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Tarkistus 5
Jens Rohde

Ehdotus päätökseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON PÄÄTÖS yhteisön 
osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden 
yhteiseen Itämeren tutkimus- ja 
kehitysohjelmaan (BONUS-169)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON PÄÄTÖS yhteisön 
osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden 
yhteiseen Itämeren tutkimus- ja 
kehitysohjelmaan (BONUS)

Or. en

Tarkistus 6
Jens Rohde

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tiede voi auttaa vastaamaan näihin 
haasteisiin ja löytämään ratkaisuja 
Itämeren alueen ympäristöongelmiin. 
Tilanteen vakavuus edellyttää kuitenkin, 
että tämänhetkistä tutkimusta Itämeren 
alueella vahvistetaan laadullisesti ja 
määrällisesti kehittämällä ja panemalla 
täytäntöön täysin integroitu lähestymistapa, 
jossa kaikkien Itämeren valtioiden 
asianomaiset tutkimusohjelmat voidaan 
johdonmukaistaa ja keskittää, jotta 
monimutkaisiin ja kiireellisiin ongelmiin 
voidaan puuttua koordinoidusti, 
tehokkaasti ja tuloksekkaasti.

(5) Tieteen on autettava vastaamaan näihin 
haasteisiin ja löytämään ratkaisuja 
Itämeren alueen kiireellisiin 
ympäristöongelmiin. Tilanteen vakavuus 
edellyttää kuitenkin, että tämänhetkistä 
tutkimusta Itämeren alueella vahvistetaan 
laadullisesti ja määrällisesti kehittämällä ja 
panemalla täytäntöön täysin integroitu 
lähestymistapa, jossa kaikkien Itämeren 
valtioiden asianomaiset tutkimusohjelmat 
voidaan johdonmukaistaa ja keskittää, jotta 
monimutkaisiin ja kiireellisiin ongelmiin 
voidaan puuttua koordinoidusti, 
tehokkaasti ja tuloksekkaasti.

Or. en
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Tarkistus 7
Jens Rohde

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) BONUS ERA-NET ja ERA-NET 
PLUS -ohjelmat ovat yleisesti ottaen 
toimineet hyvin, joten on tärkeää 
varmistaa tutkimuksen jatkuvuus, jotta 
voidaan tarttua pakottaviin 
ympäristöhaasteisiin.

Or. en

Tarkistus 8
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Vaikka BONUS-169 keskittyy 
suurelta osin ympäristötutkimukseen, se 
kytkeytyy myös useisiin muihin yhteisön 
tutkimusohjelmiin, joiden aiheina ovat 
ekosysteemiin kasautuvasti vaikuttavat 
ihmiset toiminnot, kuten kalatalous, 
vesiviljely, maatalous, infrastruktuuri ja 
liikenne, sekä tutkijoiden koulutus ja 
liikkuvuus ja sosioekonomiset kysymykset.
Toimella on suuri merkitys useiden 
yhteisön politiikanalojen ja direktiivien 
kannalta, joita ovat yhteisön 
meriympäristöpolitiikan puitteista 
17 päivänä kesäkuuta 2008 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/56/EY 
(meristrategiadirektiivi), Euroopan unionin 
strategia Itämeren aluetta varten, yhteinen 
kalastuspolitiikka, yhteinen 
maatalouspolitiikka, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 

(12) Vaikka BONUS-169 keskittyy 
suurelta osin ympäristötutkimukseen, se 
kytkeytyy myös useisiin muihin yhteisön 
tutkimusohjelmiin, joiden aiheina ovat 
ekosysteemiin kasautuvasti vaikuttavat 
ihmiset toiminnot, kuten kalatalous, 
vesiviljely, maatalous, infrastruktuuri 
(etenkin energia-alalla) ja liikenne, sekä 
tutkijoiden koulutus ja liikkuvuus ja 
sosioekonomiset kysymykset. Toimella on 
suuri merkitys useiden yhteisön 
politiikanalojen ja direktiivien kannalta, 
joita ovat yhteisön meriympäristöpolitiikan 
puitteista 17 päivänä kesäkuuta 2008 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/56/EY 
(meristrategiadirektiivi), Euroopan unionin 
strategia Itämeren aluetta varten, yhteinen 
kalastuspolitiikka, yhteinen 
maatalouspolitiikka, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 
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annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY sekä EU:n 
kansainväliset sitoumukset, kuten 
HELCOMin Itämeren 
toimintasuunnitelma. BONUS-169:sta 
hyötyvät näin ollen myös useat muut 
yhteisön politiikanalat.

annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY sekä EU:n 
kansainväliset sitoumukset, kuten 
HELCOMin Itämeren 
toimintasuunnitelma. BONUS-169:sta 
hyötyvät näin ollen myös useat muut 
yhteisön politiikanalat.

Or. lt

Perustelu

Pitäisi kiinnittää enemmän huomiota suunniteltuihin energiainfrastruktuurihankkeisiin, koska 
niillä saattaa olla suurin vaikutus Itämeren ympäristöön tulevaisuudessa.

Tarkistus 9
Jens Rohde

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Komission olisi strategiavaiheen 
jälkeen arvioitava riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella, onko toimi 
tarpeeksi kypsä ja toteutuskelpoinen, jotta 
voidaan siirtyä sen toteutusvaiheeseen.

(15) Komission olisi strategiavaiheen 
jälkeen arvioitava riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella 
strategiavaiheen laatua ja ehdotettava 
tarvittaessa parannuksia. Siirtymisen
toteutusvaiheeseen olisi tapahduttava 
saumattomasti ja ilman tarpeettomia 
viivästyksiä.

Or. en

Tarkistus 10
Justas Vincas Paleckis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Komission olisi strategiavaiheen 
jälkeen arvioitava riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella, onko toimi 

(15) Komission olisi strategiavaiheen 
jälkeen varmistettava, onko toimi tarpeeksi 
kypsä ja toteutuskelpoinen, ja siirryttävä 
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tarpeeksi kypsä ja toteutuskelpoinen, jotta 
voidaan siirtyä sen toteutusvaiheeseen.

toteutusvaiheeseen ilman tarpeettomia 
viivytyksiä.

Or. en

Tarkistus 11
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta BONUS-169:n toteutus olisi 
tehokasta, toteutusvaiheen aikana 
rahoitustukea olisi annettava BONUS-
169:n hankkeisiin, jotka valitaan 
keskustasolla BONUS EEIG:n vastuulla 
ehdotuspyyntöjen pohjalta.

(24) Jotta BONUS-169:n toteutus olisi 
tehokasta, toteutusvaiheen aikana 
rahoitustukea olisi annettava BONUS-
169:n hankkeisiin, jotka valitaan 
keskustasolla BONUS EEIG:n vastuulla 
ehdotuspyyntöjen pohjalta. Tällaisen 
rahoitustuen myöntämisen ja maksamisen 
BONUS-169:n osallistujille olisi oltava 
tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman 
mukaisten yleisten sääntöjen mukaista.

Or. en

Tarkistus 12
Jens Rohde

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta BONUS-169:n toteutus olisi 
tehokasta, toteutusvaiheen aikana 
rahoitustukea olisi annettava BONUS-
169:n hankkeisiin, jotka valitaan 
keskustasolla BONUS EEIG:n vastuulla 
ehdotuspyyntöjen pohjalta.

(24) Jotta BONUS-ohjelman toteutus olisi 
tehokasta, toteutusvaiheen aikana 
rahoitustukea olisi annettava BONUS-
ohjelman hankkeisiin, jotka valitaan 
keskustasolla BONUS EEIG:n vastuulla 
ehdotuspyyntöjen pohjalta. Tällaisen 
rahoitustuen myöntämisen ja maksamisen 
Bonus-ohjelman osallistujille olisi oltava 
avointa ja yksinkertaista.
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Or. en

Tarkistus 13
Jens Rohde

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) On olennaisen tärkeää, että BONUS-
169:ssä toteutetut tutkimustoimet ovat 
eettisten perusperiaatteiden mukaisia, 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
6 artiklassa ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tarkoitetut periaatteet 
mukaan luettuina, ja että niissä 
noudatetaan naisten ja miesten tasa-arvon 
ja sen valtavirtaistamisen periaatteita.

(30) On olennaisen tärkeää, että BONUS-
ohjelmassa toteutetut tutkimustoimet ovat 
seitsemännessä puiteohjelmassa 
vahvistettujen yleisten periaatteiden 
kanssa yhteensopivien eettisten 
periaatteiden mukaisia ja että niissä 
noudatetaan naisten ja miesten tasa-arvon 
ja sen valtavirtaistamisen sekä kestävän 
kehityksen periaatteita

Or. en

Tarkistus 14
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) BONUS-169:ssä jo toteutettujen 
hankkeiden onnistunut täytäntöönpano 
toi esiin Itämeren katastrofaalisen tilan 
etenkin siellä, minne on suunnitteilla 
laajoja energiainfrastruktuurihankkeita. 
Itämeren ympäristön tilaa pitäisi siis 
edelleen valvoa aktiivisesti.

Or. lt

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan BONUS–169-ohjelman hankkeiden menestyksekkään 
täytäntöönpanon merkitystä.
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Tarkistus 15
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 32 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 b) BONUS-169:ssä toteutettujen 
hankkeiden täytäntöönpanossa 
paljastuneet puutteelliset käytännöt olisi 
lopetettava eikä tiettyjen jäsenvaltioiden 
tutkimuskeskusten ehdottamia hankkeita 
pitäisi suosia aiheettomasti, kun 
rahoitettavien hankkeiden luettelo 
vahvistetaan, koska tämä tarkoittaisi, että 
muita Itämeren alueen jäsenvaltiota 
syrjitään.

Or. lt

Perustelu

Kun valitaan rahoitettavia hankkeita, käytäntö on osoittanut, että tiettyjen jäsenvaltioiden 
tutkimuskeskusten esittämiä hankkeita suositaan aiheetta, kun taas toisten jäsenvaltioiden 
tutkimuskeskukset jätetään huomiotta. Tällaista syrjintää pitäisi välttää paremmuusjärjestystä 
vahvistettaessa.

Tarkistus 16
Dan Jørgensen

Ehdotus päätökseksi
-1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 artikla
Kohde

Tämän päätöksen tarkoituksena on tukea 
Itämeren alueen ympäristön kannalta 
kestävää kehitystä helpottamalla 
alueellisen tutkimuksen koordinointia 
pyrkien yhteiseen päämäärään eli alueen 
ekosysteemipohjaisen hoidon 
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toteuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 17
Jens Rohde

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Ohjelman strategiavaihe kestää enintään 
kaksi vuotta. Siinä valmistellaan 
toteutusvaihetta. Strategiavaiheen aikana 
BONUS EEIG toteuttaa seuraavat tehtävät:

3. Ohjelman strategiavaihe kestää enintään 
yhden vuoden. Siinä valmistellaan 
toteutusvaihetta. Strategiavaiheen aikana 
BONUS EEIG toteuttaa seuraavat tehtävät:

Or. en

Tarkistus 18
Dan Jørgensen

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) strategisen tutkimuslinjauksen 
valmistelu eli ohjelman tieteellisen sisällön 
määrittely seitsemännessä puiteohjelmassa 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja 
keskittyen ehdotuspyyntöihin;

(a) strategisen tutkimuslinjauksen 
valmistelu eli ohjelman tieteellisen sisällön 
määrittely Itämeren alueen 
ekosysteemipohjaista kestävää hoitoa 
koskevan yhteisen päämäärän ja
seitsemännessä puiteohjelmassa asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti ja keskittyen 
ehdotuspyyntöihin;

Or. en
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Tarkistus 19
Jens Rohde

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

 4. Toteutusvaihe kestää vähintään viisi 
vuotta. Toteutusvaiheen aikana julkaistaan 
ainakin viisi ehdotuspyyntöä BONUS-
169:n tavoitteisiin tähtäävien hankkeiden 
rahoittamiseksi. Ehdotuspyynnöissä on 
haettava useiden kumppaneiden 
monikansallisia hankkeita, joihin sisältyy 
tutkimukseen, teknologian kehittämiseen, 
koulutukseen ja levittämiseen liittyviä 
toimia. Hankkeet valitaan noudattaen tasa-
arvoisen kohtelun, avoimuuden, 
riippumattoman arvioinnin, 
yhteisrahoituksen, voittoa 
tavoittelemattoman rahoituksen ja 
taannehtivuuskiellon periaatteita sekä 
periaatetta, jonka mukaan rahoitus ei ole 
yhdistettävissä muista yhteisön lähteistä 
saatavan rahoituksen kanssa.

4. Toteutusvaihe kestää vähintään viisi 
vuotta. Toteutusvaiheen aikana julkaistaan 
ehdotuspyynnöt BONUS-ohjelman
tavoitteisiin tähtäävien hankkeiden 
rahoittamiseksi. Ehdotuspyynnöissä on 
haettava useiden kumppaneiden 
monikansallisia hankkeita, joihin sisältyy 
tutkimukseen, teknologian kehittämiseen, 
koulutukseen ja levittämiseen liittyviä 
toimia. Hankkeet valitaan noudattaen tasa-
arvoisen kohtelun, avoimuuden, 
riippumattoman arvioinnin, 
yhteisrahoituksen, voittoa 
tavoittelemattoman rahoituksen ja 
taannehtivuuskiellon periaatteita sekä 
periaatetta, jonka mukaan rahoitus ei ole 
yhdistettävissä muista yhteisön lähteistä 
saatavan rahoituksen kanssa.

Or. en

Tarkistus 20
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toteutusvaihe kestää vähintään viisi 
vuotta. Toteutusvaiheen aikana julkaistaan 
ainakin viisi ehdotuspyyntöä BONUS-
169:n tavoitteisiin tähtäävien hankkeiden 
rahoittamiseksi. Ehdotuspyynnöissä on 
haettava useiden kumppaneiden 
monikansallisia hankkeita, joihin sisältyy 
tutkimukseen, teknologian kehittämiseen, 
koulutukseen ja levittämiseen liittyviä 

4. Toteutusvaihe kestää vähintään viisi 
vuotta. Toteutusvaiheen aikana julkaistaan 
ainakin kolme ehdotuspyyntöä BONUS-
169:n tavoitteisiin tähtäävien hankkeiden 
rahoittamiseksi. Ehdotuspyynnöissä on 
haettava useiden kumppaneiden 
monikansallisia hankkeita, joihin sisältyy 
tutkimukseen, teknologian kehittämiseen, 
koulutukseen ja levittämiseen liittyviä 
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toimia. Hankkeet valitaan noudattaen tasa-
arvoisen kohtelun, avoimuuden, 
riippumattoman arvioinnin, 
yhteisrahoituksen, voittoa 
tavoittelemattoman rahoituksen ja 
taannehtivuuskiellon periaatteita sekä 
periaatetta, jonka mukaan rahoitus ei ole 
yhdistettävissä muista yhteisön lähteistä 
saatavan rahoituksen kanssa.

toimia. Hankkeet valitaan noudattaen tasa-
arvoisen kohtelun, avoimuuden, 
riippumattoman arvioinnin, 
yhteisrahoituksen, voittoa 
tavoittelemattoman rahoituksen ja 
taannehtivuuskiellon periaatteita sekä 
periaatetta, jonka mukaan rahoitus ei ole 
yhdistettävissä muista yhteisön lähteistä 
saatavan rahoituksen kanssa. Rahoituksen 
myöntämisen ja maksamisen BONUS-
169:n osallistujille on oltava tutkimuksen 
seitsemännen puiteohjelman mukaisten 
yleisten sääntöjen mukaista.

Or. en

Tarkistus 21
Jens Rohde

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteisön rahoitusosuus 
toteutusvaihetta varten suoritetaan 
seuraavin edellytyksin:

3. Komissio arvioi ennen strategiavaiheen 
päättymistä seuraavia näkökohtia:

Or. en

Tarkistus 22
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteisön rahoitusosuus 
toteutusvaihetta varten suoritetaan 
seuraavin edellytyksin:

3. Komissio arvioi ennen strategiavaiheen 
päättymistä seuraavia näkökohtia:

Or. en
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Perustelu

Yhteisön rahoitusosuudelle ei pitäisi asettaa ehtoja, koska se aiheuttaisi tarpeettoman 
keskeytyksen ja ennakoitavuusongelmia.

Tarkistus 23
Jens Rohde

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) strategiavaihetta koskeva arviointi, 
jonka komissio tekee riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella, on 
myönteinen; arviointi koskee edistymistä
kohti 2 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä I 
esitettyjen tavoitteiden ja suoritteiden 
saavuttamista;

(a) edellä 2 artiklan 3 kohdassa kuvaillun 
strategiavaiheen tulokset sekä
edistyminen kohti liitteessä I olevassa 
2 osassa esitettyjen tavoitteiden ja 
suoritteiden saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 24
Bogusław Sonik

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale ja a alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteisön rahoitusosuus toteutusvaihetta 
varten suoritetaan seuraavin edellytyksin:

3. Yhteisön rahoitusosuus toteutusvaihetta 
varten suoritetaan seuraavin edellytyksin:

(a) strategiavaihetta koskeva arviointi, 
jonka komissio tekee riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella, on 
myönteinen; arviointi koskee edistymistä
kohti 2 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä I 
esitettyjen tavoitteiden ja suoritteiden 
saavuttamista;

(a) osallistuvien maiden suorittama 
strategisen tutkimuslinjauksen sekä 
sidosryhmien kuulemisfoorumien 
vahvistaminen, 2 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen täytäntöönpano 
sekä edistyminen kohti liitteessä I olevassa 
2 osassa esitettyjen tavoitteiden ja 
suoritteiden saavuttamista;

Or. en
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Tarkistus 25
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) strategiavaihetta koskeva arviointi, 
jonka komissio tekee riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella, on 
myönteinen; arviointi koskee edistymistä
kohti 2 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä I 
esitettyjen tavoitteiden ja suoritteiden 
saavuttamista;

(a) edellä 2 artiklan 3 kohdassa kuvaillun 
strategiavaiheen tulokset sekä
edistyminen kohti liitteessä I olevassa 
2 osassa esitettyjen tavoitteiden ja 
suoritteiden saavuttamista;

Or. en

Perustelu

Yhteisön rahoitusosuudelle ei pitäisi asettaa ehtoja, koska se aiheuttaisi tarpeettoman 
keskeytyksen ja ennakoitavuusongelmia.

Tarkistus 26
Dan Jørgensen

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) BONUS EEIG osoittaa valmiutensa 
BONUS-169:n täytäntöönpanoon, mukaan 
lukien yhteisön rahoitusosuuden 
vastaanottaminen, jakaminen ja valvonta 
välillisellä keskitetyllä hallinnoinnilla 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002, 
jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 54 artiklan 
2 kohdan c alakohdan ja 56 artiklan ja 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 
35 artiklan, 38 artiklan 2 kohdan ja 
41 artiklan mukaisesti sekä moitteettoman 
varainhoidon periaatteita noudattaen.

(b) BONUS EEIG osoittaa valmiutensa 
BONUS-169:n täytäntöönpanoon, mukaan 
lukien Itämeren alueen ympäristön 
kannalta kestävää kehitystä koskevien 
tavoitteiden saavuttaminen, yhteisön 
rahoitusosuuden vastaanottaminen, 
jakaminen ja valvonta välillisellä 
keskitetyllä hallinnoinnilla asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002, jäljempänä 
’varainhoitoasetus’, 54 artiklan 2 kohdan 
c alakohdan ja 56 artiklan ja asetuksen 
(EY, Euratom) N:o 2342/2002 35 artiklan, 
38 artiklan 2 kohdan ja 41 artiklan 
mukaisesti sekä moitteettoman 
varainhoidon periaatteita noudattaen.
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Or. en

Tarkistus 27
Jens Rohde

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) kukin osallistuva valtio sitoutuu 
osallistumaan BONUS-169:n
rahoittamiseen ja suorittamaan 
käteissuoritukset ja pyydettäessä 
tosiasialliset infrastruktuureihin liittyvät 
luontoissuoritukset; nämä sitoumukset on 
sisällytettävä rahoitussuunnitelmaan, 
josta toimivaltaiset kansalliset 
viranomaiset sopivat BONUS-169:n 
yhteiseen täytäntöönpanoon 
osallistumista varten;

(e) kukin osallistuva valtio sitoutuu 
osallistumaan BONUS-ohjelman
rahoittamiseen ja tosiasiallisesti 
maksamaan rahoitusosuutensa, erityisesti 
kun on kyse ehdotuspyyntöjen perusteella
valittujen BONUS-hankkeiden 
osallistujien rahoittamisesta;

Or. en

Tarkistus 28
Jens Rohde

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 osa – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) käynnistetään vähintään kolme 
tieteidenvälistä ja strategisesti suunnattua 
yhteistä ehdotuspyyntöä, joissa haetaan 
useiden kumppanien muodostamia 
hankkeita.

g) käynnistetään tieteidenvälisiä ja 
strategisesti suunnattuja yhteisiä 
ehdotuspyyntöjä, joissa haetaan useiden 
kumppanien muodostamia hankkeita.

Or. en
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Tarkistus 29
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 osa – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) kutsutaan aktiivisesti kaikki EU:n 
ulkopuoliset Itämeren valtiot tai Itämeren 
valuma-alueeseen kuuluvat valtiot 
osallistumaan aloitteeseen osallistuvana 
valtiona.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella lisätään Itämeren valuma-alueeseen kuuluvat valtiot valmistelijan esittämään 
tarkistukseen 2.

Tarkistus 30
Jens Rohde

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2.2 osa – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

BONUS EEIG:n on toimitettava 
komissiolle seuraavissa kohdissa mainitut 
suoritteet 18 kuukauden kuluessa 
strategiavaiheen alusta.

BONUS EEIG:n on toimitettava 
komissiolle seuraavissa kohdissa mainitut 
suoritteet 9 kuukauden kuluessa 
strategiavaiheen alusta.

Or. en

Tarkistus 31
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2.2.1 osa – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Strateginen tutkimuslinjaus laaditaan ja Strateginen tutkimuslinjaus laaditaan ja 



PE439.291v01-00 16/21 AM\806474FI.doc

FI

siitä sovitaan keskinäisellä neuvonpidolla, 
jossa ovat mukana osallistuvat valtiot, laaja 
kirjo sidosryhmiä ja komissio. Se 
muodostaa perustan politiikkalähtöiselle 
ohjelmalle. Sen tutkimuskohteet on 
rajattava niin, että ne käsittävät 
meriekosysteemin lisäksi myös Itämeren 
valuma-alueen, jotta voidaan ottaa 
huomioon Itämeren alueen ekosysteemien 
laatuun ja tuottavuuteen vaikuttavat 
keskeiset tekijät.

siitä sovitaan keskinäisellä neuvonpidolla, 
jossa ovat mukana osallistuvat valtiot, laaja 
kirjo sidosryhmiä ja komissio. Se 
muodostaa perustan politiikkalähtöiselle 
ohjelmalle. Sen tutkimuskohteet on 
rajattava niin, että ne käsittävät 
meriekosysteemin lisäksi myös Itämeren 
valuma-alueen, jotta voidaan ottaa 
huomioon Itämeren alueen ekosysteemien 
laatuun ja tuottavuuteen vaikuttavat 
keskeiset tekijät. Sen on katettava arvio 
alueen ympäristövahinkojen 
taloudellisista kustannuksista ja 
biologisen monimuotoisuuden 
menetyksestä.

Or. en

Perustelu

Lisätään ympäristövahinkojen taloudellisten näkökohtien yleinen arviointi (esim. 
rehevöityminen) biologisen monimuotoisuuden menettämiseen valmistelijan esittämään 
tarkistukseen 3.

Tarkistus 32
Jens Rohde

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2.2.3 osa – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) kehitetään BONUS-169-hankkeiden
rahoittamiseksi tukirakenne, joka perustuu 
osallistuvien valtioiden ja yhteisön 
käteisrahoitusosuuksien yhdistämiseen;

h) kehitetään BONUS-hankkeiden
rahoittamiseksi tukirakenne;

Or. en
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Tarkistus 33
Bogusław Sonik

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2.2.3 osa – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) kehitetään BONUS-169-hankkeiden
rahoittamiseksi tukirakenne, joka perustuu 
osallistuvien valtioiden ja yhteisön 
käteisrahoitusosuuksien yhdistämiseen;

h) kehitetään BONUS-hankkeiden
rahoittamiseksi tukirakenne.

Or. en

Tarkistus 34
Bogusław Sonik

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 osa

Komission teksti Tarkistus

3. Jos arvioinnin ja etukäteistarkastuksen 
tulokset ovat myönteisiä, komissio ja 
BONUS EEIG tekevät 
täytäntöönpanosopimuksen.

3. Jos 3 artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut edellytykset täyttyvät ja jos 
etukäteistarkastus on myönteinen, 
komissio ja BONUS EEIG tekevät 
täytäntöönpanosopimuksen.

Or. en

Tarkistus 35
Jens Rohde

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 osa

Komission teksti Tarkistus

3. Jos arvioinnin ja etukäteistarkastuksen 
tulokset ovat myönteisiä, komissio ja 
BONUS EEIG tekevät 
täytäntöönpanosopimuksen.

3. Komissio ja BONUS EEIG tekevät 
3 artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun täytäntöönpanosopimuksen.

Or. en
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Tarkistus 36
Jens Rohde

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3.1 osa

Komission teksti Tarkistus

Toteutusvaiheessa julkaistaan ja 
järjestetään vähintään kolme yhteistä 
ehdotuspyyntöä. Tarkoituksena on 
rahoittaa strategisesti suunnattuja BONUS-
169-hankkeita, joilla pyritään ohjelman 
tavoitteisiin. Aiheiden on perustuttava 
BONUS-169:n strategiseen 
tutkimuslinjaukseen, noudateltava laadittua 
etenemissuunnitelmaa aina kun se on 
mahdollista ja katettava tutkimukseen, 
teknologian kehittämiseen sekä 
koulutukseen ja/tai levitykseen liittyviä 
toimia.

Toteutusvaiheessa julkaistaan ja 
järjestetään yhteisiä ehdotuspyyntöjä. 
Tarkoituksena on rahoittaa strategisesti 
suunnattuja BONUS-hankkeita, joilla 
pyritään ohjelman tavoitteisiin. Aiheiden 
on perustuttava BONUS-ohjelman
strategiseen tutkimuslinjaukseen, 
noudateltava laadittua 
etenemissuunnitelmaa aina kun se on 
mahdollista ja katettava tutkimukseen, 
teknologian kehittämiseen sekä 
koulutukseen ja/tai levitykseen liittyviä 
toimia.

Or. en

Tarkistus 37
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3.2 osa – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

BONUS EEIG laatii rahoitettavien 
hankkeiden luettelon riippumattoman 
arvioinnin tuloksia tiukasti noudattaen.
Riippumattomien asiantuntijoiden laatima 
paremmuusjärjestys katsotaan sitovaksi 
BONUS-169-varojen osoittamiseksi.

BONUS EEIG laatii rahoitettavien 
hankkeiden luettelon riippumattoman 
arvioinnin tuloksia tiukasti noudattaen ja 
varmistaen, että hankkeet valitaan 
mahdollisimman tasapuolisesti Itämeren 
alueen eri jäsenvaltioista. 
Riippumattomien asiantuntijoiden laatima 
paremmuusjärjestys katsotaan sitovaksi 
BONUS-169-varojen osoittamiseksi.

Or. lt
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Perustelu

Kun valitaan rahoitettavia hankkeita, käytäntö on osoittanut, että tiettyjen jäsenvaltioiden 
tutkimuskeskusten esittämiä hankkeita suositaan aiheetta, kun taas toisten jäsenvaltioiden 
tutkimuskeskukset jätetään huomiotta. Tällaista syrjintää pitäisi välttää paremmuusjärjestystä 
vahvistettaessa.

Tarkistus 38
Jens Rohde

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3.4 osa – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön rahoitusosuus ja osallistuvien 
valtioiden BONUS-169:ään suorittamat 
käteisrahoitusosuudet yhdistetään, ja tätä 
rahoitusta hallinnoi keskitetysti BONUS 
EEIG.

Pääsääntöisesti yhteisön rahoitusosuus ja 
osallistuvien valtioiden BONUS-
ohjelmaan suorittamat 
käteisrahoitusosuudet yhdistetään, ja tätä 
rahoitusta hallinnoi keskitetysti BONUS 
EEIG (tosiasiallinen yhteisbudjetti).
Perustelluissa tapauksissa osallistuva 
valtio voi kuitenkin käyttää 
käteissuorituksensa yksinomaan 
kansallisen tutkimuksensa rahoittamiseen 
(virtuaalinen yhteisbudjetti).

Or. en

Tarkistus 39
Justas Vincas Paleckis

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3.4 osa – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön rahoitusosuus ja osallistuvien 
valtioiden BONUS-169:ään suorittamat 
käteisrahoitusosuudet yhdistetään, ja tätä 
rahoitusta hallinnoi keskitetysti BONUS 
EEIG.

Yhteisön rahoitusosuus ja osallistuvien 
valtioiden BONUS-169:ään suorittamat 
käteisrahoitusosuudet yhdistetään, ja tätä 
rahoitusta hallinnoi keskitetysti BONUS 
EEIG, mutta osallistuva valtio voi käyttää 
käteissuorituksensa yksinomaan 
kansallisen tutkimuksensa rahoittamiseen 
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(virtuaalinen yhteisbudjetti).

Or. en

Perustelu

Ns. virtuaalista yhteisbudjettia koskeva mahdollisuus on tarpeen sellaisille osallistuville 
valtioille, joiden rahansiirto yhteiseen budjettiin on rajallista, tai sellaisille osallistuville 
valtioille, joiden tutkimuskapasiteetti on alempi, missä tapauksessa mahdollisuus käyttää 
käteissuoritus yksinomaan kansalliseen tutkimukseen auttaisi kaventamaan olemassa olevaa 
kuilua.

Tarkistus 40
Bogusław Sonik

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3.4 osa – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön rahoitusosuus ja osallistuvien 
valtioiden BONUS-169:ään suorittamat 
käteisrahoitusosuudet yhdistetään, ja tätä 
rahoitusta hallinnoi keskitetysti BONUS 
EEIG.

Pääsääntöisesti yhteisön rahoitusosuus ja 
osallistuvien valtioiden BONUS-
ohjelmaan suorittamat 
käteisrahoitusosuudet yhdistetään, ja tätä 
rahoitusta hallinnoi keskitetysti BONUS 
EEIG (tosiasiallinen yhteisbudjetti).
Perustelluissa tapauksissa osallistuva 
valtio voi kuitenkin käyttää 
käteissuorituksensa yksinomaan 
kansallisen tutkimuksensa rahoittamiseen 
(virtuaalinen yhteisbudjetti).

Or. en

Tarkistus 41
Jens Rohde

Ehdotus päätökseksi
Liite II – 1 osa

Komission teksti Tarkistus

1. BONUS EEIG hallinnoi BONUS-
169:ää sihteeristönsä kautta. BONUS 
EEIG:n on perustettava seuraavat 

1. BONUS EEIG hallinnoi BONUS-
ohjelmaa sihteeristönsä kautta. BONUS 
EEIG on perustanut seuraavat rakenteet 
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rakenteet BONUS-169:n tarkoituksia 
varten: johtoryhmä, sihteeristö, 
neuvottelukunta, sektoritutkimuksen 
foorumi ja hankekoordinaattorien foorumi.

BONUS-ohjelman tarkoituksia varten: 
johtoryhmä, sihteeristö, neuvottelukunta, 
sektoritutkimuksen foorumi ja 
hankekoordinaattorien foorumi.

Or. en


