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Poprawka 5
Jens Rohde

Wniosek dotyczący decyzji
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

DECYZJA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie 
udziału Wspólnoty we Wspólnym 
Programie Badawczo-Rozwojowym na 
rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169), 
podjętym przez kilka państw 
członkowskich

DECYZJA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie 
udziału Wspólnoty we Wspólnym 
Programie Badawczo-Rozwojowym na 
rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS), 
podjętym przez kilka państw 
członkowskich

Or. en

Poprawka 6
Jens Rohde

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Nauka może przyczynić się do 
sprostania tym wyzwaniom i rozwiązania 
problemów środowiska Morza 
Bałtyckiego. Powaga zaistniałej sytuacji 
wymaga jednak nasilenia pod względem 
jakościowym i ilościowym prowadzonych 
obecnie w regionie Morza Bałtyckiego 
badań poprzez opracowanie i wdrożenie w 
pełni zintegrowanego podejścia, w ramach 
którego można usprawnić i ukierunkować 
odpowiednie programy badawcze 
wszystkich państw sąsiadujących, tak by 
zająć się skomplikowanymi i naglącymi 
kwestiami w skoordynowany, wydajny i 
skuteczny sposób.

(5) Nauka musi przyczynić się do 
sprostania tym wyzwaniom i rozwiązania 
pilnych problemów środowiska Morza 
Bałtyckiego. Powaga zaistniałej sytuacji 
wymaga jednak nasilenia pod względem 
jakościowym i ilościowym prowadzonych 
obecnie w regionie Morza Bałtyckiego 
badań poprzez opracowanie i wdrożenie w 
pełni zintegrowanego podejścia, w ramach 
którego można usprawnić i ukierunkować 
odpowiednie programy badawcze 
wszystkich państw sąsiadujących, tak by 
zająć się skomplikowanymi i naglącymi 
kwestiami w skoordynowany, wydajny i 
skuteczny sposób.

Or. en
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Poprawka 7
Jens Rohde

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Ogólnie rzecz biorąc, BONUS ERA-
NET i ERA-NET PLUS funkcjonowały 
dobrze, a zatem ważne jest zapewnienie 
ciągłości działań badawczych 
zmierzających do sprostania pilnym 
wyzwaniom dla środowiska. 

Or. en

Poprawka 8
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Chociaż inicjatywa BONUS-169 jest 
w dużej mierze skoncentrowana na 
badaniach środowiska, jest ona zbieżna z 
niektórymi powiązanymi programami 
badawczymi Wspólnoty, dotyczącymi 
różnorodnej działalności człowieka 
mającej skumulowany wpływ na 
ekosystem, takiej jak: rybołówstwo, 
akwakultura, rolnictwo, infrastruktura, 
transport, szkolenie i mobilność 
naukowców, a także kwestii społeczno-
gospodarczych. Inicjatywa ta ma istotne 
znaczenie dla wielu polityk i dyrektyw 
Wspólnoty, w tym dla dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 
ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w 
dziedzinie polityki środowiska morskiego 
(dyrektywy ramowej w sprawie strategii 
morskiej), strategii Unii Europejskiej dla 
regionu Morza Bałtyckiego, wspólnej 

(12) Chociaż inicjatywa BONUS-169 jest 
w dużej mierze skoncentrowana na 
badaniach środowiska, jest ona zbieżna z 
niektórymi powiązanymi programami 
badawczymi Wspólnoty, dotyczącymi 
różnorodnej działalności człowieka
mającej skumulowany wpływ na 
ekosystem, takiej jak: rybołówstwo, 
akwakultura, rolnictwo, infrastruktura 
(szczególnie w dziedzinie energetyki), 
transport, szkolenie i mobilność 
naukowców, a także kwestii społeczno-
gospodarczych. Inicjatywa ta ma istotne 
znaczenie dla wielu polityk i dyrektyw 
Wspólnoty, w tym dla dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 
ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w 
dziedzinie polityki środowiska morskiego 
(dyrektywy ramowej w sprawie strategii
morskiej), strategii Unii Europejskiej dla 
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polityki rybołówstwa, wspólnej polityki 
rolnej, dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania 
w dziedzinie polityki wodnej oraz 
międzynarodowych zobowiązań UE, np. 
dla Bałtyckiego Planu Działań Komisji 
Helsińskiej (HELCOM). W rezultacie 
BONUS-169 przyniesie korzyści wielu 
innym obszarom polityki Wspólnoty.

regionu Morza Bałtyckiego, wspólnej 
polityki rybołówstwa, wspólnej polityki 
rolnej, dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania 
w dziedzinie polityki wodnej oraz 
międzynarodowych zobowiązań UE, np. 
dla Bałtyckiego Planu Działań Komisji 
Helsińskiej (HELCOM). W rezultacie 
BONUS-169 przyniesie korzyści wielu 
innym obszarom polityki Wspólnoty.

Or. lt

Uzasadnienie

Większą uwagę należy zwrócić na planowane projekty z zakresu infrastruktury energetycznej, 
jako że być może będą one wywierać w przyszłości największy wpływ na środowisko 
naturalne Morza Bałtyckiego.

Poprawka 9
Jens Rohde

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Z chwilą zakończenia etapu 
strategicznego Komisja z pomocą 
niezależnych ekspertów powinna ocenić 
dojrzałość i gotowość inicjatywy do 
rozpoczęcia etapu realizacji.

(15) Z chwilą zakończenia etapu 
strategicznego Komisja z pomocą 
niezależnych ekspertów powinna ocenić 
jakość etapu strategicznego i w razie 
potrzeby zaproponować ulepszenia. 
Przejście do etapu realizacji powinno 
przebiegać płynnie i bez zbędnych 
opóźnień.

Or. en
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Poprawka 10
Justas Vincas Paleckis

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Z chwilą zakończenia etapu 
strategicznego Komisja z pomocą 
niezależnych ekspertów powinna ocenić 
dojrzałość i gotowość inicjatywy do 
rozpoczęcia etapu realizacji.

(15) Z chwilą zakończenia etapu 
strategicznego Komisja powinna sprawdzić
gotowość inicjatywy do rozpoczęcia etapu 
realizacji i przystąpić do niego bez 
zbędnych opóźnień.

Or. en

Poprawka 11
Satu Hassi

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W celu skutecznej realizacji BONUS-
169 wsparcie finansowe na etapie realizacji 
powinno zostać przyznane uczestnikom 
wybranych na poziomie centralnym 
projektów w ramach BONUS-169, pod 
nadzorem BONUS EUIG w następstwie 
zaproszenia do składania wniosków. 

(24) W celu skutecznej realizacji BONUS-
169 wsparcie finansowe na etapie realizacji 
powinno zostać przyznane uczestnikom 
wybranych na poziomie centralnym 
projektów w ramach BONUS-169, pod 
nadzorem BONUS EUIG w następstwie 
zaproszenia do składania wniosków. 
Przyznawanie takiego wsparcia 
finansowego uczestnikom programu 
BONUS-169 i wypłacanie środków 
powinno przebiegać zgodnie ze wspólnymi 
zasadami obowiązującymi w ramach 
siódmego programu ramowego.

Or. en
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Poprawka 12
Jens Rohde

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W celu skutecznej realizacji BONUS-
169 wsparcie finansowe na etapie realizacji 
powinno zostać przyznane uczestnikom 
wybranych na poziomie centralnym 
projektów w ramach BONUS-169, pod 
nadzorem BONUS EUIG w następstwie 
zaproszenia do składania wniosków.

(24) W celu skutecznej realizacji BONUS
wsparcie finansowe na etapie realizacji 
powinno zostać przyznane uczestnikom 
wybranych na poziomie centralnym 
projektów w ramach BONUS, pod 
nadzorem BONUS EUIG w następstwie 
zaproszenia do składania wniosków. 
Udzielanie takiego wsparcia finansowego 
uczestnikom programu BONUS oraz 
wypłacanie środków powinno odbywać się 
w sposób przejrzysty i niebiurokratyczny.

Or. en

Poprawka 13
Jens Rohde

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Istotne jest, aby działalność badawcza 
prowadzona w ramach BONUS-169 była 
zgodna z podstawowymi zasadami 
etycznymi, w tym z zasadami 
odzwierciedlonymi w art. 6 Traktatu o 
Unii Europejskiej oraz w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a także,
aby kierowała się zasadami uwzględniania 
problematyki równości płci i 
równouprawnienia płci.

(30) Istotne jest, aby działalność badawcza 
prowadzona w ramach BONUS była 
zgodna z zasadami etycznymi 
obowiązującymi na mocy ogólnych zasad 
określonych w siódmym programie 
ramowym, a także aby kierowała się 
zasadami uwzględniania problematyki 
równości płci i równouprawnienia płci oraz 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en
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Poprawka 14
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 32 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32a) Pomyślna realizacja projektów 
przeprowadzonych już w ramach 
programu BONUS-169 ujawniła 
katastrofalny stan Morza Bałtyckiego, 
szczególnie w miejscach, gdzie planowane 
są rozległe projekty z zakresu 
infrastruktury energetycznej; stan 
środowiska naturalnego Morza 
Bałtyckiego należy zatem w dalszym ciągu 
aktywnie monitorować. 

Or. lt

Uzasadnienie

Podkreśla to znaczenie pomyślnej realizacji projektów w ramach programu BONUS-169.

Poprawka 15
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 32 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32b) Należy zaprzestać wadliwych 
praktyk ujawnionych w trakcie realizacji 
projektów w ramach programu BONUS-
169, a przy sporządzaniu listy projektów, 
które mają być finansowane, nie należy 
nadmiernie faworyzować projektów 
przedkładanych przez ośrodki badawcze 
niektórych państw członkowskich, gdyż 
dyskryminowałoby to inne państwa 
członkowskie w regionie Morza 
Bałtyckiego. 

Or. lt
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Uzasadnienie

Praktyka pokazuje, że przy dokonywaniu wyboru projektów mających być objętymi 
finansowaniem projekty złożone przez ośrodki badawcze niektórych państw członkowskich są 
nadmiernie uprzywilejowane, podczas gdy ośrodki badawcze innych państw członkowskich są 
ignorowane. Przy sporządzaniu listy rankingowej należy unikać takiej dyskryminacji.

Poprawka 16
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł - 1
Przedmiot

Celem niniejszej decyzji jest wspieranie 
zrównoważonego rozwoju środowiska 
naturalnego w regionie Morza 
Bałtyckiego poprzez ułatwianie 
koordynacji regionalnych działań 
badawczych z myślą o wspólnym celu, 
jakim jest realizacja opartego na 
ekosystemie zarządzania regionem.

Or. en

Poprawka 17
Jens Rohde

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Etap strategiczny programu trwa do 
dwóch lat i stanowi przygotowanie do 
etapu realizacji. Na etapie strategicznym 
BONUS EUIG wykonuje następujące 
zadania:

3. Etap strategiczny programu trwa do 
jednego roku i stanowi przygotowanie do 
etapu realizacji. Na etapie strategicznym 
BONUS EUIG wykonuje następujące 
zadania:

Or. en
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Poprawka 18
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przygotowanie strategicznego programu 
badań – określenie części dotyczącej 
naukowej treści programu, koncentrując się 
na zaproszeniach do składania wniosków, 
zgodnie z celami określonymi w siódmym 
programie ramowym;

(a) przygotowanie strategicznego programu 
badań – określenie części dotyczącej 
naukowej treści programu, koncentrując się 
na zaproszeniach do składania wniosków, 
zgodnie ze wspólnym celem, jakim jest 
realizacja opartego na ekosystemie 
zarządzania regionem oraz z celami 
określonymi w siódmym programie 
ramowym;

Or. en

Poprawka 19
Jens Rohde

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Etap realizacji trwa co najmniej pięć lat. 
Na etapie realizacji publikowane są co 
najmniej trzy zaproszenia do składania 
wniosków zmierzające do sfinansowania 
projektów służących celom BONUS-169. 
Zaproszenia te ukierunkowane są na 
projekty transnarodowe z udziałem wielu 
partnerów i obejmują działania w zakresie 
badań, rozwoju technologicznego, 
szkolenia oraz upowszechniania wiedzy. 
Wyboru projektów dokonuje się zgodnie z 
zasadami równego traktowania, 
przejrzystości, niezależnej oceny, 
współfinansowania, finansowania 
nieprowadzącego do zysku, niełączenia 
finansowania z innymi źródłami 

4. Etap realizacji trwa co najmniej pięć lat. 
Na etapie realizacji publikowane są 
zaproszenia do składania wniosków 
zmierzające do sfinansowania projektów 
służących celom BONUS. Zaproszenia te 
ukierunkowane są na projekty 
transnarodowe z udziałem wielu partnerów 
i obejmują działania w zakresie badań, 
rozwoju technologicznego, szkolenia oraz 
upowszechniania wiedzy. Wyboru 
projektów dokonuje się zgodnie z zasadami 
równego traktowania, przejrzystości, 
niezależnej oceny, współfinansowania, 
finansowania nieprowadzącego do zysku, 
niełączenia finansowania z innymi 
źródłami wspólnotowymi oraz z zasadą 
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wspólnotowymi oraz z zasadą niedziałania 
prawa wstecz.

niedziałania prawa wstecz.

Or. en

Poprawka 20
Satu Hassi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Etap realizacji trwa co najmniej pięć lat. 
Na etapie realizacji publikowane są co 
najmniej trzy zaproszenia do składania 
wniosków zmierzające do sfinansowania 
projektów służących celom BONUS-169. 
Zaproszenia te ukierunkowane są na 
projekty transnarodowe z udziałem wielu 
partnerów i obejmują działania w zakresie 
badań, rozwoju technologicznego, 
szkolenia oraz upowszechniania wiedzy. 
Wyboru projektów dokonuje się zgodnie z
zasadami równego traktowania, 
przejrzystości, niezależnej oceny, 
współfinansowania, finansowania 
nieprowadzącego do zysku, niełączenia 
finansowania z innymi źródłami 
wspólnotowymi oraz z zasadą niedziałania 
prawa wstecz. 

4. Etap realizacji trwa co najmniej pięć lat. 
Na etapie realizacji publikowane są co 
najmniej trzy zaproszenia do składania 
wniosków zmierzające do sfinansowania 
projektów służących celom BONUS-169. 
Zaproszenia te ukierunkowane są na 
projekty transnarodowe z udziałem wielu 
partnerów i obejmują działania w zakresie 
badań, rozwoju technologicznego, 
szkolenia oraz upowszechniania wiedzy. 
Wyboru projektów dokonuje się zgodnie z 
zasadami równego traktowania, 
przejrzystości, niezależnej oceny, 
współfinansowania, finansowania 
nieprowadzącego do zysku, niełączenia 
finansowania z innymi źródłami 
wspólnotowymi oraz z zasadą niedziałania 
prawa wstecz. Przyznawanie 
finansowania uczestnikom programu 
BONUS-169 i wypłacanie środków 
przebiega zgodnie ze wspólnymi zasadami 
obowiązującymi w ramach siódmego 
programu ramowego.

Or. en
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Poprawka 21
Jens Rohde

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wspólnota wnosi wkład finansowy z 
przeznaczeniem na etap realizacji pod 
następującymi warunkami:

3. Przed końcem etapu strategicznego 
Komisja dokonuje oceny następujących 
elementów:

Or. en

Poprawka 22
Satu Hassi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wspólnota wnosi wkład finansowy z 
przeznaczeniem na etap realizacji pod 
następującymi warunkami:

3. Przed końcem etapu strategicznego 
Komisja dokonuje oceny następujących 
elementów:

Or. en

Uzasadnienie

Wkład finansowy Wspólnoty nie powinien być obwarowany warunkami, co skutkuje 
niepotrzebną przerwą i nieprzewidywalnością.  

Poprawka 23
Jens Rohde

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) pozytywnej oceny etapu strategicznego, 
dokonywanej przez Komisję z pomocą 
niezależnych ekspertów; ocena ta 
obejmuje postęp w osiągnięciu celów i 

(a) rezultatów etapu strategicznego 
opisanych w art. 2 ust. 3 oraz postępów w 
osiągnięciu celów i oczekiwanych 
rezultatów określonych w załączniku I
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oczekiwanych rezultatów określonych w 
art. 2 ust. 3 i w załączniku I.

sekcja 2;

Or. en

Poprawka 24
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – część wprowadzająca i litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wspólnota wnosi wkład finansowy z 
przeznaczeniem na etap realizacji pod 
następującymi warunkami:

3. Wkład finansowy Wspólnoty z 
przeznaczeniem na etap realizacji jest 
uwarunkowany:

(a) pozytywnej oceny etapu strategicznego, 
dokonywanej przez Komisję z pomocą 
niezależnych ekspertów; ocena ta 
obejmuje postęp w osiągnięciu celów i 
oczekiwanych rezultatów określonych w 
art. 2 ust. 3 i w załączniku I.

(a) ustanowieniem przez uczestniczące 
państwa strategicznego programu badań, 
platform konsultacyjnych dla 
zainteresowanych stron, jak również 
warunkami, o których mowa w art. 2 ust. 
3 oraz postępami w osiągnięciu celów i 
oczekiwanych rezultatów określonych w 
załączniku I sekcja 2;

Or. en

Poprawka 25
Satu Hassi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) pozytywnej oceny etapu strategicznego, 
dokonywanej przez Komisję z pomocą 
niezależnych ekspertów; ocena ta 
obejmuje postęp w osiągnięciu celów i 
oczekiwanych rezultatów określonych w 
art. 2 ust. 3 i w załączniku I.

(a) rezultatów etapu strategicznego 
opisanych w art. 2 ust. 3 oraz postępów w 
osiągnięciu celów i oczekiwanych 
rezultatów określonych w załączniku I
sekcja 2;

Or. en
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Uzasadnienie

Wkład finansowy Wspólnoty nie powinien być obwarowany warunkami, co skutkuje 
niepotrzebną przerwą i nieprzewidywalnością.  

Poprawka 26
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wykazania przez BONUS EUIG 
zdolności do realizacji BONUS-169, w 
tym otrzymywania, rozdzielania i 
monitorowania wkładu finansowego 
Wspólnoty zgodnie z zasadami 
pośredniego zarządzania 
scentralizowanego zgodnie z 
art. 54 ust. 2 lit. c) i art. 56 rozporządzenia 
(WE, Euratom) nr 1605/2002 (zwanego 
dalej „rozporządzeniem finansowym”), z 
art. 35, art. 38 ust. 2 i art. 41 
rozporządzenia (WE, Euratom) 
nr 2342/2002 oraz zgodnie z zasadą 
należytego zarządzania finansami.

(b) wykazania przez BONUS EUIG 
zdolności do realizacji BONUS-169, w 
tym osiągnięcia celów obejmujących 
zrównoważony rozwój środowiska 
naturalnego w regionie Morza 
Bałtyckiego, otrzymywania, rozdzielania i 
monitorowania wkładu finansowego 
Wspólnoty zgodnie z zasadami 
pośredniego zarządzania 
scentralizowanego zgodnie z 
art. 54 ust. 2 lit. c) i art. 56 rozporządzenia 
(WE, Euratom) nr 1605/2002 (zwanego 
dalej „rozporządzeniem finansowym”), z 
art. 35, art. 38 ust. 2 i art. 41 
rozporządzenia (WE, Euratom) 
nr 2342/2002 oraz zgodnie z zasadą 
należytego zarządzania finansami.

Or. en

Poprawka 27
Jens Rohde

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 - ustęp 3 - litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) zobowiązania każdego z 
uczestniczących państw do udziału w 
finansowaniu BONUS-169, wniesienia 
wkładu gotówkowego oraz skutecznego 

(e) zobowiązania każdego z 
uczestniczących państw do udziału w 
finansowaniu BONUS oraz skutecznego
wniesienia wkładu finansowego, w 
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wniesienia wkładu rzeczowego w postaci 
infrastruktury gdy jest to wymagane; 
zobowiązania te zawarte są w planie 
finansowania uzgodnionym przez 
właściwe organy krajowe w celu 
przyczynienia się do wspólnego 
przeprowadzenia etapu realizacji BONUS-
169;

szczególności finansowania uczestników 
projektów BONUS wybranych w 
następstwie zaproszenia do składania 
wniosków;

Or. en

Poprawka 28
Jens Rohde

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I - sekcja 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) wystosowanie co najmniej trzech
przekrojowych, strategicznie 
ukierunkowanych i angażujących wielu 
partnerów wspólnych zaproszeń do 
składania wniosków.

g) wystosowanie przekrojowych, 
strategicznie ukierunkowanych i 
angażujących wielu partnerów wspólnych 
zaproszeń do składania wniosków.

Or. en

Poprawka 29
Satu Hassi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) aktywne zaproszenie wszystkich 
krajów trzecich graniczących z Morzem 
Bałtyckim lub będących częścią jego 
zlewiska, aby przyłączyły się do inicjatywy 
w charakterze uczestniczących państw.

Or. en



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

PL

Uzasadnienie

Uzupełnienie poprawki 2 (złożonej przez sprawozdawczynię komisji opiniodawczej) o kraje 
będące częścią zlewiska Morza Bałtyckiego.

Poprawka 30
Jens Rohde

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2.2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

BONUS EUIG prześle Komisji rezultaty 
określone w poniższych punktach nie 
później niż w ciągu 18 miesięcy od 
rozpoczęcia etapu strategicznego.

BONUS EUIG prześle Komisji rezultaty 
określone w poniższych punktach nie 
później niż w ciągu 9 miesięcy od 
rozpoczęcia etapu strategicznego.

Or. en

Poprawka 31
Satu Hassi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2.2.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Strategiczny program badań jest 
opracowywany i uzgadniany w drodze 
konsultacji między uczestniczącymi 
państwami, szeroko pojętymi 
zainteresowanymi stronami oraz Komisją. 
Stanowi podstawę dla programu 
wynikającego z celów politycznych. 
Rozszerza tematykę badań, aby oprócz 
ekosystemu morskiego ująć podejście 
oparte na zlewisku Bałtyku, które dotyka 
kluczowych zagadnień mających wpływ na 
jakość i wydajność ekosystemów regionu 
Morza Bałtyckiego.

Strategiczny program badań jest 
opracowywany i uzgadniany w drodze 
konsultacji między uczestniczącymi 
państwami, szeroko pojętymi 
zainteresowanymi stronami oraz Komisją. 
Stanowi podstawę dla programu 
wynikającego z celów politycznych. 
Rozszerza tematykę badań, aby oprócz 
ekosystemu morskiego ująć podejście 
oparte na zlewisku Bałtyku, które dotyka 
kluczowych zagadnień mających wpływ na 
jakość i wydajność ekosystemów regionu 
Morza Bałtyckiego. Program zawiera 
oszacowanie kosztów gospodarczych 
spowodowanych szkodami w środowisku 
naturalnym i utratą różnorodności 
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biologicznej w regionie.

Or. en

Uzasadnienie

Uzupełnienie utraty różnorodności biologicznej w poprawce 3 (złożonej przez 
sprawozdawczynię komisji opiniodawczej) o gospodarczą ocenę szkód w środowisku 
naturalnym w ogólności (np. eutrofizacja).

Poprawka 32
Jens Rohde

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I - sekcja 2.2.3 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) opracowanie struktury finansowania 
projektów w ramach BONUS-169 w 
oparciu o pulę środków z wkładów 
gotówkowych uczestniczących państw 
oraz Wspólnoty;

h) opracowanie struktury finansowania 
projektów w ramach projektów BONUS;

Or. en

Poprawka 33
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I - sekcja 2.2.3 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) opracowanie struktury finansowania 
projektów w ramach BONUS-169 w 
oparciu o pulę środków z wkładów 
gotówkowych uczestniczących państw 
oraz Wspólnoty;

h) opracowanie struktury finansowania 
projektów BONUS;

Or. en
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Poprawka 34
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący decyzji
Złącznik I – sekcja 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. O ile wyniki oceny i audytu ex ante 
BONUS EUIG są pozytywne, Komisja i 
BONUS EUIG zawierają porozumienie 
wykonawcze.

 3. O ile warunki, o których mowa w art. 
3.3 lit. a), są spełnione i audyt ex ante 
BONUS EUIG jest pozytywny, Komisja i 
BONUS EUIG zawierają porozumienie 
wykonawcze.

Or. en

Poprawka 35
Jens Rohde

Wniosek dotyczący decyzji
Złącznik I – sekcja 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. O ile wyniki oceny i audytu ex ante 
BONUS EUIG są pozytywne, Komisja i 
BONUS EUIG zawierają porozumienie 
wykonawcze.

3. Komisja i BONUS EUIG zawierają 
porozumienie wykonawcze określone w 
art. 3 ust. 3 lit. a).

Or. en

Poprawka 36
Jens Rohde

Wniosek dotyczący decyzji
Złącznik I – sekcja 3.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na etapie realizacji publikowane i 
realizowane są co najmniej trzy wspólne 
zaproszenia do składania wniosków, 
mające na celu sfinansowanie strategicznie 
ukierunkowanych projektów BONUS-169, 
dotyczących celów tej inicjatywy. 

Na etapie realizacji publikowane i 
realizowane są wspólne zaproszenia do 
składania wniosków, mające na celu 
sfinansowanie strategicznie 
ukierunkowanych projektów BONUS, 
dotyczących celów tej inicjatywy. 
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Tematyka projektów, oparta na 
strategicznym programie badań BONUS-
169, uwzględnia - na ile to możliwe -
ustalony plan działań i obejmuje badania, 
działania w zakresie rozwoju 
technologicznego, szkolenia lub 
upowszechnianie.

Tematyka projektów, oparta na 
strategicznym programie badań BONUS, 
uwzględnia – na ile to możliwe – ustalony 
plan działań i obejmuje badania, działania 
w zakresie rozwoju technologicznego, 
szkolenia lub upowszechnianie.

Or. en

Poprawka 37
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 3.2 – akapit siódmy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

BONUS EUIG tworzy listę finansowania 
ściśle zgodną z wynikami niezależnej 
oceny. W odniesieniu do przydziału 
środków w ramach BONUS-169 wiążąca 
jest lista rankingowa utworzona przez 
niezależnych ekspertów.

BONUS EUIG tworzy listę finansowania 
ściśle zgodną z wynikami niezależnej 
oceny i przy zapewnieniu wyboru 
projektów z uwzględnieniem jak 
najrówniejszego podziału między 
państwami członkowskimi w regionie 
Morza Bałtyckiego. W odniesieniu do 
przydziału środków w ramach BONUS-
169 wiążąca jest lista rankingowa 
utworzona przez niezależnych ekspertów.

Or. lt

Uzasadnienie

Praktyka pokazuje, że przy dokonywaniu wyboru projektów mających być objętymi 
finansowaniem projekty złożone przez ośrodki badawcze niektórych państw członkowskich są 
nadmiernie uprzywilejowane, podczas gdy ośrodki badawcze innych państw członkowskich są 
ignorowane. Przy sporządzaniu listy rankingowej należy unikać takiej dyskryminacji.
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Poprawka 38
Jens Rohde

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 3.4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład finansowy Wspólnoty oraz wkłady 
gotówkowe uczestniczących państw na 
rzecz BONUS-169 są zbierane i 
zarządzane na poziomie centralnym przez 
BONUS EUIG.

Co do zasady wkład finansowy Wspólnoty 
oraz wkłady gotówkowe uczestniczących 
państw na rzecz BONUS są łączone i 
zarządzane na poziomie centralnym przez 
BONUS EUIG („rzeczywista wspólna 
pula”). Jednak w uzasadnionych 
przypadkach uczestniczące państwo może 
przeznaczyć swój wkład gotówkowy 
wyłącznie na badania krajowe 
(„wirtualna wspólna pula”).

Or. en

Poprawka 39
Justas Vincas Paleckis

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 3.4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład finansowy Wspólnoty oraz wkłady 
gotówkowe uczestniczących państw na 
rzecz BONUS-169 są zbierane i 
zarządzane na poziomie centralnym przez 
BONUS EUIG.

Wkład finansowy Wspólnoty oraz wkłady 
gotówkowe uczestniczących państw na 
rzecz BONUS-169 są łączone i zarządzane 
na poziomie centralnym przez BONUS 
EUIG, przy czym uczestniczące państwa 
mogą przeznaczyć swój wkład gotówkowy 
wyłącznie na krajowe badania naukowe 
(„wirtualna wspólna pula”).

Or. en

Uzasadnienie

Istnienie opcji „wirtualnej wspólnej puli” jest koniecznością w przypadku uczestniczących 
państw, które mają ograniczenia w przekazywaniu środków do wspólnej puli, lub 
uczestniczących państw, których potencjał badawczy pozostaje w tyle i możliwość 
przeznaczenia wkładu gotówkowego wyłącznie na badania krajowe przyczyniłaby się do 
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zmniejszenia istniejących różnic.

Poprawka 40
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 3.4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład finansowy Wspólnoty oraz wkłady 
gotówkowe uczestniczących państw na 
rzecz BONUS-169 są zbierane i 
zarządzane na poziomie centralnym przez 
BONUS EUIG.

Co do zasady wkład finansowy Wspólnoty 
oraz wkłady gotówkowe uczestniczących 
państw na rzecz BONUS są łączone i 
zarządzane na poziomie centralnym przez 
BONUS EUIG („rzeczywista wspólna 
pula”). Jednak w uzasadnionych 
przypadkach uczestniczące państwo może 
przeznaczyć swój wkład gotówkowy 
wyłącznie na badania krajowe 
(„wirtualna wspólna pula”).

Or. en

Poprawka 41
Jens Rohde

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – sekcja 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 1. BONUS-169 jest zarządzany przez 
BONUS EUIG za pośrednictwem 
Sekretariatu ugrupowania. Dla celów 
BONUS-169 BONUS EUIG ustanawia
następujące struktury: Komitet Sterujący, 
Sekretariat, Rada Konsultacyjna, Forum 
Badań Sektorowych oraz Forum 
Koordynatorów Projektów.

1. BONUS jest zarządzany przez BONUS 
EUIG za pośrednictwem Sekretariatu 
ugrupowania. BONUS EUIG ustanowiło
dla celów BONUS następujące struktury: 
Komitet Sterujący, Sekretariat, Rada 
Konsultacyjna, Forum Badań Sektorowych 
oraz Forum Koordynatorów Projektów.

Or. en


