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Grozījums Nr. 5
Jens Rohde

Lēmuma priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES LĒMUMS par Kopienas 
līdzdalību kopīgā Baltijas jūras pētniecības 
un attīstības programmā (BONUS-169), ko 
īsteno vairākas dalībvalstis

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES LĒMUMS par Kopienas 
līdzdalību kopīgā Baltijas jūras pētniecības 
un attīstības programmā (BONUS), ko 
īsteno vairākas dalībvalstis

Or. en

Grozījums Nr. 6
Jens Rohde

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Zinātne var pievērsties šiem 
jautājumiem un palīdzēt rast risinājumus 
Baltijas jūras vides problēmām. Taču 
pašreizējās situācijas nopietnība prasa 
kvalitatīvā un kvantitatīvā ziņā palielināt 
Baltijas reģionā veikto pētījumu apmēru, 
izstrādājot un ieviešot pilnībā integrētu 
pieeju, kas ļautu racionalizēt un 
mērķtiecīgi orientēt visu robežvalstu 
attiecīgās pētniecības programmas, lai 
koordinēti, efektīvi un lietpratīgi risinātu 
sarežģītos un steidzamos jautājumus.

(5) Zinātnei ir jāpievēršas šiem 
jautājumiem un jāpalīdz rast risinājumus 
neatliekamajām Baltijas jūras vides 
problēmām. Taču pašreizējās situācijas 
nopietnība prasa kvalitatīvā un kvantitatīvā 
ziņā palielināt Baltijas reģionā veikto 
pētījumu apmēru, izstrādājot un ieviešot 
pilnībā integrētu pieeju, kas ļautu 
racionalizēt un mērķtiecīgi orientēt visu 
robežvalstu attiecīgās pētniecības 
programmas, lai koordinēti, efektīvi un 
lietpratīgi risinātu sarežģītos un steidzamos 
jautājumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Jens Rohde

Lēmuma priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Kopumā BONUS ERA-NET un 
ERA-NET PLUS ir darbojušās labi, un 
tāpēc tagad ir svarīgi nodrošināt pētījumu 
nepārtrauktību, lai pievērstos 
samilzušajām vides problēmām. 

Or. en

Grozījums Nr. 8
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Kaut gan BONUS-169 ierosmē lielākā 
uzmanība ir pievērsta vides pētniecībai, tā 
aptver vairākas saistītas Kopienas 
pētniecības programmas par tādu cilvēka 
darbību klāstu, kurām ir kopīga ietekme uz 
ekosistēmu, piemēram, zvejniecību, 
akvakultūru, lauksaimniecību, 
infrastruktūru, transportu, pētnieku 
sagatavošanu un mobilitāti, kā arī 
sociālekonomiskiem jautājumiem. Ierosme 
ir būtiski svarīga vairākām Kopienas 
politikas nostādnēm un direktīvām, tostarp 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 17. jūnija Direktīvai 
2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā 
(Jūras stratēģijas pamatdirektīva), ES 
stratēģijai Baltijas jūras reģionam, kopējai 
zivsaimniecības politikai, kopējai 
lauksaimniecības politikai, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2000. gada 
23. oktobra Direktīvai 2000/60/EK, ar ko 

(12) Kaut gan BONUS-169 ierosmē lielākā 
uzmanība ir pievērsta vides pētniecībai, tā 
aptver vairākas saistītas Kopienas 
pētniecības programmas par tādu cilvēka 
darbību klāstu, kurām ir kopīga ietekme uz 
ekosistēmu, piemēram, zvejniecību, 
akvakultūru, lauksaimniecību, 
infrastruktūru (jo īpaši enerģijas jomā), 
transportu, pētnieku sagatavošanu un 
mobilitāti, kā arī sociālekonomiskiem 
jautājumiem. Ierosme ir būtiski svarīga 
vairākām Kopienas politikas nostādnēm un 
direktīvām, tostarp Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīvai 
2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā 
(Jūras stratēģijas pamatdirektīva), ES 
stratēģijai Baltijas jūras reģionam, kopējai 
zivsaimniecības politikai, kopējai 
lauksaimniecības politikai, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2000. gada 
23. oktobra Direktīvai 2000/60/EK, ar ko 
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izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens 
resursu politikas jomā, un ES 
starptautiskajām saistībām, piemēram, 
HELCOM Baltijas jūras rīcības plānam. 
Tādējādi no BONUS-169 iegūs daudzas 
citas Kopienas politikas jomas.

izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens 
resursu politikas jomā, un ES 
starptautiskajām saistībām, piemēram, 
HELCOM Baltijas jūras rīcības plānam. 
Tādējādi no BONUS-169 iegūs daudzas 
citas Kopienas politikas jomas.

Or. lt

Pamatojums

Lielāka vērība būtu jāvelta plānotajiem enerģētikas infrastruktūras projektiem, jo tiem 
nākotnē varētu būt vislielākā ietekme uz Baltijas jūras ekoloģiju.

Grozījums Nr. 9
Jens Rohde

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Stratēģiskā posma beigās Komisijai ar 
neatkarīgu ekspertu palīdzību jānovērtē 
ierosmes izstrādātība un sagatavotība 
pārejai uz īstenošanas posmu.

(15) Stratēģiskā posma beigās Komisijai ar 
neatkarīgu ekspertu palīdzību jānovērtē 
stratēģiskā posma kvalitāte un vajadzības 
gadījumā jāierosina uzlabojumi. Pārejai
uz īstenošanas posmu ir jābūt raitai un bez 
liekas kavēšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Justas Vincas Paleckis

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Stratēģiskā posma beigās Komisijai ar 
neatkarīgu ekspertu palīdzību jānovērtē
ierosmes izstrādātība un sagatavotība 
pārejai uz īstenošanas posmu.

(15) Stratēģiskā posma beigās Komisijai 
jāpārbauda ierosmes sagatavotība pārejai 
uz īstenošanas posmu un tas jāturpina bez 
liekas kavēšanās.

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Satu Hassi

Lēmuma priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai faktiski īstenotu BONUS-169, 
īstenošanas posmā jāpiešķir finansiāls 
atbalsts BONUS-169 projektu 
dalībniekiem, kas īpaši izveidotās 
īstenošanas struktūras pārraudzībā 
centralizēti izvēlēti pēc uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus.

(24) Lai efektīvi īstenotu BONUS-169, 
īstenošanas posmā jāpiešķir finansiāls 
atbalsts BONUS-169 projektu 
dalībniekiem, kas īpaši izveidotās 
īstenošanas struktūras pārraudzībā 
centralizēti izvēlēti pēc uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus. Šā finanšu atbalsta 
piešķiršana un izmaksāšana BONUS-169 
dalībniekiem jāveic saskaņā ar 
vispārējiem noteikumiem atbilstoši 
Septītajai pamatprogrammai.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Jens Rohde

Lēmuma priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai faktiski īstenotu BONUS-169, 
īstenošanas posmā jāpiešķir finansiāls 
atbalsts BONUS-169 projektu 
dalībniekiem, kas īpaši izveidotās 
īstenošanas struktūras pārraudzībā 
centralizēti izvēlēti pēc uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus.

(24) Lai efektīvi īstenotu BONUS, 
īstenošanas posmā jāpiešķir finansiāls 
atbalsts BONUS projektu dalībniekiem, 
kas īpaši izveidotās īstenošanas struktūras 
pārraudzībā centralizēti izvēlēti pēc 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus. Šī 
finanšu atbalsta piešķiršanai BONUS 
dalībniekiem un tā maksāšanai ir jābūt 
pārredzamai un nebirokrātiskai.

Or. en
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Grozījums Nr. 13
Jens Rohde

Lēmuma priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Ir būtiski, lai pētniecības pasākumi, ko 
veic saskaņā ar BONUS-169, atbilstu 
ētikas pamatprincipiem, tostarp tiem, kas 
atspoguļoti Līguma par Eiropas 
Savienību 6. pantā un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, kā arī ievērotu 
dzimumu vienlīdzības nodrošināšanas un
dzimumu līdztiesības principus.

(30) Ir būtiski, lai pētniecības pasākumi, ko 
veic saskaņā ar BONUS, atbilstu ētikas 
principiem saskaņā ar Septītajā 
pamatprogrammā izklāstītajiem 
vispārīgajiem principiem, kā arī ievērotu 
dzimumu vienlīdzības nodrošināšanas,
dzimumu līdztiesības un ilgtspējīgas 
attīstības principus.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Sekmīgā to projektu īstenošana, 
kuri jau ir veikti BONUS-169 
programmā, atklāja Baltijas jūras 
katastrofālo stāvokli, jo īpaši vietās, kur 
tiek plānoti plaši enerģētikas 
infrastruktūras projekti; tāpēc būtu 
jāturpina aktīvi novērot Baltijas jūras 
ekoloģisko stāvokli. 

Or. lt

Pamatojums

Ar šo tiek uzsvērta projektu sekmīgas īstenošanas nozīme BONUS-169 programmā. 
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Grozījums Nr. 15
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
32.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32b) Kļūdainā prakse, kas atklājās 
BONUS-169 programmas projektu 
īstenošanas laikā, ir jāpārtrauc, un, 
veidojot finansējamo projektu sarakstu, 
nedrīkst projektiem, ko iesnieguši 
atsevišķu dalībvalstu pētniecības centri, 
nepamatoti dot priekšroku, jo tas 
diskriminētu citas dalībvalstis Baltijas 
jūras reģionā.  

Or. lt

Pamatojums

Prakse rāda, ka, izvēloties finansējamos projektus, projektiem, ko iesnieguši atsevišķu 
dalībvalstu pētniecības centri, nepamatoti tiek dota priekšroka, turpretī citu dalībvalstu 
pētniecības centri tiek ignorēti. Ierindojot projektus pēc kārtas sarakstā, ir jāizvairās no 
šādas diskriminācijas.

Grozījums Nr. 16
Dan Jørgensen

Lēmuma priekšlikums
- 1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- 1.a pants
Priekšmets

Šā lēmuma mērķis ir atbalstīt Baltijas 
jūras reģiona ekoloģiski ilgtspējīgu 
attīstību, atvieglojot reģionālo pētniecības 
pasākumu koordināciju ar kopīgu mērķi 
īstenot uz ekosistēmu balstītu reģiona 
apsaimniekošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Jens Rohde

Lēmuma priekšlikums
2. pants - 3. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Programmas stratēģiskā posma ilgums 
nepārsniedz divus gadus. Tas ir paredzēts
kā sagatavošanās īstenošanas posmam. 
Stratēģiskajā posmā BONUS EEIG izpilda 
šādus uzdevumus:

3. Programmas stratēģiskā posma ilgums 
nepārsniedz vienu gadu. Tas ir paredzēts 
kā sagatavošanās īstenošanas posmam. 
Stratēģiskajā posmā BONUS EEIG izpilda 
šādus uzdevumus:

Or. en

Grozījums Nr. 18
Dan Jørgensen

Lēmuma priekšlikums
2. pants - 3. punkts - a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) stratēģiskās pētniecības programmas 
sagatavošana — programmas zinātniskā 
satura izstrāde atbilstīgi Septītajā 
pamatprogrammā izklāstītajiem mērķiem, 
pievēršot uzmanību uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus;

(a) stratēģiskās pētniecības programmas 
sagatavošana — programmas zinātniskā 
satura izstrāde atbilstīgi kopīgajam 
mērķim — ilgtspējīgai uz ekosistēmu 
balstītai apsaimniekošanai Baltijas jūras 
reģionā — un Septītajā pamatprogrammā 
izklāstītajiem mērķiem, pievēršot 
uzmanību uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Jens Rohde

Lēmuma priekšlikums
2. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Īstenošanas posma ilgums ir vismaz 
pieci gadi. Īstenošanas posmā publicē 
vismaz trīs uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus ar mērķi finansēt projektus, 
kuri atbilst BONUS-169 mērķiem. Šie 
uzaicinājumi ir vērsti uz starptautiskiem, 
vairāku partneru īstenotiem projektiem, 
kuri ietver pētniecības, tehnoloģiju 
attīstības, mācību un rezultātu izplatīšanas 
pasākumus. Projektus izvēlas saskaņā ar 
vienlīdzīgas attieksmes, pārredzamības, 
neatkarīga novērtējuma, līdzfinansējuma 
un peļņas negūšanas principiem, principu, 
ka finansējums netiek apvienots ar 
līdzekļiem no citiem Kopienas finansējuma 
avotiem, kā arī principu par nepiemērošanu 
ar atpakaļejošu spēku.

4. Īstenošanas posma ilgums ir vismaz 
pieci gadi. Īstenošanas posmā publicē 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus ar 
mērķi finansēt projektus, kuri atbilst 
BONUS mērķiem. Šie uzaicinājumi ir 
vērsti uz starptautiskiem, vairāku partneru 
īstenotiem projektiem, kuri ietver 
pētniecības, tehnoloģiju attīstības, mācību 
un rezultātu izplatīšanas pasākumus. 
Projektus izvēlas saskaņā ar vienlīdzīgas 
attieksmes, pārredzamības, neatkarīga 
novērtējuma, līdzfinansējuma un peļņas 
negūšanas principiem, principu, ka 
finansējums netiek apvienots ar līdzekļiem 
no citiem Kopienas finansējuma avotiem, 
kā arī principu par nepiemērošanu ar 
atpakaļejošu spēku.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Satu Hassi

Lēmuma priekšlikums
2. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Īstenošanas posma ilgums ir vismaz 
pieci gadi. Īstenošanas posmā publicē 
vismaz trīs uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus ar mērķi finansēt projektus, 
kuri atbilst BONUS-169 mērķiem. Šie 
uzaicinājumi ir vērsti uz starptautiskiem, 
vairāku partneru īstenotiem projektiem, 
kuri ietver pētniecības, tehnoloģiju 
attīstības, mācību un rezultātu izplatīšanas 
pasākumus. Projektus izvēlas saskaņā ar 

4. Īstenošanas posma ilgums ir vismaz 
pieci gadi. Īstenošanas posmā publicē 
vismaz trīs uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus ar mērķi finansēt projektus, 
kuri atbilst BONUS-169 mērķiem. Šie 
uzaicinājumi ir vērsti uz starptautiskiem, 
vairāku partneru īstenotiem projektiem, 
kuri ietver pētniecības, tehnoloģiju 
attīstības, mācību un rezultātu izplatīšanas 
pasākumus. Projektus izvēlas saskaņā ar 
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vienlīdzīgas attieksmes, pārredzamības, 
neatkarīga novērtējuma, līdzfinansējuma 
un peļņas negūšanas principiem, principu, 
ka finansējums netiek apvienots ar 
līdzekļiem no citiem Kopienas finansējuma 
avotiem, kā arī principu par nepiemērošanu 
ar atpakaļejošu spēku.

vienlīdzīgas attieksmes, pārredzamības, 
neatkarīga novērtējuma, līdzfinansējuma 
un peļņas negūšanas principiem, principu, 
ka finansējums netiek apvienots ar 
līdzekļiem no citiem Kopienas finansējuma 
avotiem, kā arī principu par nepiemērošanu 
ar atpakaļejošu spēku. Finansējuma 
piešķiršana un izmaksāšana BONUS-169 
dalībniekiem notiek saskaņā ar 
vispārējiem noteikumiem atbilstoši 
Septītajai pamatprogrammai.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Jens Rohde

Lēmuma priekšlikums
3. pants - 3. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopienas finansiālo ieguldījumu 
īstenošanas posmā nodrošina ar šādiem 
nosacījumiem:

3. Komisija pirms stratēģiskā posma 
beigām novērtē:

Or. en

Grozījums Nr. 22
Satu Hassi

Lēmuma priekšlikums
3. pants - 3. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopienas finansiālo ieguldījumu 
īstenošanas posmā nodrošina ar šādiem 
nosacījumiem:

3. Komisija pirms stratēģiskā posma 
beigām novērtē:

Or. en
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Pamatojums

Kopienas finanšu ieguldījumam nedrīkst būt nosacījumu, radot nevajadzīgu pārtraukumu un 
neprognozējamību. 

Grozījums Nr. 23
Jens Rohde

Lēmuma priekšlikums
3. pants - 3. punkts - a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) novērtējumā, ko Komisija veikusi ar 
neatkarīgu ekspertu atbalstu, stratēģiskais 
posms ir novērtēts pozitīvi; šajā 
novērtējumā ir izvērtēti panākumi 2. panta 
3. punktā un I pielikumā izvirzīto mērķu 
un rezultātu sasniegšanā;

(a) stratēģiskajā posmā gūtie rezultāti 
saskaņā ar 2. panta 3. punktu, kā arī
panākumi I pielikuma 2. iedaļā izvirzīto 
mērķu un rezultātu sasniegšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Bogusław Sonik

Lēmuma priekšlikums
3. pants - 3. punkts - ievaddaļa un a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopienas finansiālo ieguldījumu 
īstenošanas posmā nodrošina ar šādiem 
nosacījumiem:

3. Kopienas finansiālo ieguldījumu 
īstenošanas posmā nodrošina ar šādiem 
nosacījumiem:

(a) novērtējumā, ko Komisija veikusi ar 
neatkarīgu ekspertu atbalstu, stratēģiskais 
posms ir novērtēts pozitīvi; šajā 
novērtējumā ir izvērtēti panākumi 2. panta 
3. punktā un I pielikumā izvirzīto mērķu 
un rezultātu sasniegšanā;

(a) iesaistītās valstis ir izveidojušas 
stratēģisko pētījumu programmu, 
ieinteresēto personu apspriežu platformas, 
kā arī īstenošanas kārtību, kas minēta
2. panta 3. punktā, un ir gūti panākumi 
I pielikuma 2. iedaļā izvirzīto mērķu un 
rezultātu sasniegšanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Satu Hassi

Lēmuma priekšlikums
3. pants - 3. punkts - a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) novērtējumā, ko Komisija veikusi ar 
neatkarīgu ekspertu atbalstu, stratēģiskais 
posms ir novērtēts pozitīvi; šajā 
novērtējumā ir izvērtēti panākumi 2. panta 
3. punktā un I pielikumā izvirzīto mērķu 
un rezultātu sasniegšanā;

(a) stratēģiskajā posmā gūtie rezultāti 
saskaņā ar 2. panta 3. punktu, kā arī
panākumi I pielikuma 2. iedaļā izvirzīto 
mērķu un rezultātu sasniegšanā;

Or. en

Pamatojums

Kopienas finanšu ieguldījumam nedrīkst būt nosacījumu, radot nevajadzīgu pārtraukumu un 
neprognozējamību.

Grozījums Nr. 26
Dan Jørgensen

Lēmuma priekšlikums
3. pants - 3. punkts - b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) BONUS EEIG ir pierādījis spēju īstenot 
BONUS-169, tostarp veikt Kopienas 
finansiālā ieguldījuma saņemšanu, sadali 
un uzraudzību ar netiešu centralizētu 
pārvaldību saskaņā ar Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 (turpmāk 
“Finanšu regula”) 54. panta 2. punkta c) 
apakšpunktu un 56. pantu, Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 2342/2002 35. pantu, 
38. panta 2. punktu un 41. pantu un 
atbilstīgi pareizas finanšu pārvaldības 
principiem;

(b) BONUS EEIG ir pierādījis spēju īstenot 
BONUS-169, tostarp sasniegt Baltijas 
jūras reģiona ekoloģiski ilgtspējīgās 
attīstības mērķus, veikt Kopienas 
finansiālā ieguldījuma saņemšanu, sadali 
un uzraudzību ar netiešu centralizētu 
pārvaldību saskaņā ar Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 (turpmāk 
“Finanšu regula”) 54. panta 2. punkta c) 
apakšpunktu un 56. pantu, Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 2342/2002 35. pantu, 
38. panta 2. punktu un 41. pantu un 
atbilstīgi pareizas finanšu pārvaldības 
principiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Jens Rohde

Lēmuma priekšlikums
3. pants - 3. punkts - e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) visas iesaistītās valstis ir uzņēmušās 
saistības dot savu ieguldījumu programmas 
BONUS-169 finansēšanā, proti, pēc 
vajadzības iemaksāt naudu un faktiski 
nodrošināt infrastruktūras ieguldījumu 
natūrā; šīs saistības ir paredzētas 
finansēšanas plānā, kas saskaņots ar 
kompetentajām valsts iestādēm, lai 
veicinātu BONUS-169 īstenošanas posma 
kopīgu izpildi;

(e) visas iesaistītās valstis ir uzņēmušās 
saistības dot savu ieguldījumu programmas 
BONUS finansēšanā un faktiski veikt sava 
finanšu ieguldījuma maksājumu, īpaši to 
BONUS projektu dalībnieku finansēšanu, 
kurus izvēlējās saskaņā ar 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Jens Rohde

Lēmuma priekšlikums
I pielikums - 1. iedaļa - g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) izsludina vismaz trīs starptematiskus, 
stratēģiski orientētus uzaicinājumus 
iesniegt priekšlikumus, kas paredzēti 
vairākiem partneriem.

(g) izsludina starptematiskus, stratēģiski 
orientētus uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus, kas paredzēti vairākiem 
partneriem.

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Satu Hassi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums - 1. iedaļa - ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) aktīvi aicina visas trešās valstis, kuru 
robežas vai sateces baseins ir pie Baltijas 
jūras, kļūt par šīs ierosmes dalībvalstīm;

Or. en

Pamatojums

Papildus atzinuma sagatavotāju piedāvātajam grozījumam Nr. 2 pievieno valstis, kuru 
sateces baseins ir pie Baltijas jūras.

Grozījums Nr. 30
Jens Rohde

Lēmuma priekšlikums
I pielikums - 2.2. iedaļa - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

BONUS EEIG nosūta Komisijai 
turpmākajos punktos paredzētos 
nodevumus ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc 
stratēģiskā posma sākuma.

BONUS EEIG nosūta Komisijai 
turpmākajos punktos paredzētos 
nodevumus ne vēlāk kā deviņus mēnešus
pēc stratēģiskā posma sākuma.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Satu Hassi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums - 2.2.1. iedaļa - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Stratēģisko pētniecības programmu 
izstrādā un par to vienojas, iesaistītajām 
valstīm, plašam ieinteresēto personu lokam 

Stratēģisko pētniecības programmu 
izstrādā un par to vienojas, iesaistītajām 
valstīm, plašam ieinteresēto personu lokam 
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un Komisijai savstarpēji apspriežoties. Tā 
ir politikas virzītas programmas pamats. Tā 
paplašina pētījumu jomu, lai papildus jūras 
ekosistēmai tiktu aptverts arī jūras baseins, 
tādējādi risinot svarīgākos 
problēmjautājumus, kas ietekmē Baltijas 
jūras reģiona ekosistēmu kvalitāti un 
produktivitāti.

un Komisijai savstarpēji apspriežoties. Tā 
ir politikas virzītas programmas pamats. Tā 
paplašina pētījumu jomu, lai papildus jūras 
ekosistēmai tiktu aptverts arī jūras baseins, 
tādējādi risinot svarīgākos 
problēmjautājumus, kas ietekmē Baltijas 
jūras reģiona ekosistēmu kvalitāti un 
produktivitāti. Tajā iekļauj aprēķinu par 
vides postījumu un reģiona bioloģiskās 
daudzveidības izzušanas ekonomiskajām 
izmaksām.

Or. en

Pamatojums

Papildus bioloģiskās daudzveidības aprēķiniem atzinuma sagatavotāju piedāvātajā grozījumā 
Nr. 3 tiek pievienoti aprēķini attiecībā uz vides postījumiem kopumā (piem., eitrofikācija).

Grozījums Nr. 32
Jens Rohde

Lēmuma priekšlikums
I pielikums - 2.2.3. iedaļa - h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) izstrādā BONUS-169 projektu 
finansēšanas struktūru, kuras pamatā ir 
kopējs līdzekļu fonds, ko veido iesaistīto 
valstu un Kopienas naudas ieguldījumi;

(h) izstrādā BONUS projektu finansēšanas 
struktūru;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Bogusław Sonik

Lēmuma priekšlikums
I pielikums - 2.2.3. iedaļa - h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) izstrādā BONUS-169 projektu 
finansēšanas struktūru, kuras pamatā ir 
kopējs līdzekļu fonds, ko veido iesaistīto 

(h) izstrādā BONUS projektu finansēšanas 
struktūru;
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valstu un Kopienas naudas ieguldījumi;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Bogusław Sonik

Lēmuma priekšlikums
I pielikums - 3. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja BONUS EEIG novērtējuma un ex 
ante revīzijas rezultāti ir pozitīvi, Komisija 
un BONUS EEIG noslēdz īstenošanas 
nolīgumu.

3. Ja ir izpildīti 3. panta 3. punkta 
a) apakšpunkta nosacījumi un BONUS 
EEIG ex ante revīzijas rezultāti ir pozitīvi, 
Komisija un BONUS EEIG noslēdz 
īstenošanas nolīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Jens Rohde

Lēmuma priekšlikums
I pielikums - 3. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja BONUS EEIG novērtējuma un ex 
ante revīzijas rezultāti ir pozitīvi, Komisija 
un BONUS EEIG noslēdz īstenošanas 
nolīgumu.

3. Komisija un BONUS EEIG noslēdz 
īstenošanas nolīgumu saskaņā ar 3. panta 
3. punkta a) apakšpunktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 36
Jens Rohde

Lēmuma priekšlikums
I pielikums - 3.1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenošanas posmā publicē un īsteno 
vismaz trīs kopīgus uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus ar mērķi finansēt stratēģiski 
virzītus BONUS-169 projektus ierosmes 
mērķu sasniegšanai. Projektu temati ir 
paredzēti BONUS-169 stratēģiskajā 
pētniecības programmā, tajās pēc iespējas 
ņem vērā izstrādāto ceļvedi, un tie aptver 
pētniecības, tehnoloģiju attīstības un 
mācību un/vai rezultātu izplatīšanas 
pasākumus.

Īstenošanas posmā publicē un īsteno 
kopīgus uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus ar mērķi finansēt stratēģiski 
virzītus BONUS projektus ierosmes mērķu
sasniegšanai. Projektu temati ir paredzēti 
BONUS stratēģiskajā pētniecības 
programmā, tajās pēc iespējas ņem vērā 
izstrādāto ceļvedi, un tie aptver 
pētniecības, tehnoloģiju attīstības un 
mācību un/vai rezultātu izplatīšanas 
pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
I pielikums - 3.2. iedaļa - 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

BONUS EEIG izveido finansējamo 
projektu sarakstu stingri saskaņā ar 
neatkarīgā novērtējuma rezultātiem. 
Neatkarīgo ekspertu sagatavotais 
sarindojums prioritārā secībā ir uzskatāms 
par saistošu BONUS-169 līdzekļu 
piešķiršanā.

BONUS EEIG izveido finansējamo 
projektu sarakstu stingri saskaņā ar 
neatkarīgā novērtējuma rezultātiem un 
nodrošinot, ka projektus izvēlas, ņemot 
vērā pēc iespējas vienmērīgu sadalījumu 
starp Baltijas jūras reģiona dalībvalstīm. 
Neatkarīgo ekspertu sagatavotais 
sarindojums prioritārā secībā ir uzskatāms 
par saistošu BONUS-169 līdzekļu 
piešķiršanā.

Or. lt

Pamatojums

Prakse rāda, ka, izvēloties finansējamos projektus, projektiem, ko iesnieguši atsevišķu 
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dalībvalstu pētniecības centri, nepamatoti tiek dota priekšroka, turpretī citu dalībvalstu 
pētniecības centri tiek ignorēti. Ierindojot projektus pēc kārtas sarakstā, ir jāizvairās no 
šādas diskriminācijas.

Grozījums Nr. 38
Jens Rohde

Lēmuma priekšlikums
I pielikums - 3.4. iedaļa - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienas finansiālo ieguldījumu un 
iesaistīto valstu naudas ieguldījumu 
BONUS-169 programmā apvieno kopējā 
fondā, ko centralizēti pārvalda BONUS 
EEIG.

Parasti Kopienas finansiālo ieguldījumu 
un iesaistīto valstu naudas ieguldījumu 
BONUS programmā apvieno kopējā fondā 
(„reālais kopējais fonds”), ko centralizēti 
pārvalda BONUS EEIG. Tomēr pamatotos 
gadījumos iesaistītās valstis var novirzīt 
savu naudas ieguldījumu tikai un vienīgi 
iekšzemes pētniecībai („virtuālais kopējais 
fonds”).

Or. en

Grozījums Nr. 39
Justas Vincas Paleckis

Lēmuma priekšlikums
I pielikums - 3.4. iedaļa - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienas finansiālo ieguldījumu un 
iesaistīto valstu naudas ieguldījumu 
BONUS-169 programmā apvieno kopējā 
fondā, ko centralizēti pārvalda BONUS 
EEIG.

Kopienas finansiālo ieguldījumu un 
iesaistīto valstu naudas ieguldījumu 
BONUS-169 programmā apvieno kopējā 
fondā, ko centralizēti pārvalda BONUS 
EEIG, pieļaujot iespēju iesaistītajām 
valstīm novirzīt savu naudas ieguldījumu 
tikai un vienīgi iekšzemes pētniecības 
projektiem („virtuālais kopējais fonds”).

Or. en
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Pamatojums

„Virtuālā kopējā fonda” iespēja ir nepieciešama iesaistītajām valstīm, kurām ir ierobežojumi 
pārsūtīt naudu uz kopējo fondu, vai tām iesaistītajām valstīm, kurām ir pētniecības 
kapacitātes deficīts un iespēja novirzīt naudas ieguldījumu tikai un vienīgi iekšzemes 
pētniecībai palīdzētu pārvarēt šo pastāvošo atšķirību.

Grozījums Nr. 40
Bogusław Sonik

Lēmuma priekšlikums
I pielikums - 3.4. iedaļa - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienas finansiālo ieguldījumu un 
iesaistīto valstu naudas ieguldījumu 
BONUS-169 programmā apvieno kopējā
fondā, ko centralizēti pārvalda BONUS 
EEIG.

Parasti Kopienas finansiālo ieguldījumu 
un iesaistīto valstu naudas ieguldījumu 
BONUS programmā apvieno kopējā fondā 
(„reālais kopējais fonds”), ko centralizēti 
pārvalda BONUS EEIG. Tomēr pamatotos 
gadījumos iesaistītās valstis var novirzīt 
savu naudas ieguldījumu tikai un vienīgi 
iekšzemes pētniecībai („virtuālais kopējais 
fonds”).

Or. en

Grozījums Nr. 41
Jens Rohde

Lēmuma priekšlikums
II pielikums - 1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmu BONUS ar Sekretariāta 
starpniecību vada BONUS EEIG. BONUS-
169 programmas vajadzībām BONUS 
EEIG izveido šādas struktūras: Vadības 
komiteju, Sekretariātu, Konsultatīvo 
padomi, Nozaru pētniecības forumu un 
Projektu koordinatoru forumu.

1. Programmu BONUS ar Sekretariāta 
starpniecību vada BONUS EEIG. BONUS
programmas vajadzībām BONUS EEIG ir 
izveidojusi šādas struktūras: Vadības 
komiteju, Sekretariātu, Konsultatīvo 
padomi, Nozaru pētniecības forumu un 
Projektu koordinatoru forumu.

Or. en
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