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Módosítás 5
Jens Rohde

Határozatra irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS HATÁROZATA a több 
tagállam által indított közös balti-tengeri 
kutatási és fejlesztési programban
(BONUS-169) való közösségi részvételről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS HATÁROZATA a több 
tagállam által indított közös balti-tengeri 
kutatási és fejlesztési programban
(BONUS) való közösségi részvételről

Or. en

Módosítás 6
Jens Rohde

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tudomány képes hozzájárulni e 
kihívások kezeléséhez és ahhoz, hogy 
megoldásokat találjunk a Balti-tenger 
környezeti problémáira. Ugyanakkor a 
jelenlegi helyzet súlyossága megköveteli, 
hogy a jelenlegi balti-tengeri kutatásokat 
mennyiségileg és minőségileg is 
megerősítsük egy olyan teljesen integrált 
megközelítés kidolgozása és megvalósítása 
révén, amellyel az összes határos ország 
vonatkozó kutatási programjait úgy lehet 
egyszerűsíteni és célzottá tenni, hogy azok 
az összetett és sürgős kérdéseket 
összehangolt és hatékony módon 
közelítsék meg.

(5) A tudománynak hozzá kell járulnia e 
kihívások kezeléséhez és ahhoz, hogy 
megoldásokat találjunk a Balti-tenger
sürgető környezeti problémáira.
Ugyanakkor a jelenlegi helyzet súlyossága 
megköveteli, hogy a jelenlegi balti-tengeri 
kutatásokat mennyiségileg és minőségileg 
is megerősítsük egy olyan teljesen integrált 
megközelítés kidolgozása és megvalósítása 
révén, amellyel az összes határos ország 
vonatkozó kutatási programjait úgy lehet 
egyszerűsíteni és célzottá tenni, hogy azok 
az összetett és sürgős kérdéseket 
összehangolt és hatékony módon 
közelítsék meg.

Or. en
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Módosítás 7
Jens Rohde

Határozatra irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A BONUS ERA-NET és a ERA-
NET PLUS programok általánosságban 
jól működtek, ezért a sürgető környezeti 
kihívások kezelése érdekében fontos a 
kutatási erőfeszítések folytatásának 
biztosítása; 

Or. en

Módosítás 8
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Noha jobbára a környezeti kutatásokra 
irányul, a BONUS-169 kezdeményezés 
több, vonatkozó közösségi kutatási 
programmal is egybevág számos, az 
ökoszisztémára nézve halmozott hatással 
járó olyan emberi tevékenységet illetően, 
mint a halászat, az akvakultúra, a 
mezőgazdaság, az infrastruktúra, a 
közlekedés, a kutatók képzése és 
mobilitása, valamint egyes társadalmi-
gazdasági kérdések. A kezdeményezésnek 
jó néhány közösségi politika tekintetében 
számottevő jelentősége van, ideértve a 
tengeri környezetvédelmi politika területén 
a közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról (tengervédelmi 
stratégiáról szóló keretirányelv) szóló 
2008. június 17-i 2008/56/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet, a balti-
tengeri régióra vonatkozó uniós stratégiát, 
a közös halászati politikát, a közös 

(12) Noha jobbára a környezeti kutatásokra 
irányul, a BONUS-169 kezdeményezés 
több, vonatkozó közösségi kutatási 
programmal is egybevág számos, az 
ökoszisztémára nézve halmozott hatással 
járó olyan emberi tevékenységet illetően, 
mint a halászat, az akvakultúra, a 
mezőgazdaság, az infrastruktúra
(különösen az energia területén), a 
közlekedés, a kutatók képzése és 
mobilitása, valamint egyes társadalmi-
gazdasági kérdések. A kezdeményezésnek 
jó néhány közösségi politika tekintetében 
számottevő jelentősége van, ideértve a 
tengeri környezetvédelmi politika területén 
a közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról (tengervédelmi 
stratégiáról szóló keretirányelv) szóló 
2008. június 17-i 2008/56/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet, a balti-
tengeri régióra vonatkozó uniós stratégiát, 
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agrárpolitikát, a vízpolitika terén a 
közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet, valamint az EU olyan 
nemzetközi kötelezettségvállalásait, mint a 
HELCOM balti-tengeri cselekvési terve.
Ennek eredményeképpen a közösségi 
politika számos más területe is a BONUS-
169 program kedvezményezettje lesz.

a közös halászati politikát, a közös 
agrárpolitikát, a vízpolitika terén a 
közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet, valamint az EU olyan 
nemzetközi kötelezettségvállalásait, mint a 
HELCOM balti-tengeri cselekvési terve.
Ennek eredményeképpen a közösségi 
politika számos más területe is a BONUS-
169 program kedvezményezettje lesz.

Or. lt

Indokolás

Nagyobb figyelmet kell szentelni a tervezett energetikai infrastruktúra projekteknek, mivel a 
jövőben minden bizonnyal ezek fogják a legnagyobb hatást gyakorolni a Balti-tenger 
környezetére.

Módosítás 9
Jens Rohde

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Helyénvaló, hogy a stratégiai szakasz 
végén a Bizottság a végrehajtási szakaszba 
való belépéshez független szakértő
segítségével értékelje a kezdeményezés 
kiforrottságát és készültségi fokát.

(15) Helyénvaló, hogy a stratégiai szakasz 
végén a Bizottság a végrehajtási szakaszba 
való belépéshez független szakértők
segítségével értékelje a stratégiai szakasz 
minőségét, és szükség esetén javaslatot 
tegyen annak javítására. A végrehajtási 
szakaszba való átmenetnek 
zökkenőmentesen és szükségtelen 
késedelem nélkül kell lezajlania.

Or. en
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Módosítás 10
Justas Vincas Paleckis

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Helyénvaló, hogy a stratégiai szakasz 
végén a Bizottság a végrehajtási 
szakaszba való belépéshez független 
szakértő segítségével értékelje a
kezdeményezés kiforrottságát és 
készültségi fokát.

(15) Helyénvaló, hogy a stratégiai szakasz 
végén a Bizottság megvizsgálja a 
kezdeményezés kiforrottságát és 
készültségi fokát és ezt szükségtelen 
késlekedések nélkül el is végzi.

Or. en

Módosítás 11
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A BONUS-169 hatékony végrehajtása 
érdekében a BONUS EEIG felelősségi 
körében központilag, pályázati felhívást 
követően kiválasztott BONUS-169 
projektek résztvevőinek indokolt pénzügyi 
támogatást nyújtani.

(24) A BONUS-169 hatékony végrehajtása 
érdekében a BONUS EEIG felelősségi 
körében központilag, pályázati felhívást 
követően kiválasztott BONUS-169 
projektek résztvevőinek indokolt pénzügyi 
támogatást nyújtani. A BONUS-169 
projektek résztvevőinek nyújtott pénzügyi 
támogatásnak és kifizetésének 
összhangban kell lennie a hetedik 
keretprogramnak megfelelő közös 
szabályokkal.

Or. en
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Módosítás 12
Jens Rohde

Határozatra irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A BONUS-169 hatékony végrehajtása 
érdekében a BONUS EEIG felelősségi 
körében központilag, pályázati felhívást 
követően kiválasztott BONUS-169
projektek résztvevőinek indokolt pénzügyi 
támogatást nyújtani.

(24) A BONUS hatékony végrehajtása 
érdekében a BONUS EEIG felelősségi 
körében központilag, pályázati felhívást 
követően kiválasztott BONUS projektek 
résztvevőinek indokolt pénzügyi 
támogatást nyújtani. A BONUS-ban részt 
vevők számára nyújtott pénzügyi 
támogatásoknak és azok folyósításának 
átláthatónak és bürokráciától mentesnek 
kell lenniük.

Or. en

Módosítás 13
Jens Rohde

Határozatra irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Különösen fontos, hogy a BONUS-
169 keretében végrehajtott kutatási 
tevékenység megfeleljen az alapvető etikai 
elveknek, ideértve az Európai Unióról 
szóló szerződés 6. cikkében és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában foglalt elveket 
is, továbbá kövesse a nemek közötti 
egyenlőség elvét és a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános
érvényesítésének elvét.

(30) Különösen fontos, hogy a BONUS
keretében végrehajtott kutatási tevékenység
a hetedik keretprogramban meghatározott 
alapelvekkel összhangban megfeleljen az 
etikai elveknek, továbbá kövesse a nemek 
közötti egyenlőség, a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítése és 
a fenntartható fejlődés elvét.

Or. en
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Módosítás 14
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) A BONUS-169 program keretében 
már befejezett projektek sikeres 
megvalósítása felszínre hozta a Balti-
tenger katasztrofális állapotát, különösen 
azokon a területeken, ahová a 
nagyszabású energetikai infrastruktúra-
projekteket tervezik; a balti-tengeri 
környezet helyzetét ezért továbbra is 
aktívan felügyelni kell. 

Or. lt

Indokolás

E módosítás kihangsúlyozza a BONUS-169 programba tartozó projektek sikeres 
megvalósításának fontosságát.

Módosítás 15
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
32 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32b) A BONUS-169 programba tartozó 
projektek végrehajtása során feltárt hibás 
gyakorlatokat abba kell hagyni, és a 
finanszírozásban részesülő projektek 
listájának elkészítésekor nem szabad 
indokolatlanul előnyben részesíteni az 
egyes tagállamok kutatóközpontjai által 
benyújtott projekteket, mivel ez 
hátrányosan megkülönböztetné a balti-
tengeri régióban található többi 
tagállamot.  

Or. lt
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Indokolás

A finanszírozásban részesülő projektek kiválasztása során a tapasztalatok szerint egyes 
tagállamok kutatóközpontjainak indokolatlanul kedveztek, míg más tagállamok 
kutatóközpontjait figyelmen kívül hagyták. A projektek sorrendjének meghatározásakor az 
efféle hátrányos megkülönböztetés kerülendő.

Módosítás 16
Dan Jørgensen

Határozatra irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. cikk
Tárgy

A határozat szándéka, hogy a regionális 
kutatási erőfeszítések összehangolásának 
elősegítésén keresztül támogassa a balti-
tengeri régió környezeti szempontból 
fenntartható fejlesztését, a régió feletti, 
ökoszisztémán alapuló irányítás 
megteremtésére irányuló közös cél 
érdekében.

Or. en

Módosítás 17
Jens Rohde

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A program stratégiai szakasza 
legfeljebb két évig tart. Ez a szakasz készíti 
elő a végrehajtási szakaszt. A stratégiai 
szakasz során a BONUS EEIG az alábbi 
feladatokat hajtja végre:

(3) A program stratégiai szakasza 
legfeljebb egy évig tart. Ez a szakasz 
készíti elő a végrehajtási szakaszt. A 
stratégiai szakasz során a BONUS EEIG az 
alábbi feladatokat hajtja végre:

Or. en
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Módosítás 18
Dan Jørgensen

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a stratégiai kutatási menetrend 
előkészítése – a program tudományos 
tartalmára vonatkozó rész meghatározása a 
pályázati felhívásokra irányulóan, a hetedik 
keretprogramban kitűzött célokkal 
összhangban;

a) a stratégiai kutatási menetrend 
előkészítése – a program tudományos 
tartalmára vonatkozó rész meghatározása a 
pályázati felhívásokra irányulóan, a balti-
tengeri régió feletti, fenntartható 
ökoszisztémán alapuló irányítás 
megteremtésére irányuló közös cél 
érdekében és a hetedik keretprogramban 
kitűzött célokkal összhangban;

Or. en

Módosítás 19
Jens Rohde

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A végrehajtási szakasz legalább öt évig 
tart. A végrehajtási szakasz során legalább 
három pályázati felhívás közzétételére 
kerül sor olyan projektek finanszírozása 
érdekében, amelyek a BONUS-169 céljaira 
irányulnak. Ezek a felhívások a több 
partner részvételével megvalósuló, 
transznacionális projektekre irányulnak, és 
kutatási, technológiafejlesztési, képzési és 
terjesztési tevékenységeket foglalnak 
magukban. A projektek kiválasztása az 
egyenlő bánásmód, az átláthatóság, a 
független értékelés, a társfinanszírozás, a 
profitmentesség, a más közösségi 
forrásokkal nem halmozódó finanszírozás, 
valamint a visszamenőleges hatály 

(4) A végrehajtási szakasz legalább öt évig 
tart. A végrehajtási szakasz során pályázati
felhívások közzétételére kerül sor olyan 
projektek finanszírozása érdekében, 
amelyek a BONUS céljaira irányulnak.
Ezek a felhívások a több partner 
részvételével megvalósuló, 
transznacionális projektekre irányulnak, és 
kutatási, technológiafejlesztési, képzési és 
terjesztési tevékenységeket foglalnak 
magukban. A projektek kiválasztása az 
egyenlő bánásmód, az átláthatóság, a 
független értékelés, a társfinanszírozás, a 
profitmentesség, a más közösségi 
forrásokkal nem halmozódó finanszírozás, 
valamint a visszamenőleges hatály 
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tilalmának elve szerint történik. tilalmának elve szerint történik.

Or. en

Módosítás 20
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A végrehajtási szakasz legalább öt évig 
tart. A végrehajtási szakasz során legalább 
három pályázati felhívás közzétételére 
kerül sor olyan projektek finanszírozása 
érdekében, amelyek a BONUS-169 céljaira 
irányulnak. Ezek a felhívások a több 
partner részvételével megvalósuló, 
transznacionális projektekre irányulnak, és 
kutatási, technológiafejlesztési, képzési és 
terjesztési tevékenységeket foglalnak 
magukban. A projektek kiválasztása az 
egyenlő bánásmód, az átláthatóság, a 
független értékelés, a társfinanszírozás, a 
profitmentesség, a más közösségi 
forrásokkal nem halmozódó finanszírozás, 
valamint a visszamenőleges hatály 
tilalmának elve szerint történik.

(4) A végrehajtási szakasz legalább öt évig 
tart. A végrehajtási szakasz során legalább 
három pályázati felhívás közzétételére 
kerül sor olyan projektek finanszírozása 
érdekében, amelyek a BONUS-169 céljaira 
irányulnak. Ezek a felhívások a több 
partner részvételével megvalósuló, 
transznacionális projektekre irányulnak, és 
kutatási, technológiafejlesztési, képzési és 
terjesztési tevékenységeket foglalnak 
magukban. A projektek kiválasztása az 
egyenlő bánásmód, az átláthatóság, a 
független értékelés, a társfinanszírozás, a 
profitmentesség, a más közösségi 
forrásokkal nem halmozódó finanszírozás, 
valamint a visszamenőleges hatály 
tilalmának elve szerint történik. A 
BONUS-169 projektek résztvevőinek 
nyújtott pénzügyi támogatásnak és 
kifizetésnek meg kell felelnie a hetedik 
keretprogrammal összhangban lévő közös 
szabályoknak.

Or. en
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Módosítás 21
Jens Rohde

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Közösség a végrehajtási szakaszhoz 
az alábbi feltételek mellett nyújtja a 
pénzügyi hozzájárulást:

(3) A Bizottság a stratégiai szakasz vége 
előtt az alábbiakat értékeli:

Or. en

Módosítás 22
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Közösség a végrehajtási szakaszhoz 
az alábbi feltételek mellett nyújtja a 
pénzügyi hozzájárulást:

(3) A Bizottság a stratégiai szakasz vége 
előtt az alábbiakat értékeli:

Or. en

Indokolás

A Közösség által nyújtott pénzügyi hozzájárulást nem lehet olyan feltételekhez kötni, amelyek 
megszakítják a folyamatosságot és kiszámíthatatlanságot okoznak.

Módosítás 23
Jens Rohde

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a stratégiai szakasznak a Bizottság által 
független szakértők segítségével 
elvégzendő értékelése pozitív eredménnyel 
zárul; az értékelésnek ki kell terjednie a 2. 

a) a 2. cikk (3) bekezdésében leírt 
stratégiai szakasz eredménye, valamint az 
I. melléklet 2. szakaszában előírt célok és 
eredmények elérése terén megvalósuló
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cikk (3) bekezdésében és az I. mellékletben
előírt célok és eredmények elérése terén 
megvalósuló előrehaladásra;

előrehaladás;

Or. en

Módosítás 24
Bogusław Sonik

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész és a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Közösség a végrehajtási szakaszhoz 
az alábbi feltételek mellett nyújtja a 
pénzügyi hozzájárulást:

(3) A Közösségnek a végrehajtási 
szakaszhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulása

az alábbi feltétetektől függ:

a) a stratégiai szakasznak a Bizottság által 
független szakértők segítségével 
elvégzendő értékelése pozitív eredménnyel 
zárul; az értékelésnek ki kell terjednie a 2. 
cikk (3) bekezdésében és az I.
mellékletben előírt célok és eredmények 
elérése terén megvalósuló előrehaladásra;

a) a stratégiai kutatások menetrendjének 
és az érdekeltek konzultációs 
platformjainak a részt vevő államok általi 
kialakítása és a 2. cikk (3) bekezdésében
említett végrehajtási szabályok 
megvalósítása, valamint az I. melléklet 2. 
szakaszában előírt célok és eredmények 
elérése terén megvalósuló előrehaladás;

Or. en

Módosítás 25
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a stratégiai szakasznak a Bizottság által 
független szakértők segítségével 
elvégzendő értékelése pozitív eredménnyel 
zárul; az értékelésnek ki kell terjednie a 2. 
cikk (3) bekezdésében és az I. mellékletben
előírt célok és eredmények elérése terén 

a) a 2. cikk (3) bekezdésében leírt 
stratégiai szakasz eredménye, valamint az 
I. melléklet 2. szakaszában előírt célok és 
eredmények elérése terén megvalósuló
előrehaladás;



PE439.291v01-00 14/22 AM\806474HU.doc

HU

megvalósuló előrehaladásra;

Or. en

Indokolás

A Közösség által nyújtott pénzügyi hozzájárulást nem lehet olyan feltételekhez kötni, amelyek 
megszakítják a folyamatosságot és kiszámíthatatlanságot okoznak.

Módosítás 26
Dan Jørgensen

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a BONUS EEIG igazolja, hogy képes a 
BONUS-169 végrehajtására, beleértve a 
Közösség pénzügyi hozzájárulásának a 
1605/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet
(a továbbiakban: költségvetési rendelet) 54. 
cikke (2) bekezdésének c) pontjában és 56. 
cikkében, valamint a 2342/2002/EK, 
Euratom rendelet 35. cikkében, 38. 
cikkének (2) bekezdésében és 41. cikkében 
foglalt rendelkezéseknek és a hatékony és 
pénzgazdálkodásnak megfelelő, a közvetett 
központi irányítás keretei közötti 
fogadását, szétosztását és nyomon 
követését;

b) a BONUS EEIG igazolja, hogy képes a 
BONUS-169 végrehajtására, beleértve a
balti-tengeri régió környezeti szempontból 
fenntartható fejlesztésére vonatkozó 
célkitűzések elérését, a Közösség pénzügyi 
hozzájárulásának a 1605/2002/EK, 
Euratom bizottsági rendelet (a 
továbbiakban: költségvetési rendelet) 54. 
cikke (2) bekezdésének c) pontjában és 56. 
cikkében, valamint a 2342/2002/EK, 
Euratom rendelet 35. cikkében, 38. 
cikkének (2) bekezdésében és 41. cikkében 
foglalt rendelkezéseknek és a hatékony és 
pénzgazdálkodásnak megfelelő, a közvetett 
központi irányítás keretei közötti 
fogadását, szétosztását és nyomon 
követését;

Or. en
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Módosítás 27
Jens Rohde

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) minden egyes részt vevő állam 
kötelezettséget vállal arra, hogy kiveszi a 
részét a BONUS-169 finanszírozásából, a
készpénzfizetésből és kérés esetén a 
természetbeni infrastrukturális 
hozzájárulás tényleges rendelkezésre 
bocsátásából; ezeket a 
kötelezettségvállalásokat a BONUS-169 
végrehajtási szakaszának közös 
végrehajtásához való hozzájárulás 
érdekében bele kell foglalni az illetékes 
nemzeti hatóságok által jóváhagyott 
finanszírozási tervbe;

e) minden egyes részt vevő állam 
kötelezettséget vállal arra, hogy kiveszi a 
részét a BONUS finanszírozásából és a 
pénzügyi hozzájárulás hatékony 
kifizetéséből, különös tekintettel a BONUS 
projekteknek a pályázati felhívás alapján 
kiválasztott résztvevői számára folyósított 
összegekre;

Or. en

Módosítás 28
Jens Rohde

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 szakasz – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) legalább három, több témát érintő, 
stratégiailag célzott és több partner 
bevonásával készülő közös pályázati 
felhívást hirdet meg.

g) több témát érintő, stratégiailag célzott és 
több partner bevonásával készülő közös 
pályázati felhívást hirdet meg.

Or. en
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Módosítás 29
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 szakasz – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) aktívan felkéri a Balti-tengert 
határoló vagy annak vízgyűjtő 
medencéjébe tartozó valamennyi 
harmadik országot mint résztvevő államot 
a kezdeményezésben való részvételre

Or. en

Indokolás

Az előadó 2. módosításának további Balti-tengerhez tartozó országokkal való kibővítése. 

Módosítás 30
Jens Rohde

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2.2 szakasz – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A BONUS EEIG legkésőbb a stratégiai 
szakasz kezdetétől számított 18 hónapon 
belül megküldi a Bizottságnak az alábbi 
bekezdésekben felsorolt benyújtandó 
anyagokat.

A BONUS EEIG legkésőbb a stratégiai 
szakasz kezdetétől számított kilenc
hónapon belül megküldi a Bizottságnak az 
alábbi bekezdésekben felsorolt 
benyújtandó anyagokat.

Or. en

Módosítás 31
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2.2.1 szakasz – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A stratégiai kutatások menetrendjét a részt A stratégiai kutatások menetrendjét a részt 
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vevő államokkal, az érdekeltek széles 
körével és a Bizottsággal egyeztetve kell 
kidolgozni és elfogadni. A menetrend 
szolgál a politikai célokhoz illeszkedő 
program alapjául. A menetrend úgy 
szélesíti a kutatások fókuszát, hogy az a 
tengeri ökoszisztémán túlmenően magába 
foglalhassa a vízgyűjtő medencén alapuló 
megközelítést, amely a balti-tengeri térség 
ökoszisztémáinak minőségére és 
termelékenységére kiható kiemelt 
kérdésekkel foglalkozik.

vevő államokkal, az érdekeltek széles 
körével és a Bizottsággal egyeztetve kell 
kidolgozni és elfogadni. A menetrend 
szolgál a politikai célokhoz illeszkedő 
program alapjául. A menetrend úgy 
szélesíti a kutatások fókuszát, hogy az a 
tengeri ökoszisztémán túlmenően magába 
foglalhassa a vízgyűjtő medencén alapuló 
megközelítést, amely a balti-tengeri térség 
ökoszisztémáinak minőségére és 
termelékenységére kiható kiemelt 
kérdésekkel foglalkozik. A menetrendnek 
tartalmaznia kell a régió környezeti 
károsodására és a biológiai 
sokféleségének csökkenésére vonatkozó 
gazdasági költségek becslését.

Or. en

Indokolás

Az előadó 3. módosításának a biológiai sokféleség csökkenésén kívül további környezeti károk 
(pl. eutrofizáció) általános gazdasági értékelésével való kibővítése. 

Módosítás 32
Jens Rohde

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2.2.3 szakasz – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a BONUS-169 szerinti projektek
finanszírozását biztosító, a részt vevő 
államok és a Közösség készpénz-
hozzájárulásaiból álló közös 
finanszírozási alapra épülő struktúra 
kidolgozása;

h) a BONUS-projektek finanszírozását 
biztosító struktúra kidolgozása;

Or. en
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Módosítás 33
Bogusław Sonik

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2.2.3 szakasz – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a BONUS-169 szerinti projektek
finanszírozását biztosító, a részt vevő 
államok és a Közösség készpénz-
hozzájárulásaiból álló közös 
finanszírozási alapra épülő struktúra 
kidolgozása

h) a BONUS-projektek finanszírozását 
biztosító struktúra kidolgozása.

Or. en

Módosítás 34
Bogusław Sonik

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Amennyiben a BONUS EEIG értékelése 
és az előzetes vizsgálat pozitív 
eredménnyel zárul, a Bizottság és a 
BONUS EEIG aláírja a végrehajtási 
megállapodást.

3. Amennyiben a 3. cikk (3) bekezdés a) 
pontjában említett feltételek teljesülnek és 
a BONUS EEIG előzetes vizsgálata pozitív 
eredménnyel zárul, a Bizottság és a 
BONUS EEIG aláírja a végrehajtási 
megállapodást.

Or. en

Módosítás 35
Jens Rohde

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Amennyiben a BONUS EEIG 
értékelése és az előzetes vizsgálat pozitív 
eredménnyel zárul, a Bizottság és a 

3. A 3. cikk (3) bekezdésének a) pontjában 
megfogalmazottak szerint a Bizottság és a 
BONUS EEIG aláírja a végrehajtási 
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BONUS EEIG aláírja a végrehajtási 
megállapodást.

megállapodást.

Or. en

Módosítás 36
Jens Rohde

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3.1 szakasz 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végrehajtási szakasz során legalább 
három közös pályázati felhívást kell 
közzétenni és végrehajtani olyan, 
stratégiailag motivált BONUS-169 
projektek finanszírozása céljából, amelyek 
a kezdeményezés céljaira irányulnak. A 
témáknak a BONUS-169 stratégiai kutatási 
menetrendjéből kell származniuk, a lehető 
legnagyobb mértékben tiszteletben kell 
tartaniuk az elfogadott ütemtervet, és le 
kell fedniük a kutatási, 
technológiafejlesztési, képzési és/vagy 
terjesztési tevékenységeket.

A végrehajtási szakasz során közös 
pályázati felhívásokat kell közzétenni és 
végrehajtani olyan, stratégiailag motivált
BONUS-projektek finanszírozása céljából, 
amelyek a kezdeményezés céljaira 
irányulnak. A témáknak a BONUS
stratégiai kutatási menetrendjéből kell 
származniuk, a lehető legnagyobb 
mértékben tiszteletben kell tartaniuk az 
elfogadott ütemtervet, és le kell fedniük a 
kutatási, technológiafejlesztési, képzési 
és/vagy terjesztési tevékenységeket.

Or. en

Módosítás 37
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3.2 szakasz – 7 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A BONUS EEIG szigorúan a független 
értékelés eredményei alapján állítja össze a 
finanszírozási listát. A független szakértők 
által felállított rangsor betartása kötelező a 
BONUS-169 pénzalapjainak elosztásakor.

A BONUS EEIG szigorúan a független 
értékelés eredményei alapján állítja össze a 
finanszírozási listát és biztosítja, hogy a 
projektek kiválasztása a balti-tengeri 
régióban található tagállamok közötti 
lehető legkiegyensúlyozottabb megoszlás 
figyelembevételével történjen. A független 
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szakértők által felállított rangsor betartása 
kötelező a BONUS-169 pénzalapjainak 
elosztásakor.

Or. lt

Indokolás

A finanszírozásban részesülő projektek kiválasztása során a tapasztalatok szerint egyes 
tagállamok kutatóközpontjainak indokolatlanul kedveztek, míg más tagállamok 
kutatóközpontjait figyelmen kívül hagyták. A projektek sorrendjének meghatározásakor az 
efféle hátrányos megkülönböztetés kerülendő.

Módosítás 38
Jens Rohde

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3.4 szakasz – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közösség pénzügyi hozzájárulását és a 
részt vevő államok készpénz-
hozzájárulását a BONUS-169 közös alapba 
kell összevonni és azokat a BONUS EEIG-
nek központilag kell kezelnie.

Általános szabályként a Közösség 
pénzügyi hozzájárulását és a részt vevő 
államok készpénz-hozzájárulását a
BONUS közös alapba kell összevonni és 
azokat a BONUS EEIG-nek központilag 
kell kezelnie („tényleges közös kassza”).
Indokolt esetben azonban egy részt vevő 
állam készpénz-hozzájárulását kizárólag 
hazai kutatásra is előirányozhatja 
(„virtuális közös kassza”).

Or. en

Módosítás 39
Justas Vincas Paleckis

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3.4 szakasz – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közösség pénzügyi hozzájárulását és a 
részt vevő államok készpénz-
hozzájárulását a BONUS-169 közös alapba 

A Közösség pénzügyi hozzájárulását és a 
részt vevő államok készpénz-
hozzájárulását a BONUS-169 közös alapba 
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kell összevonni és azokat a BONUS EEIG-
nek központilag kell kezelnie.

kell összevonni és azokat a BONUS EEIG-
nek központilag kell kezelnie, lehetőséget 
biztosítva arra is, hogy egy részt vevő 
állam készpénz-hozzájárulását kizárólag 
hazai kutatásra irányozza elő („virtuális 
közös kassza”).

Or. en

Indokolás

A „virtuális közös kassza” lehetősége azon részt vevő államoknak fontos, amelyek számára 
nehézséget jelent a tényleges közös kasszába történő készpénz-befizetés, vagy azon részt vevő 
tagállamoknak, amelyek a kutatási kapacitás terén le vannak maradva, és a kizárólag hazai 
kutatásra előirányzott készpénz-hozzájárulás lehetősége elősegítheti a meglévő különbségek 
lefaragását.

Módosítás 40
Bogusław Sonik

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3.4 szakasz – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közösség pénzügyi hozzájárulását és a 
részt vevő államok készpénz-
hozzájárulását a BONUS-169 közös alapba 
kell összevonni és azokat a BONUS EEIG-
nek központilag kell kezelnie.

Általános szabályként a Közösség 
pénzügyi hozzájárulását és a részt vevő 
államok készpénz-hozzájárulását a
BONUS közös alapba kell összevonni és 
azokat a BONUS EEIG-nek központilag 
kell kezelnie („tényleges közös kassza”).
Indokolt esetben azonban egy részt vevő 
állam készpénz-hozzájárulását kizárólag 
hazai kutatásra is előirányozhatja 
(„virtuális közös kassza”).

Or. en
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Módosítás 41
Jens Rohde

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – 1 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A BONUS irányítását a BONUS EEIG 
végzi titkársága révén. A BONUS EEIG a 
következő struktúrákat állítja fel a
BONUS-169 céljaira: irányítóbizottság, 
titkárság, tanácsadó testület, ágazati 
kutatási fórum és a projektkoordinátorok 
fóruma.

1. A BONUS irányítását a BONUS EEIG 
végzi titkársága révén. A BONUS EEIG a 
következő struktúrákat állította fel a
BONUS céljaira: irányítóbizottság, 
titkárság, tanácsadó testület, ágazati 
kutatási fórum és a projektkoordinátorok 
fóruma.

Or. en


