
AM\806474NL.doc PE439.291v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

2009/0169(COD)

26.2.2010

AMENDEMENTEN
5 - 41

Ontwerpadvies
Anna Rosbach
(PE438.436v01)

Gemeenschappelijk onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor de Oostzee 
(BONUS-169)

Voorstel voor een beschikking
(COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))



PE439.291v01-00 2/22 AM\806474NL.doc

NL

AM_Com_LegOpinion



AM\806474NL.doc 3/22 PE439.291v01-00

NL

Amendement 5
Jens Rohde

Voorstel voor een beschikking
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BESCHIKKING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD over de 
deelneming van de Gemeenschap aan een 
gemeenschappelijk onderzoeks- en 
ontwikkelingsprogramma voor de Oostzee 
(BONUS-169) dat door verschillende 
lidstaten is opgezet

BESCHIKKING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD over de 
deelneming van de Gemeenschap aan een 
gemeenschappelijk onderzoeks- en 
ontwikkelingsprogramma voor de Oostzee 
(BONUS) dat door verschillende lidstaten 
is opgezet

Or. en

Amendement 6
Jens Rohde

Voorstel voor een beschikking
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De wetenschap kan bijdragen tot het 
formuleren van een antwoord op de 
uitdagingen en tot het vinden van 
oplossingen voor de milieuproblemen in de 
Oostzee. De situatie is echter zo ernstig dat 
het onderzoek naar het Oostzeegebied 
zowel kwalitatief als kwantitatief moet 
worden opgevoerd door de vaststelling en 
tenuitvoerlegging van een volledig 
geïntegreerde benadering volgens welke de 
relevante onderzoeksprogramma's van alle 
Oostzeelanden op elkaar afgestemd worden 
en doelgerichter gemaakt worden, teneinde 
de complexe en dringende problemen op 
een gecoördineerde, efficiënte en 
doeltreffende wijze aan te pakken.

(5) De wetenschap moet bijdragen tot het 
formuleren van een antwoord op de 
uitdagingen en tot het vinden van 
oplossingen voor de urgente 
milieuproblemen in de Oostzee. De situatie 
is echter zo ernstig dat het onderzoek naar 
het Oostzeegebied zowel kwalitatief als 
kwantitatief moet worden opgevoerd door 
de vaststelling en tenuitvoerlegging van 
een volledig geïntegreerde benadering 
volgens welke de relevante 
onderzoeksprogramma's van alle 
Oostzeelanden op elkaar afgestemd worden 
en doelgerichter gemaakt worden, teneinde 
de complexe en dringende problemen op 
een gecoördineerde, efficiënte en 
doeltreffende wijze aan te pakken.

Or. en
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Amendement 7
Jens Rohde

Voorstel voor een beschikking
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In grote lijnen hebben BONUS 
EOR-NET en EOR-NET PLUS goed 
gefunctioneerd, om welke reden het 
voortzetten van de 
onderzoeksinspanningen gewaarborgd 
moet worden, om de dringende 
milieuproblemen aan te kunnen pakken. 

Or. en

Amendement 8
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een beschikking
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Hoewel BONUS-169 sterk is 
toegespitst op milieuonderzoek, heeft het 
initiatief ook raakvlakken met een aantal 
verwante communautaire 
onderzoeksprogramma’s die betrekking 
hebben op een hele reeks menselijke 
activiteiten die een gecumuleerd effect 
hebben op het ecosysteem, zoals visserij, 
aquacultuur, landbouw, infrastructuur, 
vervoer, opleiding en mobiliteit van 
onderzoekers en sociaaleconomische 
problemen. Het initiatief is niet zonder 
belang voor een aantal communautaire 
beleidsdomeinen en richtlijnen, met 
inbegrip van Richtlijn 2008/56/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 juni 
2008 tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 

(12) Hoewel BONUS-169 sterk is 
toegespitst op milieuonderzoek, heeft het 
initiatief ook raakvlakken met een aantal 
verwante communautaire 
onderzoeksprogramma’s die betrekking 
hebben op een hele reeks menselijke 
activiteiten die een gecumuleerd effect 
hebben op het ecosysteem, zoals visserij, 
aquacultuur, landbouw, infrastructuur (met 
name op energiegebied), vervoer, 
opleiding en mobiliteit van onderzoekers 
en sociaaleconomische problemen. Het 
initiatief is niet zonder belang voor een 
aantal communautaire beleidsdomeinen en 
richtlijnen, met inbegrip van Richtlijn 
2008/56/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 17 juni 2008 tot 
vaststelling van een kader voor 
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het beleid ten aanzien van het mariene 
milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie), 
de EU-strategie voor het Oostzeegebied, 
het gemeenschappelijk visserijbeleid, 
Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid en internationale 
verbintenissen van de EU, zoals 
HELCOM, het actieplan voor de Oostzee. 
Vele andere communautaire 
beleidsdomeinen zullen bijgevolg 
meeprofiteren van BONUS-169.

communautaire maatregelen betreffende 
het beleid ten aanzien van het mariene 
milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie), 
de EU-strategie voor het Oostzeegebied, 
het gemeenschappelijk visserijbeleid, 
Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid en internationale 
verbintenissen van de EU, zoals 
HELCOM, het actieplan voor de Oostzee. 
Vele andere communautaire 
beleidsdomeinen zullen bijgevolg 
meeprofiteren van BONUS-169.

Or. lt

Motivering

Er moet meer aandacht worden besteed aan plannen voor projecten op het gebied van 
energie-infrastructuur, aangezien deze in de toekomst de grootste gevolgen kunnen hebben 
voor het milieu in de Oostzee.

Amendement 9
Jens Rohde

Voorstel voor een beschikking
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Op het einde van de strategische fase 
evalueert de Commissie, daarbij geholpen 
door onafhankelijke deskundigen, of het 
initiatief voldoende is uitgerijpt en gereed 
is om ten uitvoer te worden gelegd.

(15) Op het einde van de strategische fase 
beoordeelt de Commissie, daarbij geholpen 
door onafhankelijke deskundigen, de 
kwaliteit van de strategische fase en stelt 
zo nodig verbeteringen voor. De overgang 
naar de uitvoeringsfase dient naadloos te 
zijn en moet zonder onnodige 
vertragingen plaatsvinden.

Or. en
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Amendement 10
Justas Vincas Paleckis

Voorstel voor een beschikking
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Op het einde van de strategische fase 
evalueert de Commissie, daarbij geholpen 
door onafhankelijke deskundigen, of het 
initiatief voldoende is uitgerijpt en gereed 
is om ten uitvoer te worden gelegd.

(15) Op het einde van de strategische fase 
verifieert de Commissie of het initiatief  
gereed is om ten uitvoer te worden gelegd 
en gaat hiertoe over zonder onnodige 
vertragen.

Or. en

Amendement 11
Satu Hassi

Voorstel voor een beschikking
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Met het oog op de efficiënte 
tenuitvoerlegging van BONUS-169 dient 
financiële ondersteuning te worden 
verleend aan deelnemers van BONUS-169-
projecten die op basis van uitnodigingen 
tot het indienen van voorstellen op centraal 
niveau zijn geselecteerd onder de 
verantwoordelijkheid van het BONUS-
EESV.

(24) Met het oog op de efficiënte 
tenuitvoerlegging van BONUS-169 dient 
financiële ondersteuning te worden 
verleend aan deelnemers van BONUS-169-
projecten die op basis van uitnodigingen 
tot het indienen van voorstellen op centraal 
niveau zijn geselecteerd onder de 
verantwoordelijkheid van het BONUS-
EESV. De verlening en uitbetaling van 
deze financiële ondersteuning aan 
deelnemers van BONUS-169 moet in 
overeenstemming zijn met 
gemeenschappelijke regels 
overeenkomstig het zevende 
kaderprogramma.

Or. en
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Amendement 12
Jens Rohde

Voorstel voor een beschikking
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Met het oog op de efficiënte 
tenuitvoerlegging van BONUS-169 dient 
financiële ondersteuning te worden 
verleend aan deelnemers van BONUS-169-
projecten die op basis van uitnodigingen 
tot het indienen van voorstellen op centraal 
niveau zijn geselecteerd onder de 
verantwoordelijkheid van het BONUS-
EESV.

(24) Met het oog op de efficiënte 
tenuitvoerlegging van BONUS dient 
financiële ondersteuning te worden 
verleend aan deelnemers van BONUS-
projecten die op basis van uitnodigingen 
tot het indienen van voorstellen op centraal 
niveau zijn geselecteerd onder de 
verantwoordelijkheid van het BONUS-
EESV. De toekenning van dergelijke 
financiële steun aan deelnemers aan 
BONUS en de betaling ervan dienen op 
transparante en onbureaucratische wijze 
te geschieden.

Or. en

Amendement 13
Jens Rohde

Voorstel voor een beschikking
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Het is van essentieel belang dat de 
onderzoeksactiviteiten uit hoofde van 
BONUS-169 worden uitgevoerd met 
inachtneming van ethische 
grondbeginselen, met inbegrip van die 
welke worden genoemd in artikel 6 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
en in het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie alsmede de 
beginselen van gendermainstreaming en
gendergelijkheid.

(30) Het is van essentieel belang dat de 
onderzoeksactiviteiten uit hoofde van 
BONUS worden uitgevoerd met 
inachtneming van ethische beginselen 
overeenkomstig de in het zevende 
kaderprogramma verankerde algemene 
beginselen, alsmede de beginselen van 
gendermainstreaming, gendergelijkheid en 
duurzame ontwikkeling.

Or. en
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Amendement 14
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een beschikking
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) De geslaagde tenuitvoerlegging 
van de reeds uit hoofde van BONUS-169 
uitgevoerde projecten bracht de 
rampzalige toestand van de Oostzee aan 
het licht, met name op plaatsen waar 
uitgebreide projecten op het gebied van 
energie-infrastructuur zijn gepland;  de 
toestand van het Oostzeemilieu moet 
daarom actief worden blijven 
gecontroleerd.  

Or. lt

Motivering

Hiermee wordt het belang van de geslaagde tenuitvoerlegging van projecten uit hoofde van 
BONUS-169 benadrukt. 

Amendement 15
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een beschikking
Overweging 32 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 ter) Gebrekkige praktijken die aan het 
licht komen bij de tenuitvoerlegging van 
projecten uit hoofde van BONUS-169 
moeten worden stopgezet, en projecten die 
zijn ingediend door onderzoekscentra van 
bepaalde lidstaten mogen geen 
voorrangsbehandeling krijgen bij het 
opstellen van de lijst van te financieren 
projecten, aangezien dit discriminatie van 
andere lidstaten in de Oostzeeregio zou 
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inhouden. 

Or. lt

Motivering

In de praktijk blijkt dat bij de selectie van te financieren projecten een voorrangsbehandeling 
wordt gegeven aan projecten ingediend door onderzoekscentra uit bepaalde lidstaten, terwijl 
onderzoekscentra uit andere lidstaten worden genegeerd. Een dergelijke discriminatie bij het 
opstellen van de voorkeurslijst moet worden vermeden.

Amendement 16
Dan Jørgensen

Voorstel voor een beschikking
Artikel – 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -1 bis
Onderwerp

Deze beschikking heeft tot doel de 
duurzame milieuontwikkeling van de 
Oostzeeregio te ondersteunen door het 
coördineren van regionale 
onderzoeksinspanningen met als 
gemeenschappelijk doel de implementatie 
van een op ecosystemen gebaseerd beheer 
van de regio.

Or. en

Amendement 17
Jens Rohde

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De strategische fase van het programma 
duurt maximaal twee jaar en bereidt de 
uitvoeringsfase voor. Tijdens de 
strategische fase voert het BONUS-EESV 

3. De strategische fase van het programma 
duurt maximaal een jaar en bereidt de 
uitvoeringsfase voor. Tijdens de 
strategische fase voert het BONUS-EESV 
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de volgende taken uit: de volgende taken uit:

Or. en

Amendement 18
Dan Jørgensen

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de voorbereiding van de strategische 
agenda voor onderzoek, waarin de 
wetenschappelijke inhoud van het 
programma wordt omschreven, met 
bijzondere aandacht voor uitnodigingen tot 
het indienen van voorstellen, 
overeenkomstig de doelstellingen van het 
zevende kaderprogramma;

(a) de voorbereiding van de strategische 
agenda voor onderzoek, waarin de 
wetenschappelijke inhoud van het 
programma wordt omschreven, met 
bijzondere aandacht voor uitnodigingen tot 
het indienen van voorstellen, 
overeenkomstig het gemeenschappelijke 
doel van een op ecosystemen gebaseerd 
duurzaam beheer in de Oostzeeregio en de 
doelstellingen van het zevende 
kaderprogramma;

Or. en

Amendement 19
Jens Rohde

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De uitvoeringsfase duurt minstens vijf 
jaar. Tijdens de uitvoeringsfase worden 
minstens drie uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen gepubliceerd met 
het oog op de financiering van projecten 
die bijdragen tot de doelstellingen van 
BONUS-169. Deze uitnodigingen dienen 
gericht te zijn op supranationale projecten 
met meerdere partners op het gebied van 
onderzoek, technologische ontwikkeling, 

4. De uitvoeringsfase duurt minstens vijf 
jaar. Tijdens de uitvoeringsfase worden de
uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen gepubliceerd met het oog op de 
financiering van projecten die bijdragen tot 
de doelstellingen van BONUS. Deze 
uitnodigingen dienen gericht te zijn op 
supranationale projecten met meerdere 
partners op het gebied van onderzoek, 
technologische ontwikkeling, opleiding en 
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opleiding en informatieverspreiding. De 
projecten worden geselecteerd 
overeenkomstig de beginselen van gelijke 
behandeling, transparantie, onafhankelijke 
evaluatie, medefinanciering, niet-
cumulering met financiële middelen uit 
andere bronnen van de Gemeenschap 
alsook aan het winstverbod en het verbod 
op terugwerkende kracht.

informatieverspreiding. De projecten 
worden geselecteerd overeenkomstig de 
beginselen van gelijke behandeling, 
transparantie, onafhankelijke evaluatie, 
medefinanciering, niet-cumulering met 
financiële middelen uit andere bronnen van 
de Gemeenschap alsook aan het 
winstverbod en het verbod op 
terugwerkende kracht.

Or. en

Amendement 20
Satu Hassi

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De uitvoeringsfase duurt minstens vijf 
jaar. Tijdens de uitvoeringsfase worden 
minstens drie uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen gepubliceerd met 
het oog op de financiering van projecten 
die bijdragen tot de doelstellingen van 
BONUS-169. Deze uitnodigingen dienen 
gericht te zijn op supranationale projecten 
met meerdere partners op het gebied van 
onderzoek, technologische ontwikkeling, 
opleiding en informatieverspreiding. De 
projecten worden geselecteerd 
overeenkomstig de beginselen van gelijke 
behandeling, transparantie, onafhankelijke 
evaluatie, medefinanciering, niet-
cumulering met financiële middelen uit 
andere bronnen van de Gemeenschap 
alsook aan het winstverbod en het verbod 
op terugwerkende kracht.

4. De uitvoeringsfase duurt minstens vijf 
jaar. Tijdens de uitvoeringsfase worden 
minstens drie uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen gepubliceerd met 
het oog op de financiering van projecten 
die bijdragen tot de doelstellingen van 
BONUS-169. Deze uitnodigingen dienen 
gericht te zijn op supranationale projecten 
met meerdere partners op het gebied van 
onderzoek, technologische ontwikkeling, 
opleiding en informatieverspreiding. De 
projecten worden geselecteerd 
overeenkomstig de beginselen van gelijke 
behandeling, transparantie, onafhankelijke 
evaluatie, medefinanciering, niet-
cumulering met financiële middelen uit 
andere bronnen van de Gemeenschap 
alsook aan het winstverbod en het verbod 
op terugwerkende kracht. De verlening en 
uitbetaling van financiering aan 
deelnemers van BONUS-169 is in 
overeenstemming met 
gemeenschappelijke regels 
overeenkomstig het zevende 
kaderprogramma.
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Or. en

Amendement 21
Jens Rohde

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap voor de uitvoeringsfase 
wordt verleend indien:

3. De Commissie beoordeelt vóór het 
einde van de strategische fase het 
volgende:

Or. en

Amendement 22
Satu Hassi

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap voor de uitvoeringsfase 
wordt verleend indien:

3. De Commissie beoordeelt vóór het 
einde van de strategische fase het 
volgende:

Or. en

Motivering

De financiële bijdrage van de Gemeenschap mag niet aan voorwaarden worden gebonden, 
omdat dit zou leiden tot een onnodige onderbreking en onvoorspelbaarheid. 
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Amendement 23
Jens Rohde

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de evaluatie van de strategische fase 
door de Commissie, die daartoe wordt 
bijgestaan door onafhankelijke 
deskundigen, positief is. Deze evaluatie 
heeft betrekking op de vorderingen die zijn 
gemaakt ten opzichte van de doelstellingen 
en de te leveren prestaties die zijn 
vastgesteld in artikel 2, lid 3, en in bijlage 
I;

(a) de resultaten van de strategische fase 
omschreven in artikel 2, l id 3, alsmede de 
vorderingen die zijn gemaakt ten opzichte 
van de doelstellingen en de te leveren 
prestaties die zijn vastgesteld in bijlage I, 
punt 2;

Or. en

Amendement 24
Bogusław Sonik

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3 – inleidende formule en letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap voor de uitvoeringsfase 
wordt verleend indien:

3. De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap voor de uitvoeringsfase 
wordt verleend onder de volgende 
voorwaarden:

(a) de evaluatie van de strategische fase 
door de Commissie, die daartoe wordt 
bijgestaan door onafhankelijke 
deskundigen, positief is. Deze evaluatie 
heeft betrekking op de vorderingen die zijn 
gemaakt ten opzichte van de doelstellingen 
en de te leveren prestaties die zijn 
vastgesteld in artikel 2, lid 3, en in bijlage 
I;

(a) het opzetten door de deelnemende 
staten van de strategische agenda voor 
onderzoek en platforms voor de 
raadpleging van de belanghebbenden, de 
tenuitvoerlegging van de in artikel 2, lid 3, 
genoemde vereisten, alsmede het maken 
van vorderingen ten opzichte van de 
doelstellingen en de te leveren prestaties 
die zijn vastgesteld in bijlage I, punt 2;

Or. en
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Amendement 25
Satu Hassi

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de evaluatie van de strategische fase 
door de Commissie, die daartoe wordt 
bijgestaan door onafhankelijke 
deskundigen, positief is. Deze evaluatie 
heeft betrekking op de vorderingen die zijn 
gemaakt ten opzichte van de doelstellingen 
en de te leveren prestaties die zijn 
vastgesteld in artikel 2, lid 3, en in bijlage 
I;

(a) de resultaten van de strategische fase 
omschreven in artikel 2, l id 3, alsmede de 
vorderingen die zijn gemaakt ten opzichte 
van de doelstellingen en de te leveren 
prestaties die zijn vastgesteld in bijlage I, 
punt 2;

Or. en

Motivering

De financiële bijdrage van de Gemeenschap mag niet aan voorwaarden worden gebonden, 
omdat dit zou leiden tot een onnodige onderbreking en onvoorspelbaarheid.

Amendement 26
Dan Jørgensen

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het BONUS-EESV aantoont dat het in 
staat is om BONUS-169 ten uitvoer te 
leggen, met inbegrip van het ontvangen, 
toewijzen en monitoren van de financiële 
bijdrage van de Gemeenschap onder 
indirect gecentraliseerd beheer 
overeenkomstig artikel 54, lid 2, onder c, 
en artikel 56 van Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 (hierna het 
“Financieel Reglement” genoemd) alsmede 
artikel 35, artikel 38, lid 2, en artikel 41 
van Verordening (EG, Euratom) nr. 
2342/2002 en in overeenstemming met de 

(b) het BONUS-EESV aantoont dat het in 
staat is om BONUS-169 ten uitvoer te 
leggen, met inbegrip van het 
verwezenlijken van de doelstellingen van 
een duurzame milieuontwikkeling in de 
Oostzeeregio, het ontvangen, toewijzen en 
monitoren van de financiële bijdrage van 
de Gemeenschap onder indirect 
gecentraliseerd beheer overeenkomstig 
artikel 54, lid 2, onder c, en artikel 56 van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 
(hierna het “Financieel Reglement” 
genoemd) alsmede artikel 35, artikel 38, lid 
2, en artikel 41 van Verordening (EG, 
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beginselen van goed financieel beheer; Euratom) nr. 2342/2002 en in 
overeenstemming met de beginselen van 
goed financieel beheer;

Or. en

Amendement 27
Jens Rohde

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) elke deelnemende staat zijn deel van de 
financiering van BONUS-169 heeft 
toegezegd en de contante betaling en de 
daadwerkelijke terbeschikkingstelling van 
de infrastructuurbijdragen in natura
gebeuren wanneer daarom wordt 
verzocht. Deze toezeggingen dienen te 
worden opgenomen in een 
financieringsplan dat moet worden 
overeengekomen door de bevoegde 
nationale instanties teneinde bij te dragen 
tot de gezamenlijke tenuitvoerlegging van 
de uitvoeringsfase van BONUS-169;

(e) een toezegging van elke deelnemende 
staat om zijn deel van de financiering van 
BONUS bij te dragen, en de 
daadwerkelijke betaling van die financiële 
bijdrage, met name de financiering van 
deelnemers aan de BONUS-projecten die 
na uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen zijn geselecteerd;

Or. en

Amendement 28
Jens Rohde

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I – deel 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de lancering van ten minste drie
themaoverschrijdende, strategische, 
gemeenschappelijke uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen die uitgaan van 
meerdere partners.

(g) de lancering van themaoverschrijdende, 
strategische, gemeenschappelijke 
uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen die uitgaan van meerdere 
partners.
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Or. en

Amendement 29
Satu Hassi

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I – punt 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) de uitnodiging aan alle derde 
landen die grenzen aan de Oostzee of deel 
uitmaken van het afwateringsgebied van 
de Oostzee om zich actief bij het initiatief 
aan te sluiten als deelnemende staat.

Or. en

Motivering

Toevoeging van landen die deel uitmaken van het afwateringsgebied van de Oostzee aan 
amendement 2 van de rapporteur voor advies.

Amendement 30
Jens Rohde

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I - punt 2.2 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het BONUS-EESV deelt de in de volgende 
alinea's vastgestelde te leveren prestaties 
uiterlijk 18 maanden na het begin van de 
strategische fase aan de Commissie mee.

Het BONUS-EESV deelt de in de volgende 
alinea's vastgestelde te leveren prestaties 
uiterlijk negen maanden na het begin van 
de strategische fase aan de Commissie 
mee.

Or. en
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Amendement 31
Satu Hassi

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I - punt 2.2.1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De strategische agenda voor onderzoek 
wordt in overleg opgesteld en 
overeengekomen door de deelnemende 
lidstaten, een breed spectrum van 
belanghebbenden en de Commissie en 
vormt de basis van een beleidsgericht 
programma. De agenda dient het blikveld 
van de onderzoeksactiviteiten te verruimen, 
zodat niet alleen aandacht wordt besteed 
aan het mariene ecosysteem, maar ook 
werk wordt gemaakt van een op het 
afwateringsgebied gerichte benadering die 
inspeelt op de belangrijkste factoren die op 
de kwaliteit en de productiviteit van de 
ecosystemen van het Oostzeegebied 
inwerken.

De strategische agenda voor onderzoek 
wordt in overleg opgesteld en 
overeengekomen door de deelnemende 
lidstaten, een breed spectrum van 
belanghebbenden en de Commissie en 
vormt de basis van een beleidsgericht 
programma. De agenda dient het blikveld 
van de onderzoeksactiviteiten te verruimen, 
zodat niet alleen aandacht wordt besteed 
aan het mariene ecosysteem, maar ook 
werk wordt gemaakt van een op het 
afwateringsgebied gerichte benadering die 
inspeelt op de belangrijkste factoren die op 
de kwaliteit en de productiviteit van de 
ecosystemen van het Oostzeegebied 
inwerken. Zij dient een raming te bevatten 
van de economische kosten als gevolg van 
milieuschade en het verlies van 
biodiversiteit in het gebied.

Or. en

Motivering

Toevoeging aan amendement 3 van de rapporteur voor advies van een economische 
beoordeling van milieuschade in het algemeen (bv. door eutrofiëring) naast het verlies van 
biodiversiteit. 

Amendement 32
Jens Rohde

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I – punt 2.2.3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) de uitwerking van een structuur voor de 
financiering van BONUS-169 uit één 
financieringspot, die bestaat uit de contante 

(h) de uitwerking van een structuur voor de 
financiering van BONUS-projecten;
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bijdragen van de deelnemende staten en de
Gemeenschap;

Or. en

Amendement 33
Bogusław Sonik

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I – punt 2.2.3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) de uitwerking van een structuur voor de 
financiering van BONUS-169 uit één 
financieringspot, die bestaat uit de 
contante bijdragen van de deelnemende 
staten en de Gemeenschap;

(h) de uitwerking van een structuur voor de 
financiering van BONUS-projecten;

Or. en

Amendement 34
Bogusław Sonik

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie en het BONUS-EESV 
sluiten de uitvoeringsovereenkomst indien 
de resultaten van de evaluatie en de 
controle vooraf van het BONUS-EESV 
positief waren.

3. De Commissie en het BONUS-EESV 
sluiten de uitvoeringsovereenkomst indien 
is voldaan aan de in artikel 3, lid 3, letter 
a, genoemde voorwaarden en de resultaten 
van de evaluatie en de controle vooraf van 
het BONUS-EESV positief waren.

Or. en
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Amendement 35
Jens Rohde

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie en het BONUS-EESV 
sluiten de uitvoeringsovereenkomst indien 
de resultaten van de evaluatie en de 
controle vooraf van het BONUS-EESV 
positief waren.

3. De Commissie en het BONUS-EESV 
sluiten de uitvoeringsovereenkomst zoals 
bepaald in artikel 3, lid 3, letter a.

Or. en

Amendement 36
Jens Rohde

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I – punt 3.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de uitvoeringsfase moeten ten minste 
drie gemeenschappelijke uitnodigingen tot 
het indienen van voorstellen worden 
gelanceerd en ten uitvoer gelegd met het 
oog op de financiering van strategische 
BONUS-169-projecten die bijdragen tot de 
doelstellingen van het programma. De 
thema’s dienen te zijn opgenomen in de 
strategische agenda voor onderzoek van 
BONUS-169, moeten zoveel mogelijk in 
overeenstemming zijn met het vastgestelde 
stappenplan en moeten betrekking hebben 
op onderzoek, technologische 
ontwikkeling, opleiding en/of 
verspreidingsactiviteiten.

In de uitvoeringsfase moeten 
gemeenschappelijke uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen worden 
gelanceerd en ten uitvoer gelegd met het 
oog op de financiering van strategische 
BONUS-projecten die bijdragen tot de 
doelstellingen van het programma. De 
thema’s dienen te zijn opgenomen in de 
strategische agenda voor onderzoek van 
BONUS, moeten zoveel mogelijk in 
overeenstemming zijn met het vastgestelde 
stappenplan en moeten betrekking hebben 
op onderzoek, technologische 
ontwikkeling, opleiding en/of 
verspreidingsactiviteiten.

Or. en
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Amendement 37
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I - punt 3.2 - alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het BONUS-EESV stelt geheel in 
overeenstemming met de resultaten van de 
onafhankelijke beoordeling een 
financieringslijst op. De rangschikking die 
door de onafhankelijke deskundigen is 
vastgesteld, is bindend voor de toewijzing 
van financiering uit de begroting van 
BONUS-169.

Het BONUS-EESV stelt geheel in 
overeenstemming met de resultaten van de
onafhankelijke beoordeling een 
financieringslijst op en waarborgt daarbij 
dat bij het selecteren van projecten wordt 
gestreefd naar een zo evenwichtig 
mogelijke verdeling tussen de lidstaten in 
de Oostzeeregio. De rangschikking die 
door de onafhankelijke deskundigen is 
vastgesteld, is bindend voor de toewijzing 
van financiering uit de begroting van 
BONUS-169.

Or. lt

Motivering

In de praktijk blijkt dat bij de selectie van te financieren projecten een voorrangsbehandeling 
wordt gegeven aan projecten ingediend door onderzoekscentra uit bepaalde lidstaten, terwijl 
onderzoekscentra uit andere lidstaten worden genegeerd. Een dergelijke discriminatie bij het 
opstellen van de voorkeurslijst moet worden vermeden.

Amendement 38
Jens Rohde

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I - punt 3.4 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiële bijdrage van de
Gemeenschap en de contante bijdrage van 
de deelnemende staten aan BONUS-169
worden in één gemeenschappelijke pot 
gebracht die op centraal niveau door het 
BONUS-EESV wordt beheerd.

De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap en de contante bijdrage van 
de deelnemende staten aan BONUS
worden in de regel in één 
gemeenschappelijke pot gebracht die op 
centraal niveau door het BONUS-EESV 
wordt beheerd (“echte 
gemeenschappelijke pot”). In 
gerechtvaardigde gevallen mag een 
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deelnemende staat echter zijn contante 
bijdrage uitsluitend besteden aan 
binnenlands onderzoek (“virtuele 
gemeenschappelijke pot”).

Or. en

Amendement 39
Justas Vincas Paleckis

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I - punt 3.4 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap en de contante bijdrage van 
de deelnemende staten aan BONUS-169 
worden in één gemeenschappelijke pot 
gebracht die op centraal niveau door het 
BONUS-EESV wordt beheerd.

De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap en de contante bijdrage van 
de deelnemende staten aan BONUS-169 
worden in één gemeenschappelijke pot 
gebracht die op centraal niveau door het 
BONUS-EESV wordt beheerd, waarbij 
deelnemende staten de mogelijkheid 
hebben hun contante bijdrage uitsluitend 
te besteden aan binnenlandse 
onderzoeksprojecten (“virtuele 
gemeenschappelijke pot”).

Or. en

Motivering

De mogelijkheid van een “virtuele gemeenschappelijke pot” moet in het leven worden 
geroepen voor deelnemende staten die slechts in beperkte mate een bijdrage kunnen leveren 
aan de gemeenschappelijke pot, of voor deelnemende staten die achterlopen op het gebied
van onderzoekscapaciteit. De mogelijkheid voor deelnemende staten om hun contante 
bijdrage uitsluitend te besteden aan binnenlands onderzoek zou bijdragen aan het verkleinen 
van die achterstand.
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Amendement 40
Bogusław Sonik

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I - punt 3.4 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap en de contante bijdrage van 
de deelnemende staten aan BONUS-169
worden in één gemeenschappelijke pot 
gebracht die op centraal niveau door het 
BONUS-EESV wordt beheerd.

De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap en de contante bijdrage van 
de deelnemende staten aan BONUS
worden in de regel in één 
gemeenschappelijke pot gebracht die op 
centraal niveau door het BONUS-EESV 
wordt beheerd (“echte 
gemeenschappelijke pot”). In 
gerechtvaardigde gevallen mag een 
deelnemende staat echter zijn contante 
bijdrage uitsluitend besteden aan 
binnenlands onderzoek (“virtuele 
gemeenschappelijke pot”).

Or. en

Amendement 41
Jens Rohde

Voorstel voor een beschikking
Bijlage II, - punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het BONUS-EESV beheert het 
BONUS-169-programma via zijn 
secretariaat. Het BONUS-EESV zal ten
behoeve van BONUS-169 de volgende 
structuren creëren: een stuurgroep, een 
secretariaat, een adviesraad, een forum 
voor sectoraal onderzoek en een forum 
voor projectcoördinatoren.

1. Het BONUS-EESV beheert het 
BONUS-programma via zijn secretariaat. 
Het BONUS-EESV heeft ten behoeve van 
BONUS de volgende structuren gecreëerd: 
een stuurgroep, een secretariaat, een 
adviesraad, een forum voor sectoraal 
onderzoek en een forum voor 
projectcoördinatoren.

Or. en


