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Ändringsförslag 5
Jens Rohde

Förslag till beslut
Rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS BESLUT om gemenskapens 
deltagande i ett gemensamt forsknings- och 
utvecklingsprogram för Östersjön 
(Bonus-169) som genomförs av flera 
medlemsstater

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS BESLUT om gemenskapens 
deltagande i ett gemensamt forsknings- och 
utvecklingsprogram för Östersjön (Bonus) 
som genomförs av flera medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 6
Jens Rohde

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Vetenskapen kan göra det lättare att 
möta dessa utmaningar och hitta lösningar
på miljöproblemen i Östersjön. Men 
situationens allvar kräver att dagens 
forskning i Östersjöregionen intensifieras 
både i fråga om kvalitet och om kvantitet 
genom att det utvecklas och genomförs en 
fullständigt integrerad strategi där de 
relevanta forskningsprogrammen i alla 
omkringliggande länder kan integreras och 
inriktas på att möta de komplexa och akuta 
frågorna på ett samordnat och effektivt sätt.

(5) Vetenskapen måste göra det lättare att 
möta dessa utmaningar och hitta lösningar 
på de akuta miljöproblemen i Östersjön. 
Men situationens allvar kräver att dagens 
forskning i Östersjöregionen intensifieras 
både i fråga om kvalitet och om kvantitet 
genom att det utvecklas och genomförs en 
fullständigt integrerad strategi där de 
relevanta forskningsprogrammen i alla 
omkringliggande länder kan integreras och 
inriktas på att möta de komplexa och akuta 
frågorna på ett samordnat och effektivt sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 7
Jens Rohde

Förslag till beslut
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Bonus Era-Net och Era-Net Plus 
har på det hela taget fungerat väl och det 
är därför viktigt att se till att 
forskningsinsatserna kan fortsätta, för att 
man ska kunna ta itu med de angelägna 
miljöproblemen. 

Or. en

Ändringsförslag 8
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till beslut
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Bonus-169-initiativet är till största 
delen inriktat på miljöforskning, men skär 
över ett flertal 
gemenskapsforskningsprogram om en rad 
mänskliga verksamheter som får 
ackumulerade effekter på ekosystemet, 
som fiske, vattenbruk, jordbruk, 
infrastruktur, transport, utbildning och 
rörlighet för forskare, samt 
socioekonomiska frågor. Initiativet är av 
stor relevans för flera av gemenskapens 
politikområden och direktiv, däribland 
Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/56/EG av den 
17 juni 2008 om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på 
havsmiljöpolitikens område (ramdirektiv 
om en marin strategi), EU:s strategi för 
Östersjöområdet, den gemensamma 
fiskeripolitiken, den gemensamma 
jordbrukspolitiken, Europaparlamentets 

(12) Bonus-169-initiativet är till största 
delen inriktat på miljöforskning, men skär 
över ett flertal 
gemenskapsforskningsprogram om en rad 
mänskliga verksamheter som får 
ackumulerade effekter på ekosystemet, 
som fiske, vattenbruk, jordbruk, 
infrastruktur (särskilt på energiområdet), 
transport, utbildning och rörlighet för 
forskare, samt socioekonomiska frågor. 
Initiativet är av stor relevans för flera av 
gemenskapens politikområden och 
direktiv, däribland Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/56/EG av den 
17 juni 2008 om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på 
havsmiljöpolitikens område (ramdirektiv 
om en marin strategi), EU:s strategi för 
Östersjöområdet, den gemensamma 
fiskeripolitiken, den gemensamma 
jordbrukspolitiken, Europaparlamentets 
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och rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område och 
EU:s internationella åtaganden, som 
Helsingforskommissionens handlingsplan 
för Östersjön. Det är alltså många andra 
områden för gemenskapspolitiken som 
kommer att gynnas av Bonus-169.

och rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område och 
EU:s internationella åtaganden, som 
Helsingforskommissionens handlingsplan 
för Östersjön. Det är alltså många andra 
områden för gemenskapspolitiken som 
kommer att gynnas av Bonus-169.

Or. lt

Motivering

Planerade infrastrukturprojekt på energiområdet bör ges stor uppmärksamhet eftersom det 
kanske är dessa som kommer att få störst betydelse för Östersjömiljön i framtiden.

Ändringsförslag 9
Jens Rohde

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) I slutet av den strategiska fasen bör 
kommissionen med hjälp av oberoende 
experter göra en bedömning av initiativets 
mognadsgrad och beredskap för att inleda 
genomförandefasen.

(15) I slutet av den strategiska fasen bör 
kommissionen med hjälp av oberoende 
experter göra en bedömning av den 
strategiska fasens kvalitet och vid behov 
föreslå förbättringar. Övergången till
genomförandefasen bör vara smidig och 
utan onödiga dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 10
Justas Vincas Paleckis

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) I slutet av den strategiska fasen bör 
kommissionen med hjälp av oberoende 
experter göra en bedömning av initiativets 
mognadsgrad och beredskap för att inleda 

(15) I slutet av den strategiska fasen bör 
kommissionen kontrollera initiativets 
beredskap för att inleda 
genomförandefasen och sätta i gång med 
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genomförandefasen. den utan onödiga dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 11
Satu Hassi

Förslag till beslut
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att genomföra Bonus-169 effektivt 
bör det finansiella stödet under 
genomförandefasen ges till deltagarna i de 
Bonus-169-projekt som valts ut på central 
nivå under Bonus EEIG:s ansvar efter 
förslagsinfordringar.

(24) För att genomföra Bonus-169 effektivt 
bör det finansiella stödet under 
genomförandefasen ges till deltagarna i de 
Bonus-169-projekt som valts ut på central 
nivå under Bonus EEIG:s ansvar efter 
förslagsinfordringar. Beviljandet och 
utbetalningen av sådant stöd till 
deltagarna i Bonus-169 bör ske i enlighet 
med gemensamma bestämmelser som är 
förenliga med sjunde ramprogrammet.

Or. en

Ändringsförslag 12
Jens Rohde

Förslag till beslut
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 (24) För att genomföra Bonus-169
effektivt bör det finansiella stödet under 
genomförandefasen ges till deltagarna i de 
Bonus-169-projekt som valts ut på central 
nivå under Bonus EEIG:s ansvar efter 
förslagsinfordringar.

(24) För att genomföra Bonus effektivt bör 
det finansiella stödet under 
genomförandefasen ges till deltagarna i de 
Bonus-projekt som valts ut på central nivå 
under Bonus EEIG:s ansvar efter 
förslagsinfordringar. Stödet till deltagare i 
Bonus-projektet bör beviljas och utbetalas 
på ett öppet och obyråkratiskt sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 13
Jens Rohde

Förslag till beslut
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 (30) Det är mycket viktigt att de 
forskningsverksamheter som bedrivs inom 
ramen för Bonus-169 följer 
grundläggande etiska principer, inklusive 
dem som anges i artikel 6 i fördraget om 
Europeiska unionen och i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och 
dessutom följer principerna om integrering 
av ett jämställdhetsperspektiv och 
jämställdhet.

(30) Det är mycket viktigt att de 
forskningsverksamheter som bedrivs inom 
ramen för Bonus följer etiska principer, i 
enlighet med de allmänna principerna 
som fastställs i sjunde ramprogrammet, 
och dessutom följer principerna om 
integrering av ett jämställdhetsperspektiv 
och jämställdhet samt om hållbar 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 14
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till beslut
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) De lyckade projekt som redan har 
genomförts inom Bonus-169-programmet 
har visat hur katastrofal situationen är i 
Östersjön, särskilt i de delar där 
omfattande energiinfrastrukturprojekt 
planeras. Östersjömiljön bör därför även 
fortsättningsvis övervakas aktivt. 

Or. lt

Motivering

Härigenom lyfter man fram betydelsen av de lyckade projekt som genomförts inom Bonus-
169-programmet. 
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Ändringsförslag 15
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till beslut
Skäl 32b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32b) De felaktiga tillvägagångssätt som 
uppdagades under genomförandet av 
Bonus-169-projekten bör upphöra, och 
projekt som föreslås av 
forskningscentrum i vissa medlemsstater 
bör inte gynnas otillbörligt när 
förteckningen över projekt som ska 
finansieras upprättas, eftersom det skulle 
innebära att andra medlemsstater i 
Östersjöregionen diskrimineras.

Or. lt

Motivering

Det har visat sig att projekt som föreslagits av vissa medlemsstaters forskningscentrum i 
praktiken gynnas i samband med projekturvalet, medan andra medlemsstaters 
forskningscentrum ignoreras. Man bör undvika sådan diskriminering när rangordningslistan 
upprättas.

Ändringsförslag 16
Dan Jørgensen

Förslag till beslut
Artikel – 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1
Syfte

Förslagets syfte är att stödja en hållbar 
miljöutveckling i Östersjöregionen genom 
att underlätta samordningen av 
forskningsprojekt i regionen som har som 
gemensamt mål att genomföra en 
ekosystembaserad förvaltning i området.

Or. en



AM\806474SV.doc 9/20 PE439.291v01-00

SV

Ändringsförslag 17
Jens Rohde

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Programmets strategiska fas ska pågå i 
högst två år. Under den tiden ska 
genomförandefasen förberedas. Under den 
strategiska fasen ska Bonus EEIG utföra 
följande uppgifter:

3. Programmets strategiska fas ska pågå i 
högst ett år. Under den tiden ska 
genomförandefasen förberedas. During the 
strategic phase, BONUS EEIG shall carry 
out the following tasks:

Or. en

Ändringsförslag 18
Dan Jørgensen

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utforma den strategiska 
forskningsagendan – fastställa 
programmets vetenskapliga innehåll med 
inriktning på förslagsinfordringar i enlighet 
med de mål som anges i sjunde 
ramprogrammet.

(a) Utforma den strategiska 
forskningsagendan – fastställa 
programmets vetenskapliga innehåll med 
inriktning på förslagsinfordringar i enlighet 
med det gemensamma målet om en 
hållbar ekosystembaserad förvaltning i 
Östersjöregionen och de mål som anges i 
sjunde ramprogrammet.

Or. en
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Ändringsförslag 19
Jens Rohde

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genomförandefasen ska pågå i minst 
fem år. Under genomförandefasen ska 
minst tre förslagsinfordringar
offentliggöras för att finansiera projekt som 
handlar om målen för Bonus-169. 
Förslagsinfordringarna ska riktas till 
projekt som berör flera partner och länder 
och som omfattar forskning, teknisk 
utveckling, utbildning och 
informationsspridning. Projekten ska väljas 
ut enligt principerna om likabehandling, 
insyn, oberoende granskning och 
medfinansiering. De får inte vara 
vinstdrivande och deras finansiering får 
inte kumuleras med andra 
gemenskapsmedel och dessutom ska de 
följa principen om icke-retroaktivitet.

4. Genomförandefasen ska pågå i minst 
fem år. Under genomförandefasen ska 
förslagsinfordringarna offentliggöras för 
att finansiera projekt som handlar om 
målen för Bonus. Förslagsinfordringarna 
ska riktas till projekt som berör flera 
partner och länder och som omfattar 
forskning, teknisk utveckling, utbildning 
och informationsspridning. Projekten ska 
väljas ut enligt principerna om 
likabehandling, insyn, oberoende 
granskning och medfinansiering. De får 
inte vara vinstdrivande och deras 
finansiering får inte kumuleras med andra 
gemenskapsmedel och dessutom ska de 
följa principen om icke-retroaktivitet.

Or. en

Ändringsförslag 20
Satu Hassi

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genomförandefasen ska pågå i minst 
fem år. Under genomförandefasen ska 
minst tre förslagsinfordringar 
offentliggöras för att finansiera projekt som 
handlar om målen för Bonus-169. 
Förslagsinfordringarna ska riktas till 
projekt som berör flera partner och länder 
och som omfattar forskning, teknisk 
utveckling, utbildning och 
informationsspridning. Projekten ska väljas 

4. Genomförandefasen ska pågå i minst 
fem år. Under genomförandefasen ska 
minst tre förslagsinfordringar 
offentliggöras för att finansiera projekt som 
handlar om målen för Bonus-169. 
Förslagsinfordringarna ska riktas till 
projekt som berör flera partner och länder 
och som omfattar forskning, teknisk 
utveckling, utbildning och 
informationsspridning. Projekten ska väljas 
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ut enligt principerna om likabehandling, 
insyn, oberoende granskning och 
medfinansiering. De får inte vara 
vinstdrivande och deras finansiering får 
inte kumuleras med andra 
gemenskapsmedel och dessutom ska de 
följa principen om icke-retroaktivitet. 

ut enligt principerna om likabehandling, 
insyn, oberoende granskning och 
medfinansiering. De får inte vara 
vinstdrivande och deras finansiering får 
inte kumuleras med andra 
gemenskapsmedel och dessutom ska de 
följa principen om icke-retroaktivitet. 
Beviljandet och utbetalningen av stöd till 
deltagarna i Bonus-169 ska ske i enlighet 
med gemensamma bestämmelser som är 
förenliga med sjunde ramprogrammet.

Or. en

Ändringsförslag 21
Jens Rohde

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Gemenskapens ekonomiska bidrag till 
genomförandefasen beviljas på följande 
villkor: 

3. Kommissionen ska före slutet av den 
strategiska fasen göra en bedömning av 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 22
Satu Hassi

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Gemenskapens ekonomiska bidrag till 
genomförandefasen beviljas på följande 
villkor: 

3. Kommissionen ska före slutet av den 
strategiska fasen göra en bedömning av 
följande:

Or. en
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Motivering

Det ska inte finnas några villkor för gemenskapens ekonomiska bidrag, eftersom det bara 
skapar onödiga avbrott och oförutsägbarhet.

Ändringsförslag 23
Jens Rohde

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En positiv utvärdering av den 
strategiska fasen ska ha genomförts av 
kommissionen med bistånd av oberoende 
experter. Denna utvärdering ska omfatta
de framsteg som har gjorts i fråga om att 
uppnå de mål och resultat som anges i 
artikel 2.3 och i bilaga I.

(a) Resultaten av den strategiska fas som 
beskrivs i artikel 2.3 samt de framsteg som 
har gjorts i fråga om att uppnå de mål och 
resultat som anges.

Or. en

Ändringsförslag 24
Bogusław Sonik

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen och led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Gemenskapens ekonomiska bidrag till
genomförandefasen beviljas på följande 
villkor: 

3. Gemenskapens ekonomiska bidrag till 
genomförandefasen beviljas med 
utgångspunkt i följande:

(a) En positiv utvärdering av den 
strategiska fasen ska ha genomförts av 
kommissionen med bistånd av oberoende 
experter. Denna utvärdering ska omfatta
de framsteg som har gjorts i fråga om att 
uppnå de mål och resultat som anges i 
artikel 2.3 och i bilaga I.

(a) Den strategiska forskningsagendans 
deltagande stater ska ha upprättat 
plattformar för samråd med berörda 
parter, och hänsyn ska tas till de 
genomförandebestämmelser som avses i 
artikel 2.3 och till de framsteg som har 
gjorts i fråga om att uppnå de mål och 
resultat som anges i avsnitt 2 i bilaga I.

Or. en
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Ändringsförslag 25
Satu Hassi

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En positiv utvärdering av den 
strategiska fasen ska ha genomförts av 
kommissionen med bistånd av oberoende 
experter. Denna utvärdering ska omfatta
de framsteg som har gjorts i fråga om att 
uppnå de mål och resultat som anges i 
artikel 2.3 och i bilaga I.

(a) Resultaten av den strategiska fas som 
beskrivs i artikel 2.3 samt de framsteg som 
har gjorts i fråga om att uppnå de mål och 
resultat som anges i avsnitt 2 i bilaga I.

Or. en

Motivering

Det ska inte finnas några villkor för gemenskapens ekonomiska bidrag, eftersom det bara 
skapar onödiga avbrott och oförutsägbarhet.

Ändringsförslag 26
Dan Jørgensen

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Bonus EEIG ska visa att den har 
kapacitet att genomföra Bonus-169 
inklusive att ta emot, fördela och övervaka 
gemenskapens ekonomiska bidrag under 
indirekt centraliserad förvaltning i enlighet 
med artiklarna 54.2 c och 56 i förordning 
(EG, Euratom) nr 1605/2002 (nedan kallad 
budgetförordningen) och artiklarna 35, 
38.2 och 41 i förordning (EG, Euratom) 
nr 2342/2002 samt i enlighet med sund 
ekonomisk förvaltning.

(b) Bonus EEIG ska visa att den har 
kapacitet att genomföra Bonus-169 
inklusive att uppnå målen för en hållbar 
miljöutveckling i Östersjöregionen, ta 
emot, fördela och övervaka gemenskapens 
ekonomiska bidrag under indirekt 
centraliserad förvaltning i enlighet med 
artiklarna 54.2 c och 56 i förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 (nedan kallad 
budgetförordningen) och artiklarna 35, 
38.2 och 41 i förordning (EG, Euratom) 
nr 2342/2002 samt i enlighet med sund 
ekonomisk förvaltning.

Or. en
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Ändringsförslag 27
Jens Rohde

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Varje deltagande stat ska åta sig att 
bidra med sin andel av finansieringen av 
Bonus-169 och att på begäran betala ut 
kontanta medel och faktiskt 
tillhandahålla infrastrukturbidrag in 
natura. Åtagandena ska ingå i en 
finansieringsplan som ska fastställas av 
de behöriga nationella myndigheterna för 
att bidra till det gemensamma 
verkställandet av genomförandefasen av 
Bonus-169.

(e) Varje deltagande stat ska åta sig att 
bidra med sin andel av finansieringen av 
Bonus och att sköta de faktiska 
utbetalningarna av sitt ekonomiska 
bidrag, särskilt stödet till deltagare i de 
Bonus-projekt som valts ut till följd av 
förslagsinfordringarna.

Or. en

Ändringsförslag 28
Jens Rohde

Förslag till beslut
Bilaga I – avsnitt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) inleda minst tre temaöverskridande, 
strategiskt inriktade gemensamma 
förslagsinfordringar tillsammans med flera 
partner.

(g) inleda temaöverskridande, strategiskt 
inriktade gemensamma 
förslagsinfordringar tillsammans med flera 
partner.

Or. en



AM\806474SV.doc 15/20 PE439.291v01-00

SV

Ändringsförslag 29
Satu Hassi

Förslag till beslut
Bilaga I – avsnitt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) aktivt uppmana alla tredjeländer vid 
Östersjön eller i dess avrinningsområde 
att delta i initiativet som deltagande stater.

Or. en

Motivering

Föredragandens äf 2 utökas med de länder som ingår i Östersjöns avrinningsområde.

Ändringsförslag 30
Jens Rohde

Förslag till beslut
Bilaga I – avsnitt 2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bonus EEIG ska överlämna de resultat som 
anges nedan till kommissionen senast 
18 månader efter det att den strategiska 
fasen har inletts.

Bonus EEIG ska överlämna de resultat som 
anges nedan till kommissionen senast 
9 månader efter det att den strategiska 
fasen har inletts.

Or. en

Ändringsförslag 31
Satu Hassi

Förslag till beslut
Bilaga I – avsnitt 2.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den strategiska forskningsagendan ska 
utvecklas och fastställas genom ett samråd 
mellan de deltagande staterna, ett brett 
urval intressenter och kommissionen. Den 
ska utgöra grunden för ett politiskt inriktat 
program. Den ska bredda fokus för 

Den strategiska forskningsagendan ska 
utvecklas och fastställas genom ett samråd 
mellan de deltagande staterna, ett brett 
urval intressenter och kommissionen. Den 
ska utgöra grunden för ett politiskt inriktat 
program. Den ska bredda fokus för 
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forskningen så att den utöver det marina 
ekosystemet omfattar hela 
avrinningsområdet och kan ta itu med 
nyckelfrågor som påverkar kvaliteten och 
produktiviteten i Östersjöområdets 
ekosystem.

forskningen så att den utöver det marina 
ekosystemet omfattar hela 
avrinningsområdet och kan ta itu med 
nyckelfrågor som påverkar kvaliteten och 
produktiviteten i Östersjöområdets 
ekosystem. Den ska innehålla en 
uppskattning av den ekonomiska 
kostnaden för miljöförstöringen och 
förlusten av biologisk mångfald i 
regionen.

Or. en

Motivering

I föredragandens äf 3 föreslås att kostnaden för förlusten av biologisk mångfald ska 
beräknas, men även kostnaderna för miljöförstöring i allmänhet (t.ex. övergödning) bör tas 
med.

Ändringsförslag 32
Jens Rohde

Förslag till beslut
Bilaga I – avsnitt 2.2.3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Utveckling av en finansieringsstruktur 
för att finansiera Bonus-169-projekt 
utifrån en gemensam pott av resurser som 
består av kontantbidrag från de 
deltagande staterna och från 
gemenskapen.

(h) Utveckling av en finansieringsstruktur 
för att finansiera Bonus-projekt.

Or. en

Ändringsförslag 33
Bogusław Sonik

Förslag till beslut
Bilaga I – avsnitt 2.2.3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Utveckling av en finansieringsstruktur 
för att finansiera Bonus-169-projekt 

(h) Utveckling av en finansieringsstruktur 
för att finansiera Bonus-projekt.
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utifrån en gemensam pott av resurser som 
består av kontantbidrag från de 
deltagande staterna och från 
gemenskapen.

Or. en

Ändringsförslag 34
Bogusław Sonik

Förslag till beslut
Bilaga I – avsnitt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om resultatet av och 
förhandsgranskningen av Bonus EEIG är 
positivt ska kommissionen och Bonus 
EEIG ingå ett genomförandeavtal.

3. Om villkoren i artikel 3.3 a är uppfyllda
och resultatet av förhandsgranskningen av 
Bonus EEIG är positivt ska kommissionen 
och Bonus EEIG ingå ett 
genomförandeavtal.

Or. en

Ändringsförslag 35
Jens Rohde

Förslag till beslut
Bilaga I – avsnitt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om resultatet av utvärderingen och 
förhandsgranskningen av Bonus EEIG är 
positivt ska kommissionen och Bonus 
EEIG ingå ett genomförandeavtal.

3. Kommissionen och Bonus EEIG ska
ingå ett genomförandeavtal, i enlighet med 
artikel 3.3 a.

Or. en
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Ändringsförslag 36
Jens Rohde

Förslag till beslut
Bilaga I – avsnitt 3.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under genomförandefasen ska minst tre
förslagsinfordringar offentliggöras och 
genomföras i syfte att finansiera strategiskt 
inriktade Bonus-169-projekt som bidrar till 
initiativets mål. Ämnena ska hämtas från 
den strategiska forskningsagendan för 
Bonus-169, ska i så stor utsträckning som 
möjligt följa den fastställda färdplanen och 
omfatta forskning, teknisk utveckling samt
utbildnings- och/eller 
spridningsverksamheter.

Under genomförandefasen ska 
förslagsinfordringar offentliggöras och 
genomföras i syfte att finansiera strategiskt 
inriktade Bonus-projekt som bidrar till 
initiativets mål. Ämnena ska hämtas från 
den strategiska forskningsagendan för 
Bonus, ska i så stor utsträckning som 
möjligt följa den fastställda färdplanen och 
omfatta forskning, teknisk utveckling samt 
utbildnings- och/eller 
spridningsverksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 37
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till beslut
Bilaga I – avsnitt 3.2 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bonus EEIG ska upprätta en 
finansieringslista helt i enlighet med 
resultatet av den oberoende utvärderingen. 
Den rangordningslista som fastställs av de 
oberoende experterna ska vara bindande 
för tilldelningen av medel från Bonus-169.

Bonus EEIG ska upprätta en 
finansieringslista helt i enlighet med 
resultatet av den oberoende utvärderingen 
och se till att de projekt som väljs ut har 
en så jämn fördelning som möjligt mellan 
medlemsstaterna i Östersjöregionen. Den 
rangordningslista som fastställs av de 
oberoende experterna ska vara bindande 
för tilldelningen av medel från Bonus-169. 

Or. lt

Motivering

Det har visat sig att projekt som föreslagits av vissa medlemsstaters forskningscentrum i 
praktiken gynnas när de projekt som ska få stöd väljs ut, medan andra medlemsstaters 
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forskningscentrum ignoreras. Man bör undvika sådan diskriminering när rangordningslistan 
upprättas.

Ändringsförslag 38
Jens Rohde

Förslag till beslut
Bilaga I – avsnitt 3.4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemenskapens ekonomiska bidrag och de 
deltagande staternas kontantbidrag till 
Bonus-169 ska samlas i en pott och 
förvaltas centralt av Bonus EEIG.

Gemenskapens ekonomiska bidrag och de 
deltagande staternas kontantbidrag till 
Bonus ska generellt sett samlas i en pott 
och förvaltas centralt av Bonus EEIG 
(”verkligt gemensam pott”). I väl 
motiverade fall får dock en deltagande 
stat låta hela kontantbidraget gå till 
inhemsk forskning (”virtuellt gemensam 
pott”).

Or. en

Ändringsförslag 39
Justas Vincas Paleckis

Förslag till beslut
Bilaga I – avsnitt 3.4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemenskapens ekonomiska bidrag och de 
deltagande staternas kontantbidrag till 
Bonus-169 ska samlas i en pott och 
förvaltas centralt av Bonus EEIG.

Gemenskapens ekonomiska bidrag och de 
deltagande staternas kontantbidrag till 
Bonus-169 ska samlas i en pott och 
förvaltas centralt av Bonus EEIG, med 
möjlighet för deltagande stater att låta 
hela kontantbidraget gå till inhemsk 
forskning (”virtuellt gemensam pott”).

Or. en

Motivering

Möjligheten till en ”virtuellt gemensam pott” är viktig för deltagande stater som har 
begränsade medel att överföra till den gemensamma potten, eller för deltagande stater med 
mindre utvecklad forskningskapacitet. Om hela kontantbidraget får gå till inhemsk forskning 
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kan de nuvarande skillnaderna minskas.

Ändringsförslag 40
Bogusław Sonik

Förslag till beslut
Bilaga I – avsnitt 3.4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemenskapens ekonomiska bidrag och de 
deltagande staternas kontantbidrag till 
Bonus-169 ska samlas i en pott och 
förvaltas centralt av Bonus EEIG.

Gemenskapens ekonomiska bidrag och de 
deltagande staternas kontantbidrag till 
Bonus ska generellt sett samlas i en pott 
och förvaltas centralt av Bonus EEIG 
(”verkligt gemensam pott”). I väl 
motiverade fall får dock en deltagande 
stat låta hela kontantbidraget gå till 
inhemsk forskning (”virtuellt gemensam 
pott”).

Or. en

Ändringsförslag 41
Jens Rohde

Förslag till beslut
Bilaga II – avsnitt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Bonus-169 ska ledas av Bonus EEIG via 
dess sekretariat. Bonus EEIG ska inrätta
följande strukturer för att leda Bonus-169:
Förvaltningskommitté, sekretariat, 
rådgivande kommitté, forum för 
sektorsforskning och forum för 
projektsamordnare.

1. Bonus ska ledas av Bonus EEIG via 
dess sekretariat. Bonus EEIG har inrättat
följande strukturer för att leda Bonus: 
Förvaltningskommitté, sekretariat, 
rådgivande kommitté, forum för 
sektorsforskning och forum för 
projektsamordnare.

Or. en


