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Ændringsforslag 5
Jens Rohde

Forslag til beslutning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS BESLUTNING 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

Or. en

Ændringsforslag 6
Jens Rohde

Forslag til beslutning
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.

Or. en
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Ændringsforslag 7
Jens Rohde

Forslag til beslutning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) BONUS ERA-NET og ERA-NET 
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. 

Or. en

Ændringsforslag 8
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til beslutning
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 

(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 
(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 
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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.

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.

Or. lt

Begrundelse

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

Ændringsforslag 9
Jens Rohde

Forslag til beslutning
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 vurdere kvaliteten af 
den strategiske fase og om nødvendigt 
fremsætte forslag til forbedringer.
Overgangen til gennemførelsesfasen bør 
ske hurtigt og uden unødvendige 
forsinkelser.

Or. en
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Ændringsforslag 10
Justas Vincas Paleckis

Forslag til beslutning
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 kontrollere, om 
initiativet er klart til at gå ind i 
gennemførelsesfasen, og gå over til denne 
uden unødvendige forsinkelser.

Or. en

Ændringsforslag 11
Satu Hassi

Forslag til beslutning
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 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. Tildelingen og 
udbetalingen af den finansielle støtte til 
deltagerne i BONUS-169 bør ske efter 
fælles regler i overensstemmelse med det 
syvende rammeprogram. 

Or. en
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Ændringsforslag 12
Jens Rohde

Forslag til beslutning
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 BONUS i 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 af den 
finansielle støtte til deltagere i BONUS og 
udbetalingen heraf bør ske på 
gennemsigtig og ubureaukratisk vis.

Or. en

Ændringsforslag 13
Jens Rohde

Forslag til beslutning
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.

Or. en
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Ændringsforslag 14
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til beslutning
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) Den vellykkede gennemførelse af de 
projekter, der allerede er iværksat under 
BONUS-169-programmet har afsløret, 
hvilken katastrofal tilstand, Østersøen 
befinder sig i, navnlig på de steder, hvor 
der er planlagt omfattende 
energiinfrastrukturprojekter; derfor bør 
miljøets tilstand i Østersøområdet fortsat 
overvåges aktivt. 

Or. lt

Begrundelse

Dette understreger betydningen af den vellykkede gennemførelse af BONUS-169-projekterne. 

Ændringsforslag 15
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til beslutning
Betragtning 32 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32b) Uheldige metoder, der er kommet 
for dagen under gennemførelsen af 
BONUS-169-projekter, 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.  

Or. lt
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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 16
Dan Jørgensen

Forslag til beslutning
Artikel -1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -1a
Emne

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

Or. en

Ændringsforslag 17
Jens Rohde

Forslag til beslutning
Artikel 2 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den strategiske fase af programmet 
varer i op til to år. Den udgør 
forberedelsesfasen til gennemførelsesfasen. 
I den strategiske fase udfører BONUS-
EØFG følgende opgaver:

3. Den strategiske fase af programmet 
varer i op til et år. Den udgør 
forberedelsesfasen til gennemførelsesfasen. 
I den strategiske fase udfører BONUS-
EØFG følgende opgaver:

Or. en
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Ændringsforslag 18
Dan Jørgensen

Forslag til beslutning
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

Or. en

Ændringsforslag 19
Jens Rohde

Forslag til beslutning
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 
ydes med tilbagevirkende kraft.

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.

Or. en
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Ændringsforslag 20
Satu Hassi

Forslag til beslutning
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 
ydes med tilbagevirkende kraft.

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 
ydes med tilbagevirkende kraft.
Tildelingen og udbetalingen af tilskud til 
deltagerne i BONUS-169 sker efter fælles 
regler i overensstemmelse med det 
syvende rammeprogram. 

Or. en

Ændringsforslag 21
Jens Rohde

Forslag til beslutning
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:

Or. en
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Ændringsforslag 22
Satu Hassi

Forslag til beslutning
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:

Or. en

Begrundelse

EF-tilskuddet bør ikke underlægges betingelser, der fører til unødig afbrydelse og 
uforudsigelighed. 

Ændringsforslag 23
Jens Rohde

Forslag til beslutning
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

Or. en
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Ændringsforslag 24
Bogusław Sonik

Forslag til beslutning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning og litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EF-tilskuddet til 
gennemførelsesfasen ydes på

betingelse af:

3. EF-tilskuddet til 
gennemførelsesfasen er betinget af:

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) deltagerlandenes opstilling af den 
strategiske forskningsagenda, platforme 
for høring af interesserede parter samt de 
i artikel 2, stk. 3, omhandlede 
gennemførelsesbestemmelser og de 
fremskridt, der er opnået med opfyldelsen 
af de målsætninger og resultater, der er
fastlagt i bilag I, sektion 2

Or. en

Ændringsforslag 25
Satu Hassi

Forslag til beslutning
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

Or. en
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Begrundelse

EF-tilskuddet bør ikke underlægges betingelser, der fører til unødig afbrydelse og 
uforudsigelighed.

Ændringsforslag 26
Dan Jørgensen

Forslag til beslutning
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 
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

b) at BONUS-EØFG godtgør, at den har 
kapacitet til at gennemføre BONUS-169, 
herunder opfylde målsætningerne for en 
miljømæssigt set bæredygtige udvikling i 
Østersøområdet, 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 
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

Or. en

Ændringsforslag 27
Jens Rohde

Forslag til beslutning
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 

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 
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en finansieringsplan, der er godkendt af 
de kompetente nationale myndigheder 
med henblik på at bidrage til den fælles 
virkeliggørelse af BONUS-169-
gennemførelsesfasen

forslagsindkaldelser

Or. en

Ændringsforslag 28
Jens Rohde

Forslag til beslutning
Bilag I – sektion 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.

Or. en

Ændringsforslag 29
Satu Hassi

Forslag til beslutning
Bilag I – sektion 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

Or. en

Begrundelse

I ordførernes ændringsforslag 2 tilføjes de lande, der indgår i Østersøens afvandingsområde.
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Ændringsforslag 30
Jens Rohde

Forslag til beslutning
Bilag I – sektion 2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BONUS-EØFG skal sende Kommissionen 
de forventede resultater, der er beskrevet i 
nedenstående afsnit, senest 18 måneder
efter indledningen af den strategiske fase.

BONUS-EØFG skal sende Kommissionen 
de forventede resultater, der er beskrevet i 
nedenstående afsnit, senest 9 måneder
efter indledningen af den strategiske fase.

Or. en

Ændringsforslag 31
Satu Hassi

Forslag til beslutning
Bilag I – sektion 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.

Or. en

Begrundelse

I ordførernes ændringsforslag 3 tilføjes et skøn over de økonomiske omkostninger ved 
miljøødelæggelser generelt (f.eks. eutrofiering) til omkostningerne ved tabet af biodiversitet.
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Ændringsforslag 32
Jens Rohde

Forslag til beslutning
Bilag I – sektion 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

Or. en

Ændringsforslag 33
Bogusław Sonik

Forslag til beslutning
Bilag I – sektion 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

Or. en

Ændringsforslag 34
Bogusław Sonik

Forslag til beslutning
Bilag I, sektion 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forudsat at resultaterne af 
evalueringen og den forudgående 

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

positiv, skal Kommissionen og BONUS-
EØFG indgå gennemførelsesaftalen

Or. en

Ændringsforslag 35
Jens Rohde

Forslag til beslutning
Bilag I, sektion 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. Kommissionen og BONUS-EØFG skal
indgå gennemførelsesaftalen som fastlagt i 
artikel 3, stk. 3, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 36
Jens Rohde

Forslag til beslutning
Bilag I, sektion 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 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.
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Or. en

Ændringsforslag 37
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til beslutning
Bilag I – sektion 3.2 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BONUS-EØFG skal udarbejde en 
finansieringsliste, der er i streng 
overensstemmelse med resultaterne af den 
uafhængige evaluering. De uafhængige 
eksperters karakterliste skal betragtes som 
bindende for tildelingen af BONUS-169-
midler.

BONUS-EØFG skal udarbejde en 
finansieringsliste, der er i streng 
overensstemmelse med resultaterne af den 
uafhængige evaluering og sikrer en så 
jævn fordeling som muligt af de udvalgte 
projekter mellem medlemsstaterne i 
Østersøområdet. De uafhængige eksperters 
karakterliste skal betragtes som bindende 
for tildelingen af BONUS-169-midler.

Or. lt

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 38
Jens Rohde

Forslag til beslutning
Bilag I – sektion 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.

Generelt skal EF-tilskuddet og de 
finansielle bidrag fra deltagerlandene til 
BONUS samles og administreres centralt 
af BONUS-EØFG (en "reel fælles pulje").
Et deltagerland kan imidlertid i 
begrundede tilfælde øremærke sit 
finansielle bidrag udelukkende til intern 
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forskning (en ”virtuel fælles pulje”).

Or. en

Ændringsforslag 39
Justas Vincas Paleckis

Forslag til beslutning
Bilag I – sektion 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-169 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").

Or. en

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 40
Bogusław Sonik

Forslag til beslutning
Bilag I – sektion 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.

Generelt skal EF-tilskuddet og de 
finansielle bidrag fra deltagerlandene til 
BONUS samles og administreres centralt 
af BONUS-EØFG (en "reel fælles pulje").
Et deltagerland kan imidlertid i 
begrundede tilfælde øremærke sit 
finansielle bidrag udelukkende til intern 



AM\806474DA.doc 21/21 PE439.291v01-00

DA

forskning (en "virtuel fælles pulje").

Or. en

Ændringsforslag 41
Jens Rohde

Forslag til beslutning
Bilag II – sektion 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.

Or. en


