehod na izvedbeno 
fazo mora potekati nemoteno in brez 
nepotrebnih zamud.

Predlog spremembe 6

Predlog odločbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Za učinkovito izvajanje programa 
BONUS-169 v izvedbeni fazi je treba 
odobriti finančno podporo sodelujočim pri 
projektih programa BONUS-169, izbranih 
na centralni ravni pod okriljem mreže 
BONUS EEIG in na podlagi razpisov za 
zbiranje predlogov.

(24) Za učinkovito izvajanje programa 
BONUS v izvedbeni fazi je treba odobriti 
finančno podporo sodelujočim pri projektih 
tega programa, izbranih na centralni ravni 
pod okriljem mreže BONUS EEIG in na 
podlagi razpisov za zbiranje predlogov.
Dodeljevanje in izplačevanje tovrstne 
finančne podpore sodelujočim v 
programu BONUS bi moralo potekati 
pregledno, nebirokratsko in po splošnih 
pravilih, skladnih s Sedmim okvirnim 
programom.

Predlog spremembe 7

Predlog odločbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ključno je, da se v raziskovalnih 
dejavnostih, ki se izvajajo na podlagi 
programa BONUS-169, spoštujejo 
temeljna etična načela, vključno s tistimi iz 
člena 6 Pogodbe o Evropski uniji in 
Listine Evropske unije o temeljnih 

(30) Ključno je, da se v raziskovalnih 
dejavnostih, ki se izvajajo na podlagi 
programa BONUS spoštujejo etična načela 
v skladu s splošnimi načeli iz Sedmega 
okvirnega programa ter upoštevata načeli
enakopravnosti spolov in trajnostnega 
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pravicah, ter upošteva načelo
enakopravnosti spolov.

razvoja.

Predlog spremembe 8

Predlog odločbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Mreža BONUS EEIG mora sodelujoče
v izbranih projektih programa BONUS-169
spodbujati, naj svoje rezultate posredujejo 
in jih razširjajo ter poskrbijo, da bodo te 
informacije javno dostopne –

(32) Mreža BONUS EEIG mora od 
sodelujočih v izbranih projektih programa 
BONUS zahtevati, da svoje rezultate 
posredujejo in jih razširjajo ter poskrbijo, 
da bodo te informacije javno dostopne –

Obrazložitev

Rezultate opravljenih raziskav je treba deliti, kolikor je le mogoče.

Predlog spremembe 9

Predlog odločbe
Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32a) Uspešno izvajanje projektov, ki se že 
izvajajo po programu BONUS, je razkrilo 
katastrofalno stanje Baltskega morja, 
zlasti tam, kjer se načrtujejo obsežni 
projekti energetske infrastrukture; stanje 
okolja v Baltskem morju je treba torej še 
naprej dejavno spremljati. 

Obrazložitev

Besedilo poudarja, da je pomembno uspešno izvajanje projektov v okviru programa BONUS. 

Predlog spremembe 10
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Predlog odločbe
Uvodna izjava 32 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32b) Slabe prakse, ki so jih razkrili med 
izvajanjem projektov v programu BONUS, 
bi morali prekiniti, pa tudi projekti 
raziskovalnih centrov iz nekaterih držav 
članic pri pripravi seznama projektov za 
financiranje ne bi smeli imeti 
neupravičene prednosti, saj bi bilo to 
lahko diskriminativno v primerjavi z 
drugimi državami članicami v regiji 
Baltskega morja. 

Obrazložitev

Pri izbiranju projektov, ki naj bi se financirali, praksa kaže, da imajo projekti iz raziskovalnih 
centrov nekaterih držav članic neupravičeno prednost, centre iz drugih držav članic pa se 
spregleda. Takšno diskriminacijo bi bilo treba pri pripravi prednostnega seznama preprečiti.

Predlog spremembe 11

Predlog odločbe
Člen - 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen -1
Vsebina

Namen te direktive je podpreti okoljsko 
trajnosten razvoj regije Baltskega morja s 
spodbujanjem usklajevanja regionalnih 
raziskovalnih prizadevanj, katerih skupni 
cilj je upravljanje regije ob upoštevanju 
ekosistema.

Predlog spremembe 12
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Predlog odločbe
Člen 2 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) priprava strateškega raziskovalnega 
programa – določitev dela o znanstveni 
vsebini programa z osredotočanjem na 
razpise za zbiranje predlogov v skladu s 
cilji, določenimi v Sedmem okvirnem 
programu;

(a) priprava strateškega raziskovalnega 
programa – določitev dela o znanstveni 
vsebini programa z osredotočanjem na 
razpise za zbiranje predlogov v skladu s 
skupnim ciljem trajnostnega upravljanja v 
regiji Baltskega morja ob upoštevanju 
ekosistema in s cilji, določenimi v 
Sedmem okvirnem programu;

Predlog spremembe 13

Predlog odločbe
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Izvedbena faza traja najmanj pet let. 
Med njo se objavijo najmanj trije razpisi 
za zbiranje predlogov z namenom 
financiranja projektov, osredotočenih na 
cilje programa BONUS-169. Ti razpisi so 
namenjeni večpartnerskim in 
nadnacionalnim projektom, vključujejo pa 
dejavnosti raziskovanja, tehnološkega 
razvoja, usposabljanja in razširjanja 
informacij. Projekti se bodo izbirali v 
skladu z načeli enakega obravnavanja, 
preglednosti, neodvisnega ocenjevanja, 
sofinanciranja, nedobičkonosnosti, 
financiranja, ki se mu ne dodajajo drugi 
viri Skupnosti, in načelom prepovedi 
retroaktivnosti.

4. Izvedbena faza traja najmanj pet let. 
Med njo se objavijo razpisi za zbiranje 
predlogov z namenom financiranja 
projektov, osredotočenih na cilje programa 
BONUS. Ti razpisi so namenjeni 
večpartnerskim in nadnacionalnim 
projektom, vključujejo pa dejavnosti 
raziskovanja, tehnološkega razvoja, 
usposabljanja in razširjanja informacij. 
Projekti se bodo izbirali v skladu z načeli 
enakega obravnavanja, preglednosti, 
neodvisnega ocenjevanja, sofinanciranja, 
nedobičkonosnosti, financiranja, ki se mu 
ne dodajajo drugi viri Skupnosti, in 
načelom prepovedi retroaktivnosti. 
Dodeljevanje in izplačevanje tovrstne 
finančne podpore sodelujočim v 
programu BONUS poteka po splošnih 
pravilih, skladnih s Sedmim okvirnim 
programom.

Predlog spremembe 14
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Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Finančni prispevek Skupnosti za 
izvedbeno fazo se zagotovi pod 
naslednjimi pogoji:

3. Komisija pred koncem strateške faze 
oceni:

Predlog spremembe 15

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pozitivna ocena strateške faze, ki jo 
Komisija izvede ob pomoči neodvisnih 
strokovnjakov; ta ocena pokriva napredek 
v smeri doseganja ciljev in končnih 
rezultatov, določenih v členu 2(3) in
Prilogi I;

(a) rezultati strateške faze iz člena 2(3), pa 
tudi napredek v smeri doseganja ciljev in 
končnih rezultatov, določenih v Prilogi I, 
poglavje 2;

Predlog spremembe 16

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dokaz mreže BONUS EEIG, da je 
sposobna izvajati BONUS-169, vključno s
prejemanjem, dodeljevanjem in 
spremljanjem finančnega prispevka 
Skupnosti v okviru posrednega 
centraliziranega upravljanja v skladu s 
členoma 54(2)(c) in 56 Uredbe (ES, 
Euratom) št. 1605/2002 (v nadaljnjem 
besedilu: finančna uredba), členi 35, 38(2) 
in 41 Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002 
ter v skladu z dobrim finančnim 
poslovodenjem;

(b) dokaz mreže BONUS EEIG, da je 
sposobna izvajati BONUS, vključno z 
izpolnjevanjem ciljev trajnostnega 
okoljskega razvoja v regiji Baltskega 
morja, prejemanjem, dodeljevanjem in 
spremljanjem finančnega prispevka 
Skupnosti v okviru posrednega 
centraliziranega upravljanja v skladu s 
členoma 54(2)(c) in 56 Uredbe (ES, 
Euratom) št. 1605/2002 (v nadaljnjem 
besedilu: finančna uredba), členi 35, 38(2) 
in 41 Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002 
ter v skladu z dobrim finančnim 
poslovodenjem;
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Predlog spremembe 17

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zaveza vsake sodelujoče države, da bo 
prispevala svoj delež finančnih sredstev za 
program BONUS-169, ter gotovinsko 
izplačilo in dejanska zagotovitev stvarnih 
prispevkov v obliki infrastrukture, kadar 
se ti zahtevajo; te zaveze se vključijo v 
finančni načrt, o katerem se dogovorijo 
pristojni nacionalni organi, da bi se 
prispevalo k skupnemu izvajanju 
izvedbene faze programa BONUS-169;

(e) zavezo vsake sodelujoče države, da bo 
prispevala svoj delež finančnih sredstev za 
program BONUS, ter dejansko izplačilo 
njihovih finančnih prispevkov, zlasti 
financiranje sodelujočih pri projektih 
BONUS, izbranih v razpisih za zbiranje 
predlogov;

Predlog spremembe 18

Predlog odločbe
Priloga I – oddelek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) objavijo najmanj trije večtematski, 
strateško usmerjeni in večpartnerski skupni 
razpisi za zbiranje predlogov.

(g) objavijo večtematski, strateško 
usmerjeni in večpartnerski skupni razpisi 
za zbiranje predlogov.

Predlog spremembe 19

Predlog odločbe
Priloga I – oddelek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) vse tretje države, ki mejijo na Baltsko 
morje ali so v njegovem povodju, dejavno 
povabi k pobudi kot sodelujoče države.

Obrazložitev

V drugi predlog spremembe pripravljavke mnenja se dodajo države iz povodja Baltskega 
morja.
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Predlog spremembe 20

Predlog odločbe
Priloga I – oddelek 2.2.1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Strateški raziskovalni program se pripravi 
in dogovori ob posvetovanju med 
sodelujočimi državami, širokim krogom 
zainteresiranih strani in Komisijo. Je 
osnova za program, ki ga usmerjajo 
politike. S strateškim raziskovalnim 
programom se razširi usmerjenost raziskav, 
tako da te poleg morskega ekosistema 
zajemajo pristop, ki vključuje povodje in 
na podlagi katerega se obravnavajo ključna 
vprašanja, ki vplivajo na kakovost in 
produktivnost ekosistemov v regiji 
Baltskega morja.

Strateški raziskovalni program se pripravi 
in dogovori ob posvetovanju med 
sodelujočimi državami, širokim krogom 
zainteresiranih strani in Komisijo. Je 
osnova za program, ki ga usmerjajo 
politike. S strateškim raziskovalnim 
programom se razširi usmerjenost raziskav, 
tako da te poleg morskega ekosistema 
zajemajo pristop, ki vključuje povodje in 
na podlagi katerega se obravnavajo ključna 
vprašanja, ki vplivajo na kakovost in 
produktivnost ekosistemov v regiji 
Baltskega morja. Program vključuje oceno 
gospodarskih stroškov zaradi okoljske 
škode in izgubljanja biotske 
raznovrstnosti v tej regiji.

Obrazložitev

Poleg izgube biotske raznovrstnosti se tretjemu predlogu spremembe pripravljavke doda 
ekonomska ocena splošne okoljske škode (npr. evtrofikacije).
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Predlog odločbe
Priloga I – oddelek 2.2.3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) razvoj strukture za financiranje 
projektov BONUS-169, ki temelji na 
finančnem skladu, sestavljenem iz 
gotovinskih prispevkov sodelujočih držav 
in Skupnosti;

(h) razvoj strukture za financiranje 
projektov BONUS;
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Predlog odločbe
Priloga I – oddelek 2.2.3 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) zagotavljanje, da so rezultati raziskav 
na voljo drugim podobnim regionalnim 
projektom za raziskavo morja;

Obrazložitev

Namen dodanega besedila je preprečiti prekrivanje in podvajanje raziskav.

Predlog spremembe 23

Predlog odločbe
Priloga I – oddelek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če so rezultati ocene in predhodne 
revizije mreže BONUS EEIG pozitivni, 
Komisija in BONUS EEIG skleneta 
izvedbeni sporazum.

3. Če so izpolnjeni pogoji iz člena 3(a) in 
je predhodna revizija mreže BONUS EEIG 
pozitivna, Komisija in BONUS EEIG 
skleneta izvedbeni sporazum.

Predlog spremembe 24

Predlog odločbe
Priloga I – oddelek 3.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V izvedbeni fazi se objavijo in izvedejo 
najmanj trije skupni razpisi za zbiranje 
predlogov za financiranje strateško 
usmerjenih projektov programa BONUS-
169, osredotočenih na cilje pobude. Teme 
izhajajo iz strateškega raziskovalnega 
programa pobude BONUS-169, kar najbolj 
upoštevajo zasnovani načrt in zajemajo 
dejavnosti raziskovanja, tehnološkega 
razvoja ter usposabljanja in/ali razširjanja 
informacij.

V izvedbeni fazi se objavijo in izvedejo 
razpisi za zbiranje predlogov za 
financiranje strateško usmerjenih projektov 
programa BONUS, osredotočenih na cilje 
pobude. Teme izhajajo iz strateškega 
raziskovalnega programa pobude BONUS, 
kar najbolj upoštevajo zasnovani načrt in 
zajemajo dejavnosti raziskovanja, 
tehnološkega razvoja ter usposabljanja 
in/ali razširjanja informacij.
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Predlog odločbe
Priloga I – oddelek 3.4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

BONUS EEIG zbere in centralno upravlja
finančni prispevek Skupnosti in gotovinske 
prispevke sodelujočih držav za program 
BONUS-169.

BONUS EEIG zbere in centralno upravlja 
finančni prispevek Skupnosti in gotovinske 
prispevke sodelujočih držav za program 
BONUS z možnostjo, da sodelujoče države 
namenijo svoje gotovinske prispevke 
izključno za domače raziskovalne projekte 
(virtualna skupna blagajna).

Obrazložitev

Možnost virtualne skupne blagajne je nujna za tiste sodelujoče države, ki lahko le omejeno 
prenašajo denar v skupno blagajno, ali tiste, ki zaostajajo glede raziskovalnih zmogljivosti; 
možnost nakazovanja gotovinskih izplačil izključno za domače raziskave pa bi pomagala 
zmanjšati obstoječo vrzel.

Predlog spremembe 26

Predlog odločbe
Priloga II – oddelek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Program BONUS-169 upravlja 
sekretariat mreže BONUS EEIG. Mreža 
BONUS EEIG za namene programa 
BONUS-169 ustanovi naslednje strukture: 
usmerjevalni odbor, sekretariat, svetovalni 
odbor, forum za sektorske raziskave in 
forum projektnih koordinatorjev.

1. Program BONUS upravlja sekretariat 
mreže BONUS EEIG. Ta je za namene 
programa BONUS ustanovila naslednje 
strukture: usmerjevalni odbor, sekretariat, 
svetovalni odbor, forum za sektorske 
raziskave in forum projektnih 
koordinatorjev.
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