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Изменение 21
Adam Gierek

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Екосистемата на Балтийско море –
полузатворено европейско вътрешно 
море, представлява един от най-
големите в света басейни от бракична 
вода и понастоящем е сериозно 
засегната от множество природни, както 
и причинени от човешка дейност 
въздействия, като например 
замърсяване с тежки метали, устойчиви 
органични замърсители, радиоактивни 
материали, разливи от нефт, 
нефтопродукти и други вредни и 
опасни вещества, прекомерен приток 
на хранителни вещества и органични 
материали, водещи до напреднала 
еутрофизация, въвеждане на вредни
екзотични видове, прекомерна 
експлоатация на рибните запаси, 
отрицателни последици от 
изменението на климата, обедняване на 
биоразнообразието и растящо 
навлизане на човешки дейности в 
крайбрежни райони и открити води, 
включително неприемлив от екологична 
гледна точка туризъм. Тези 
въздействия сериозно намалиха
способността на Балтийско море 
устойчиво да предоставя благата и 
услугите, от които хората имат пряко и 
косвено нужда за получаване на 
социални, културни и икономически 
облаги.

(3) Екосистемата на Балтийско море –
полузатворено европейско вътрешно 
море, представлява един от най-
големите в света басейни от бракична 
вода. Както в миналото, така и 
понастоящем тази екосистема е 
сериозно засегната от множество 
природни, както и причинени от 
човешка дейност въздействия, като 
например замърсяване с бойни 
средства от времето на Втората 
световна война, включително бойни 
газове, както и от съединения на
тежки метали, органични вещества, 
радиоактивни материали, разливи от 
мазут и нефт. Развитието на 
земеделската култура във 
водосборния басейн на Балтийско 
море също така доведе до прекомерно 
използване на торове и органични 
материали, водещи до напреднала 
еутрофизация, а въвеждането в 
околната среда на екзотични видове, 
прекомерната експлоатация на рибните 
запаси и изменението на климата водят 
до обедняване на първичното 
биоразнообразие. Тези фактори и 
нарастващата дейност на човека чрез 
строителството на газопроводи в
крайбрежни райони и открити води, 
както и във водосборния басейн,
включително за целите на неприемлив 
от екологична гледна точка туризъм, 
предизвикват разрушаване на 
околната среда. Всичко това сериозно 
намалява способността на Балтийско 
море устойчиво да предоставя благата и 
услугите, от които хората имат пряко и 
косвено нужда за получаване на 
социални, културни и икономически 
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облаги.

Or. pl

Обосновка

Екосистемата на Балтийско море е застрашена както от остатъците от Втората 
световна война, така и от актуалната инвестиционна дейност, извършвана 
непосредствено на неговата акватория.

Изменение 22
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В края на стратегическия етап 
Комисията, подпомогната от 
независим експерт, следва да прецени 
зрелостта и готовността на 
инициативата за преминаване към етапа 
на изпълнение.

(15) В края на стратегическия етап 
Комисията следва да провери и 
потвърди готовността на 
стратегическия план за научни 
изследвания, платформите за 
консултации със заинтересованите 
страни и правилата и реда за 
изпълнение, необходими за 
преминаването на инициативата към 
етапа на изпълнение. Ако счете за 
подходящо, Комисията следва да 
препоръча подобрения в 
стратегическия план за научни 
изследвания. Преминаването към 
етапа на изпълнение следва да бъде 
плавно и без забавяния.

Or. en

Обосновка

За да бъдат разбрани добре двата етапа, е необходимо да се посочат ясно 
участниците в прехода от стратегическия етап към етапа на изпълнение.

Изменение 23
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Angelika Niebler

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В края на стратегическия етап 
Комисията, подпомогната от 
независим експерт, следва да прецени 
зрелостта и готовността на 
инициативата за преминаване към етапа 
на изпълнение.

(15) В края на стратегическия етап 
Комисията следва да провери и 
потвърди готовността на 
стратегическия план за научни 
изследвания, платформите за 
консултации със заинтересованите 
страни и правилата и реда за 
изпълнение, необходими за 
преминаването на инициативата към 
етапа на изпълнение. Ако счете за 
подходящо, Комисията следва да 
препоръча подобрения в 
стратегическия план за научни 
изследвания. Преминаването към 
етапа на изпълнение следва да бъде 
плавно и без забавяния.

Or. en

Изменение 24
Satu Hassi

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В края на стратегическия етап 
Комисията, подпомогната от 
независим експерт, следва да прецени 
зрелостта и готовността на 
инициативата за преминаване към етапа 
на изпълнение.

(15) В края на стратегическия етап 
Комисията следва да провери и 
потвърди готовността на 
стратегическия план за научни 
изследвания, платформите за 
консултации със заинтересованите 
страни и правилата и реда за 
изпълнение, необходими за
преминаването на инициативата към 
етапа на изпълнение. Ако счете за 
подходящо, Комисията следва да 
препоръча подобрения в 
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стратегическия план за научни 
изследвания. Преминаването към 
етапа на изпълнение следва да бъде 
плавно и без забавяния.

Or. en

Изменение 25
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Jolanta 
Emilia Hibner

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В края на стратегическия етап 
Комисията, подпомогната от 
независим експерт, следва да прецени 
зрелостта и готовността на 
инициативата за преминаване към етапа 
на изпълнение.

(15) В края на стратегическия етап 
Комисията следва да провери и 
потвърди готовността на 
стратегическия план за научни 
изследвания, платформите за 
консултации със заинтересованите 
страни и правилата и реда за 
изпълнение, необходими за 
преминаването на инициативата към 
етапа на изпълнение. Ако счете за 
подходящо, Комисията следва да 
препоръча подобрения в 
стратегическия план за научни 
изследвания. Преминаването към 
етапа на изпълнение следва да бъде 
плавно и без забавяния.

Or. en

Изменение 26
Ivari Padar

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В края на стратегическия етап (15) В края на стратегическия етап 
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Комисията, подпомогната от 
независим експерт, следва да прецени 
зрелостта и готовността на 
инициативата за преминаване към етапа 
на изпълнение.

Комисията следва да провери и 
потвърди готовността на 
стратегическия план за научни 
изследвания, платформите за 
консултации със заинтересованите 
страни и правилата и реда за 
изпълнение, необходими за 
преминаването на инициативата към 
етапа на изпълнение. Ако счете за 
подходящо, Комисията следва да 
препоръча подобрения в 
стратегическия план за научни 
изследвания. Преминаването към 
етапа на изпълнение следва да бъде 
плавно и без забавяния.

Or. en

Изменение 27
Algirdas Saudargas

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В края на стратегическия етап 
Комисията, подпомогната от 
независим експерт, следва да прецени 
зрелостта и готовността на 
инициативата за преминаване към етапа 
на изпълнение.

(15) В края на стратегическия етап 
Комисията следва да провери и 
потвърди готовността на 
стратегическия план за научни 
изследвания, платформите за 
консултации със заинтересованите 
страни и правилата и реда за 
изпълнение, необходими за 
преминаването на инициативата към 
етапа на изпълнение. Ако счете за 
подходящо, Комисията следва да 
препоръча подобрения в 
стратегическия план за научни 
изследвания. Преминаването към 
етапа на изпълнение следва да бъде 
плавно и без забавяния.

Or. en
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Изменение 28
Adam Gierek

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В края на стратегическия етап 
Комисията, подпомогната от независим 
експерт, следва да прецени зрелостта и 
готовността на инициативата за 
преминаване към етапа на изпълнение.

(15) В края на стратегическия етап 
Комисията, подпомогната от 
независими експерти, 
представляващи всички участващи 
държави, преценява зрелостта и 
готовността на инициативата за 
преминаване към етапа на изпълнение.
Ако счете за подходящо, Комисията 
може да препоръчва подобрения в 
плана и в обхвата на изследванията. 
Преминаването към етапа на 
изпълнение следва да бъде плавно и без 
забавяния.

Or. pl

Обосновка

Стратегическият етап следва да бъде подготвен така, че евентуалните подобрения 
на стратегическия етап да не забави преминаването към същинския етап на 
изследванията.

Изменение 29
Lena Ek

Предложение за решение
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) С оглед ефикасното изпълнение на 
BONUS-169, по време на етапа на 
изпълнение следва да се предостави 
финансова подкрепа на участниците в 
проекти по BONUS-169, избрани на 
централно ниво под отговорността на 
BONUS EEIG след обявяване на покани 
за представяне на предложения.

(24) С оглед ефикасното изпълнение на 
BONUS, по време на етапа на 
изпълнение следва да се предостави 
финансова подкрепа на участниците в 
проекти по BONUS, избрани на 
централно ниво под отговорността на 
BONUS EEIG след обявяване на покани 
за представяне на предложения. Макар 
че един реален общ бюджет би бил за 
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предпочитане в дългосрочна 
перспектива, за да се гарантира 
финансирането на изследователите и 
„добавената стойност” за ЕС, 
съществуващите пречки в някои 
участващи държави-членки за 
финансиране на външни изследвания 
не следва да забавя ефикасното 
изпълнение на BONUS. Поради това е 
целесъобразно в конкретни случаи да
се разрешава на отделна участваща 
държава да предназначи своя принос 
изключително за национални 
изследвания, подбрани на централно 
ниво, без да се излага на риск общият 
критерий за високо научно равнище.

Or. en

Изменение 30
Lambert van Nistelrooij

Предложение за решение
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) С оглед ефикасното изпълнение на 
BONUS-169, по време на етапа на 
изпълнение следва да се предостави 
финансова подкрепа на участниците в 
проекти по BONUS-169, избрани на 
централно ниво под отговорността на 
BONUS EEIG след обявяване на покани 
за представяне на предложения.

(24) С оглед ефикасното изпълнение на 
BONUS, по време на етапа на 
изпълнение следва да се предостави 
финансова подкрепа на участниците в 
проекти по BONUS, избрани на 
централно ниво под отговорността на 
BONUS EEIG след обявяване на покани 
за представяне на предложения. 
Безвъзмездното отпускане на такава 
финансова подкрепа на участници в 
програмата и нейното изплащане 
следва да се извършва по прозрачен и 
небюрократичен начин и в 
съответствие с общите правила.

Or. en
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Обосновка

В съответствие с общите правила на Седма рамкова програма предоставянето на 
финансова подкрепа на участниците се извършва по възможно най-прозрачен и 
небюрократичен начин.

Изменение 31
Satu Hassi

Предложение за решение
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) С оглед ефикасното изпълнение на 
BONUS-169, по време на етапа на 
изпълнение следва да се предостави 
финансова подкрепа на участниците в 
проекти по BONUS-169, избрани на 
централно ниво под отговорността на 
BONUS EEIG след обявяване на покани 
за представяне на предложения.

(24) С оглед ефикасното изпълнение на 
BONUS-169, по време на етапа на 
изпълнение следва да се предостави 
финансова подкрепа на участниците в 
проекти по BONUS-169, избрани на 
централно ниво под отговорността на 
BONUS EEIG след обявяване на покани 
за представяне на предложения. 
Безвъзмездните средства и 
изплащането на такава финансова 
подкрепа на участниците в BONUS-
169 следва да са в съответствие с 
общи правила, съобразени със 
Седмата рамкова програма.

Or. en

Изменение 32
Lambert van Nistelrooij

Предложение за решение
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) В съответствие с целите на Седмата 
рамкова програма участието в BONUS-
169 на която и да е друга държава 
следва да е възможно, когато такова 
участие е предвидено в съответното 
международно споразумение и когато и 

(28) В съответствие с целите на Седмата 
рамкова програма участието в BONUS-
169 на която и да е друга държава, като 
например Руската федерация, други 
държави от басейна на Балтийско 
море и Норвегия, следва да е възможно, 
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Комисията и участващите държави са 
съгласни то да се осъществи. В 
съответствие със Седмата рамкова 
програма Комисията следва да има 
право да договаря условия, свързани с 
нейното финансово участие в BONUS-
169, по отношение на участието в 
програмата на други държави съгласно 
правилата и условията, предвидени в 
настоящото решение.

когато такова участие е предвидено в 
съответното международно 
споразумение и когато и Комисията и 
участващите държави са съгласни то да 
се осъществи. В съответствие със 
Седмата рамкова програма Съюзът
следва да има право да договаря 
условия, свързани с нейното финансово 
участие в BONUS-169, по отношение на 
участието в програмата на други 
държави съгласно правилата и 
условията, предвидени в настоящото 
решение.

Or. en

Обосновка

Руската федерация, други държави от басейна на Балтийско море и Норвегия следва 
да имат възможността да участват в тази програма, ако желаят.

Изменение 33
Lambert van Nistelrooij

Предложение за решение
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) От съществено значение е 
научноизследователската дейност, 
извършвана в рамките на BONUS-169, 
да отговаря на основните етични 
принципи, включително отразените в 
член 6 от Договора за Европейския съюз 
и в Хартата на основните права на 
Европейския съюз, и да следва 
принципите на равенство и 
равнопоставеност на половете.

(30) От съществено значение е 
научноизследователската дейност, 
извършвана в рамките на BONUS-169, 
да отговаря на основните етични 
принципи, включително отразените в 
член 6 от Договора за Европейския 
съюз, в Хартата на основните права на 
Европейския съюз и в Седмата 
рамкова програма, и да следва 
принципите на равенство и 
равнопоставеност на половете.

Or. en

Обосновка

Етичните принципи представляват част от Договора за Европейския съюз и Хартата 
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на основните права, но също така и на Седмата рамкова програма, и поради това 
последната следва също да бъде упомената в текста.

Изменение 34
Adam Gierek

Предложение за решение
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Комисията следва да извърши 
междинни оценявания на качеството и 
ефикасността на изпълнението на 
BONUS-169 и на постигнатия напредък 
по отношение на поставените цели, а 
също и заключителна оценка.

(31) Комисията, с посредничеството 
на независими експерти, 
представляващи всички участващи 
държави, следва да извърши междинни 
оценявания на изпълнението на 
програмата и изследователския план, 
както и на постигнатия напредък по 
отношение на поставените цели, а също 
и заключителна оценка.

Or. pl

Обосновка

Експертите трябва да бъдат политически независими, като при оценката на 
изпълнението на програмата и изследователския план те трябва да вземат предвид 
качеството и ефективността на изпълнението.

Изменение 35
Adam Gierek

Предложение за решение
Член 2 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Стратегическият етап на програмата е 
с времетраене до две години. Той е 
подготвителен за етапа на изпълнение. 
През стратегическия етап BONUS EEIG 
изпълнява следните задачи: 

3. Стратегическият етап на програмата е 
с времетраене две години. Той е 
подготвителен за етапа на изпълнение и 
се изразява в:

– приемане на приоритетни цели за 
постигане на добро състояние на 
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Балтийско море,
– начално формиране на безусловно 
необходимата изследователска 
инфраструктура. 

През стратегическия етап BONUS EEIG 
изпълнява следните задачи:

Or. pl

Обосновка

Стратегическият етап не бива да бъде съкращаван. В етапа на изпълнението следва 
да бъдат взети предвид всички необходими изследователски цели, които имат 
решаващо значение за доброто екологично състояние на Балтийско море.

Изменение 36
Lambert van Nistelrooij

Предложение за решение
Член 2 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Стратегическият етап на програмата е 
с времетраене до две години. Той е 
подготвителен за етапа на изпълнение. 
През стратегическия етап BONUS EEIG 
изпълнява следните задачи: 

3. Стратегическият етап на програмата е 
с времетраене до 18 месеца. Той е 
подготвителен за етапа на изпълнение. 
През стратегическия етап BONUS EEIG 
изпълнява следните задачи: 

Or. en

Обосновка

Стратегическият план за научни изследвания ще приключи през 2011 г. Това може да 
доведе до прекъсване между края на BONUS-169 и началото на новите програми.
Въпреки това една прекалено ограничена времева рамка може да създаде проблеми за 
изпълнението. Изготвянето на такъв основен документ за научноизследователската 
програма е много чувствителен въпрос и следва да бъде извършено много внимателно, 
с прилагането на прозрачна методика и широки консултации. Този процес няма да 
приключи за по-малко от една година.
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Изменение 37
Adam Gierek

Предложение за решение
Член 2 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подготовка на стратегическия план 
за научни изследвания – формулиране 
на частта относно научното 
съдържание на програмата, като се 
набляга върху поканите за 
представяне на предложения в 
съответствие с целите, поставени в 
Седмата рамкова програма;

а) подготовка на правилата и реда за 
изпълнение, включително правни и 
финансови правила и процедури, 
разпоредби относно правата върху 
интелектуалната собственост, 
породена от дейностите по 
приетата научноизследователска 
програма, човешки ресурси и 
комуникационни аспекти;

Or. pl

Обосновка

Организацията BONUS EUIG трябва да функционира съгласно логично определен план, 
т.е. първо да бъде подготвена правната рамка, след това да бъдат създадени 
консултативни групи от изследователи, които да подготвят целенасочена 
стратегическа научноизследователска програма.

Изменение 38
Adam Gierek

Предложение за решение
Член 2 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) определяне на правилата и реда за 
изпълнение, включително правни и 
финансови правила и процедури, 
разпоредби относно правата върху 
интелектуалната собственост, 
породена от дейностите по BONUS-
169, човешки ресурси и 
комуникационни аспекти. 

в) подготовка на целенасочена 
стратегическа 
научноизследователска програма за 
цялото Балтийско море –
формулиране на частта относно най-
належащите нужди по отношение на
научното съдържание на програмата 
и нейните приоритети, като се 
набляга на поканите за представяне 
на предложения и подготовката на 
изследванията в съответствие с 
целите, поставени в Седмата рамкова 
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програма.

Or. pl

Обосновка

Организацията BONUS EUIG трябва да функционира съгласно логично определен план, 
т.е. първо да бъде подготвена правната рамка, след това да бъдат създадени 
консултативни групи от изследователи, които да подготвят целенасочена 
стратегическа научноизследователска програма.

Изменение 39
Satu Hassi

Предложение за решение
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Етапът на изпълнение е с времетраене 
минимум пет години. През етапа на 
изпълнение се публикуват поне три 
покани за представяне на предложения с 
оглед финансиране на проекти, които 
отговарят на целите на BONUS-169. 
Тези покани са насочени към 
транснационални проекти с множество 
партньори и включват дейности за 
научни изследвания, технологично 
развитие, обучение и разпространение 
на информация. Проектите се подбират 
съгласно принципите за 
равнопоставеност, прозрачност, 
независима оценка, съфинансиране, 
недопускане на печалба, ненатрупване 
на финансиране от други източници в 
Общността, както и да не се 
финансират вече започнали дейности. 

4. Етапът на изпълнение е с времетраене 
минимум пет години. През етапа на 
изпълнение се публикуват поне три 
покани за представяне на предложения с 
оглед финансиране на проекти, които 
отговарят на целите на BONUS-169. 
Тези покани са насочени към 
транснационални проекти с множество 
партньори и включват дейности за 
научни изследвания, технологично 
развитие, обучение и разпространение 
на информация. Проектите се подбират 
съгласно принципите за 
равнопоставеност, прозрачност, 
независима оценка, съфинансиране, 
недопускане на печалба, ненатрупване 
на финансиране от други източници в 
Съюза, както и да не се финансират вече 
започнали дейности. Безвъзмездните 
средства и финансирането за 
участниците в BONUS-169 следват 
общи правила в съответствие със 
Седмата рамкова програма.

Or. en
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Изменение 40
Adam Gierek

Предложение за решение
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Етапът на изпълнение е с времетраене 
минимум пет години. През етапа на 
изпълнение се публикуват поне три 
покани за представяне на предложения с 
оглед финансиране на проекти, които 
отговарят на целите на BONUS-169. 
Тези покани са насочени към 
транснационални проекти с множество 
партньори и включват дейности за 
научни изследвания, технологично 
развитие, обучение и разпространение 
на информация. Проектите се подбират 
съгласно принципите за 
равнопоставеност, прозрачност, 
независима оценка, съфинансиране, 
недопускане на печалба, ненатрупване 
на финансиране от други източници в 
Общността, както и да не се финансират 
вече започнали дейности. 

4. Етапът на изпълнение е с времетраене 
минимум пет години. През етапа на 
изпълнение се обявяват поне три 
покани за представяне на предложения 
за изследвания с оглед финансиране на 
проекти, които отговарят на научни 
цели от съществена необходимост. 
Тези покани са насочени към
транснационални проекти с множество 
партньори, като във всеки от тях 
трябва да участват най-малко две 
държави от югоизточната част на 
Балтийско море. Тези проекти 
включват дейности за научни 
изследвания, технологично развитие, 
обучение и разпространение на 
информация. Проектите се подбират 
съгласно главните цели, определени в 
стратегическата част въз основа на 
принципите за равнопоставеност, 
прозрачност, независима оценка от 
страна на експерти от всички 
участващи държави, съфинансиране, 
недопускане на печалба, ненатрупване 
на финансиране от други източници в 
Общността, както и да не се финансират 
вече започнали дейности.

Or. pl

Обосновка

Необходимостта от по-добро интегриране на учените, занимаващи се с изследването 
на Балтийско море, и по-специално на тези от новите държави-членки, т.е. от 
неговата югоизточната част, изисква налагането на принципите на паритет.
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Изменение 41
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Етапът на изпълнение е с времетраене 
минимум пет години. През етапа на 
изпълнение се публикуват поне три 
покани за представяне на предложения с 
оглед финансиране на проекти, които 
отговарят на целите на BONUS-169. 
Тези покани са насочени към 
транснационални проекти с множество 
партньори и включват дейности за 
научни изследвания, технологично 
развитие, обучение и разпространение 
на информация. Проектите се подбират 
съгласно принципите за 
равнопоставеност, прозрачност, 
независима оценка, съфинансиране, 
недопускане на печалба, ненатрупване 
на финансиране от други източници в 
Общността, както и да не се 
финансират вече започнали дейности. 

4. Етапът на изпълнение е с времетраене 
минимум пет години. През етапа на 
изпълнение се публикуват поне три 
покани за представяне на предложения с 
оглед финансиране на проекти, които 
отговарят на целите на BONUS-169. 
Тези покани са насочени към 
транснационални проекти с множество 
партньори и включват дейности за 
научни изследвания, технологично 
развитие, обучение и разпространение 
на информация. Проектите се подбират 
съгласно принципите за 
равнопоставеност, прозрачност, 
независима оценка, недопускане на 
печалба, ненатрупване на финансиране 
от други източници в Съюза, както и да 
не се финансират вече започнали 
дейности.

Or. en

Обосновка

Много е важно в процеса да бъдат включени МСП.

Изменение 42
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 2 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. За малките и средните 
предприятия следва да бъде отпуснат 
определен минимум от средства 
(напр. 15% от общата сума по 
програмата) в откритите покани, 
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публикувани в рамките на BONUS.

Or. en

Обосновка

Много е важно МСП да бъдат насърчени и да разполагат с добри условия за участие с 
предложения за проекти.

Изменение 43
Adam Gierek

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Финансовото участие на Общността 
през етапа на изпълнение е в размер до 
48,75 милиона EUR и се равнява, в 
рамките на този лимит, на вноската на 
участващите държави. Този лимит може 
да бъде увеличен със сумата, останала 
след изпълнението на стратегическия 
етап. През етапа на изпълнение до 25 % 
от вноската на участващите държави 
може да се състои в предоставяне на 
достъп до научноизследователски 
инфраструктури (наричано по-долу 
„участие в натура с инфраструктура“). 

2. Финансовото участие на Общността 
през етапа на изпълнение е в размер до 
48,75 милиона EUR и се равнява, в 
рамките на този лимит, на вноската на 
участващите държави. Този лимит може 
да бъде увеличен със сумата, останала 
след изпълнението на стратегическия 
етап. През етапа на изпълнение вноската 
на участващите държави може да бъде 
определена като стойността на 
предоставените
научноизследователски 
инфраструктури (наричана по-долу 
„участие в натура с инфраструктура“).

Or. pl

Обосновка

Делът от 25% от изчислената вноска за участие в натура с изследователска 
инфраструктура не е обоснован по никакъв начин, като се имат предвид разликите в 
това отношение между държавите, участващи в програмата. На стратегическия 
етап е по-добре да се подходи гъвкаво към този въпрос.
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Изменение 44
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – уводна част и буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Финансовото участие на Общността
за етапа на изпълнение се осъществява 
при следните условия: 

3. Финансовото участие на Съюза за 
етапа на изпълнение зависи от:

а) положителна оценка на 
стратегическия етап, извършена от 
Комисията с помощта на независими 
експерти; тази оценка обхваща
осъществения напредък в постигането 
на целите и резултатите, определени в 
член 2, параграф 3 и приложение І;

а) разработването от страна на 
участващите държави на 
стратегически план за научни 
изследвания, платформи за 
консултации със заинтересованите 
страни и правилата и реда за 
изпълнение, посочени в член 2, 
параграф 3, както и от осъществения 
напредък в постигането на целите и 
резултатите, определени в приложение 
І, раздел 2; Ако счете за подходящо, 
Комисията отправя препоръки 
подобрения в стратегическия план за 
научни изследвания.

Or. en

Обосновка

За изясняването на въпросите относно финансовия принос на Общността е важно да 
се посочат конкретните участници в прехода от стратегическия етап към етапа на 
изпълнение.

Изменение 45
Angelika Niebler

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – уводна част и буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Финансовото участие на Общността 
за етапа на изпълнение се осъществява 
при следните условия: 

3. Финансовото участие на Съюза за 
етапа на изпълнение зависи от:

а) положителна оценка на а) разработването от страна на 
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стратегическия етап, извършена от 
Комисията с помощта на независими 
експерти; тази оценка обхваща
осъществения напредък в постигането 
на целите и резултатите, определени в 
член 2, параграф 3 и приложение І;

участващите държави на 
стратегически план за научни 
изследвания, платформи за 
консултации със заинтересованите 
страни и правилата и реда за 
изпълнение, посочени в член 2, 
параграф 3, както и от осъществения 
напредък в постигането на целите и 
резултатите, определени в приложение 
І, раздел 2; Ако счете за подходящо, 
Комисията отправя препоръки за 
подобрения в стратегическия план за 
научни изследвания.

Or. en

Изменение 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Jolanta 
Emilia Hibner

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – уводна част и буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Финансовото участие на Общността 
за етапа на изпълнение се осъществява 
при следните условия: 

3. Финансовото участие на Съюза за 
етапа на изпълнение зависи от:

а) положителна оценка на 
стратегическия етап, извършена от 
Комисията с помощта на независими 
експерти; тази оценка обхваща
осъществения напредък в постигането 
на целите и резултатите, определени в 
член 2, параграф 3 и приложение І;

а) разработването от страна на 
участващите държави на 
стратегически план за научни 
изследвания, платформи за 
консултации със заинтересованите 
страни и правилата и реда за 
изпълнение, посочени в член 2, 
параграф 3, както и от осъществения 
напредък в постигането на целите и 
резултатите, определени в приложение 
І, раздел 2; Ако счете за подходящо, 
Комисията отправя препоръки 
подобрения в стратегическия план за 
научни изследвания.

Or. en
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Изменение 47
Ivari Padar

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – уводна част и буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Финансовото участие на Общността 
за етапа на изпълнение се осъществява 
при следните условия: 

3. Финансовото участие на Съюза за 
етапа на изпълнение зависи от:

а) положителна оценка на 
стратегическия етап, извършена от 
Комисията с помощта на независими 
експерти; тази оценка обхваща
осъществения напредък в постигането 
на целите и резултатите, определени в 
член 2, параграф 3 и приложение І;

а) разработването от страна на 
участващите държави на 
стратегически план за научни 
изследвания, платформи за 
консултации със заинтересованите 
страни и правилата и реда за 
изпълнение, посочени в член 2, 
параграф 3, както и от осъществения 
напредък в постигането на целите и 
резултатите, определени в приложение 
І, раздел 2; Ако счете за подходящо, 
Комисията отправя препоръки 
подобрения в стратегическия план за 
научни изследвания.

Or. en

Изменение 48
Algirdas Saudargas

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – уводна част и буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Финансовото участие на Общността 
за етапа на изпълнение се осъществява 
при следните условия: 

3. Финансовото участие на Съюза за 
етапа на изпълнение зависи от:

а) положителна оценка на 
стратегическия етап, извършена от 
Комисията с помощта на независими 
експерти; тази оценка обхваща
осъществения напредък в постигането 

а) разработването от страна на 
участващите държави на 
стратегически план за научни 
изследвания, платформи за 
консултации със заинтересованите 
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на целите и резултатите, определени в 
член 2, параграф 3 и приложение І;

страни и правилата и реда за 
изпълнение, посочени в член 2, 
параграф 3, както и от осъществения 
напредък в постигането на целите и 
резултатите, определени в приложение 
І, раздел 2; Ако счете за подходящо, 
Комисията отправя препоръки 
подобрения в стратегическия план за 
научни изследвания.

Or. en

Изменение 49
Satu Hassi

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Финансовото участие на 
Общността за етапа на изпълнение 
се осъществява при следните условия:

3. Преди края на стратегическия 
етап Комисията извършва оценка на 
следното:

Or. en

Обосновка

Финансовото участие на Общността не следва да зависи от условия и да поражда 
ненужни прекъсвания и непредсказуемост.

Изменение 50
Adam Gierek

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) положителна оценка на 
стратегическия етап, извършена от 
Комисията с помощта на независими 
експерти; тази оценка обхваща 
осъществения напредък в постигането 
на целите и резултатите, определени в 

а) положителна оценка на 
стратегическия етап, извършена от 
Комисията с помощта на независими 
експерти, представляващи всички 
участващи държави; тази оценка 
обхваща определянето на най-
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член 2, параграф 3 и приложение І; важните планове за изследователска 
дейност, които са от съществено 
значение за постигането на целите и 
резултатите, определени в член 2, 
параграф 3 и приложение І, 
включително чрез подходящ подбор и 
подготовка на изследователската 
инфраструктура, необходима на 
етапа на изпълнение. Ако счете за 
подходящо, в хода на оценката 
Комисията ще отправя препоръки за 
разширяване на 
научноизследователската програма;

Or. pl

Обосновка

Във всички изследвания познаването на достъпната изследователска инфраструктура 
определя формирането на изследователските планове, които могат да бъдат 
променяни до последния момент преди окончателното им одобряване.

Изменение 51
Satu Hassi

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) положителна оценка на 
стратегическия етап, извършена от 
Комисията с помощта на независими 
експерти; тази оценка обхваща
осъществения напредък в постигането 
на целите и резултатите, определени в 
член 2, параграф 3 и приложение І;

а) резултатите от стратегическия 
етап, посочен в член 2, параграф 3, 
както и осъществения напредък в 
постигането на целите и резултатите, 
определени в приложение І, раздел 2;

Or. en

Обосновка

Финансовото участие на Общността не следва да зависи от условия и да поражда 
ненужни прекъсвания и непредсказуемост.
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Изменение 52
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията и Сметната палата имат 
право да извършват всички необходими 
проверки и инспекции за осигуряване 
правилното управление на финансовите 
средства на Общността и за защита на 
финансовите интереси на Общността 
срещу всякакви измами или нередности. 
За тази цел участващите държави и 
BONUS EEIG своевременно 
предоставят на разположение на 
Комисията и на Сметната палата всички 
съответни документи.

Комисията и Сметната палата имат 
право да извършват всички необходими 
проверки и инспекции за осигуряване 
правилното управление на финансовите 
средства на Общността и за защита на 
финансовите интереси на Общността 
срещу всякакви измами или нередности. 
За тази цел участващите държави и 
BONUS EEIG своевременно 
предоставят на разположение на
Европейския парламент, на Комисията 
и на Сметната палата всички съответни 
документи.

Or. fr

Изменение 53
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание се отделя на 
Норвегия.

Or. fr



AM\807165BG.doc 25/34 PE439.384v01-00

BG

Изменение 54
Satu Hassi

Предложение за решение
Приложение І – раздел 1 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) настоятелно призовава всички 
трети държави, граничещи с 
Балтийско море или в които има 
прилежащи към Балтийско море 
речни басейни, да се присъединят към 
инициативата като участващи 
държави.

Or. en

Обосновка

Добавят се и държави, в които има прилежащи към Балтийско море речни басейни, 
към изменение 2 на докладчиците по становището.

Изменение 55
Lambert van Nistelrooij

Предложение за решение
Приложение І – раздел 2.2 – първи параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

BONUS EEIG представя на Комисията 
резултатите, посочени в следващите 
параграфи, не по късно от 18 месеца
след началото на стратегическия етап. 

BONUS EEIG представя на Комисията 
резултатите, посочени в следващите 
параграфи, не по късно от 15 месеца
след началото на стратегическия етап. 

Or. en

Обосновка

BONUS EEIG изпраща резултатите от стратегическия етап на Комисията преди 
края му. Тъй като продължителността на стратегическия етап бе съкратена до 18 
месеца, датата за предоставяне на резултатите следва също да бъде изтеглена 
напред във времето.
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Изменение 56
Satu Hassi

Предложение за решение
Приложение І - раздел 2.2.1 - първи параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стратегическият план за научни 
изследвания се разработва и договаря 
чрез консултации между участващите 
държави, широк кръг от заинтересовани 
страни и Комисията. Той представлява 
основата за политически мотивирана 
програма. В него ударението в научните 
изследвания се разширява, като в 
допълнение към морската екосистема се 
включва целият басейн, така че да се 
вземат под внимание основните 
проблеми, засягащи качеството и 
продуктивността на екосистемите в 
Балтийския регион.

Стратегическият план за научни 
изследвания се разработва и договаря 
чрез консултации между участващите 
държави, широк кръг от заинтересовани 
страни и Комисията. Той представлява 
основата за политически мотивирана 
програма. В него ударението в научните 
изследвания се разширява, като в 
допълнение към морската екосистема се 
включва целият басейн, така че да се 
вземат под внимание основните 
проблеми, засягащи качеството и 
продуктивността на екосистемите в 
Балтийския регион, в частност 
еутрофизацията. Той включва оценка 
на икономическата цена на 
нанесената на околната среда щета и 
обедняването на биоразнообразието в 
региона.

Or. en

Обосновка

Добавя се икономическа оценка на нанесените на околната среда щети изобщо (напр. 
еутрофизацията) към обедняването на биоразнообразието, посочено в изменение 3 на 
докладчиците по становището.

Изменение 57
Adam Gierek

Предложение за решение
Приложение І – раздел 2.2.3 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) разработване на структура за 
финансиране на проектите по BONUS-
169 въз основа на обединяване на 

з) разработване на структура за 
финансиране на проектите въз основа на 
обединяване на средства, състоящи от 
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средства, състоящи от парични вноски 
на участващите държави и на 
Комисията;

парични вноски и участие в натура на 
участващите държави и на Съюза;

Or. pl

Обосновка

В структурата на финансиране трябва да се вземе предвид участието в натура на 
държавите във формирането на необходимата изследователска инфраструктура.

Изменение 58
Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Приложение І - раздел 3.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Етапът на изпълнение на BONUS-169 се 
съфинансира от участващите държави и 
Общността за период от минимум пет 
години, докато се приключи пълният 
жизнен цикъл на всички финансирани 
по BONUS-169 проекти, при условие че 
Общността е поела ангажименти до 
2013 г. и са изпълнени всички 
задължения за отчитане пред 
Комисията. Финансовото участие на 
Общността през етапа на изпълнение 
се равнява на това на участващите 
държави с парични вноски и в натура за 
ползване чрез BONUS EEIG на 
инфраструктура за нуждите на 
проекти по BONUS-169, като се вземат 
предвид и текущите разходи, направени 
от BONUS EEIG през етапа на 
изпълнение. Тези текущи разходи не 
могат да превишават 5 милиона EUR. 

Етапът на изпълнение на BONUS-169 се 
съфинансира от участващите държави и 
Съюза за период от минимум пет 
години, докато се приключи пълният 
жизнен цикъл на всички финансирани 
по BONUS-169 проекти, при условие че 
Общността е поела ангажименти до
2013 г. и са изпълнени всички 
задължения за отчитане пред 
Комисията. Финансовото участие на 
Съюза през етапа на изпълнение се 
равнява на това на участващите 
държави с парични вноски и в натура за 
ползване на инфраструктура за BONUS-
169, като се вземат предвид и текущите 
разходи, направени от BONUS EEIG 
през етапа на изпълнение. Тези текущи 
разходи не могат да превишават 5 
милиона EUR. 

Вноската на Общността и 
паричните вноски на участващите 
държави в BONUS-169 се обединяват 
и администрират централно от 
BONUS EEIG.
Съгласно условията, договорени в Съгласно условията, договорени в 
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годишните финансови споразумения, 
посочени в член 5, параграф 2, вноската 
на Общността се изплаща въз основа 
на доказателства, че участващите 
държави са платили своята парична 
вноска в BONUS EEIG и са 
предоставили в натура инфраструктура 
за нуждите на проекти по BONUS-169.

годишните финансови споразумения, 
посочени в член 5, параграф 2, вноската 
на Съюза се изплаща въз основа на 
доказателства, че участващите държави 
са платили своята парична вноска на 
бенефициентите по BONUS-169 или в 
BONUS EEIG и са предоставили в 
натура инфраструктура за нуждите на 
проекти по BONUS-169. 

BONUS EEIG носи отговорност за 
надлежното използване на средства по 
BONUS-169, като то се установява чрез 
независим финансов одит на проектите, 
осъществявани от BONUS EEIG или от 
нейно име. 

BONUS EEIG носи отговорност за 
надлежното използване на средства по 
BONUS-169, като то се установява чрез 
независим финансов одит на проектите, 
осъществявани от BONUS EEIG или от 
нейно име. 

Or. en

Изменение 59
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Jolanta 
Emilia Hibner

Предложение за решение
Приложение І - раздел 3.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Етапът на изпълнение на BONUS-169 се 
съфинансира от участващите държави и 
Общността за период от минимум пет 
години, докато се приключи пълният 
жизнен цикъл на всички финансирани 
по BONUS-169 проекти, при условие че 
Общността е поела ангажименти до 
2013 г. и са изпълнени всички 
задължения за отчитане пред 
Комисията. Финансовото участие на 
Общността през етапа на изпълнение 
се равнява на това на участващите 
държави с парични вноски и в натура за 
ползване чрез BONUS EEIG на 
инфраструктура за нуждите на 
проекти по BONUS-169, като се вземат 
предвид и текущите разходи, направени 
от BONUS EEIG през етапа на 
изпълнение. Тези текущи разходи не 

Етапът на изпълнение на BONUS-169 се 
съфинансира от участващите държави и 
Съюза за период от минимум пет 
години, докато се приключи пълният 
жизнен цикъл на всички финансирани 
по BONUS-169 проекти, при условие че 
Общността е поела ангажименти до 
2013 г. и са изпълнени всички 
задължения за отчитане пред 
Комисията. Финансовото участие на 
Съюза през етапа на изпълнение се 
равнява на това на участващите 
държави с парични вноски и в натура за 
ползване на инфраструктура за BONUS-
169, като се вземат предвид и текущите 
разходи, направени от BONUS EEIG 
през етапа на изпълнение. Тези текущи 
разходи не могат да превишават 5 
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могат да превишават 5 милиона EUR. милиона EUR. 

Вноската на Общността и 
паричните вноски на участващите 
държави в BONUS-169 се обединяват 
и администрират централно от 
BONUS EEIG.
Съгласно условията, договорени в 
годишните финансови споразумения, 
посочени в член 5, параграф 2, вноската 
на Общността се изплаща въз основа 
на доказателства, че участващите 
държави са платили своята парична 
вноска в BONUS EEIG и са 
предоставили в натура инфраструктура 
за нуждите на проекти по BONUS-169.

Съгласно условията, договорени в 
годишните финансови споразумения, 
посочени в член 5, параграф 2, вноската 
на Съюза се изплаща въз основа на 
доказателства, че участващите държави 
са платили своята парична вноска на 
бенефициентите по BONUS-169 или в 
BONUS EEIG и са предоставили в 
натура инфраструктура за нуждите на 
проекти по BONUS-169. 

BONUS EEIG носи отговорност за 
надлежното използване на средства по 
BONUS-169, като то се установява чрез 
независим финансов одит на проектите, 
осъществявани от BONUS EEIG или от 
нейно име. 

BONUS EEIG носи отговорност за 
надлежното използване на средства по 
BONUS-169, като то се установява чрез 
независим финансов одит на проектите, 
осъществявани от BONUS EEIG или от 
нейно име. 

Or. en

Изменение 60
Angelika Niebler

Предложение за решение
Приложение І - раздел 3.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Етапът на изпълнение на BONUS-169 се 
съфинансира от участващите държави и 
Общността за период от минимум пет 
години, докато се приключи пълният 
жизнен цикъл на всички финансирани 
по BONUS-169 проекти, при условие че 
Общността е поела ангажименти до 
2013 г. и са изпълнени всички 
задължения за отчитане пред 
Комисията. Финансовото участие на 
Общността през етапа на изпълнение 
се равнява на това на участващите 

Етапът на изпълнение на BONUS-169 се 
съфинансира от участващите държави и 
Съюза за период от минимум пет 
години, докато се приключи пълният 
жизнен цикъл на всички финансирани 
по BONUS-169 проекти, при условие че 
Общността е поела ангажименти до 
2013 г. и са изпълнени всички 
задължения за отчитане пред 
Комисията. Финансовото участие на 
Съюза през етапа на изпълнение се 
равнява на това на участващите 
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държави с парични вноски и в натура за 
ползване чрез BONUS EEIG на 
инфраструктура за нуждите на 
проекти по BONUS-169, като се вземат 
предвид и текущите разходи, направени 
от BONUS EEIG през етапа на 
изпълнение. Тези текущи разходи не 
могат да превишават 5 милиона EUR. 

държави с парични вноски и в натура за 
ползване на инфраструктура за BONUS-
169, като се вземат предвид и текущите 
разходи, направени от BONUS EEIG 
през етапа на изпълнение. Тези текущи 
разходи не могат да превишават 5 
милиона EUR. 

Вноската на Общността и 
паричните вноски на участващите 
държави в BONUS-169 се обединяват 
и администрират централно от 
BONUS EEIG.
Съгласно условията, договорени в 
годишните финансови споразумения, 
посочени в член 5, параграф 2, вноската 
на Общността се изплаща въз основа 
на доказателства, че участващите 
държави са платили своята парична 
вноска в BONUS EEIG и са 
предоставили в натура инфраструктура 
за нуждите на проекти по BONUS-169.

Съгласно условията, договорени в 
годишните финансови споразумения, 
посочени в член 5, параграф 2, вноската 
на Съюза се изплаща въз основа на 
доказателства, че участващите държави 
са платили своята парична вноска на 
бенефициентите по BONUS-169 или в 
BONUS EEIG и са предоставили в 
натура инфраструктура за нуждите на 
проекти по BONUS-169. 

BONUS EEIG носи отговорност за 
надлежното използване на средства по 
BONUS-169, като то се установява чрез 
независим финансов одит на проектите, 
осъществявани от BONUS EEIG или от 
нейно име. 

BONUS EEIG носи отговорност за 
надлежното използване на средства по 
BONUS-169, като то се установява чрез 
независим финансов одит на проектите, 
осъществявани от BONUS EEIG или от 
нейно име. 

Or. en

Изменение 61
Ivari Padar

Предложение за решение
Приложение І - раздел 3.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Етапът на изпълнение на BONUS-169 се 
съфинансира от участващите държави и 
Общността за период от минимум пет 
години, докато се приключи пълният 
жизнен цикъл на всички финансирани 

Етапът на изпълнение на BONUS-169 се 
съфинансира от участващите държави и 
Съюза за период от минимум пет 
години, докато се приключи пълният 
жизнен цикъл на всички финансирани 
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по BONUS-169 проекти, при условие че 
Общността е поела ангажименти до 
2013 г. и са изпълнени всички 
задължения за отчитане пред 
Комисията. Финансовото участие на 
Общността през етапа на изпълнение 
се равнява на това на участващите 
държави с парични вноски и в натура за 
ползване чрез BONUS EEIG на 
инфраструктура за нуждите на 
проекти по BONUS-169, като се вземат 
предвид и текущите разходи, направени 
от BONUS EEIG през етапа на 
изпълнение. Тези текущи разходи не 
могат да превишават 5 милиона EUR. 

по BONUS-169 проекти, при условие че 
Общността е поела ангажименти до 
2013 г. и са изпълнени всички 
задължения за отчитане пред 
Комисията. Финансовото участие на 
Съюза през етапа на изпълнение се 
равнява на това на участващите 
държави с парични вноски и в натура за 
ползване на инфраструктура за BONUS-
169, като се вземат предвид и текущите 
разходи, направени от BONUS EEIG 
през етапа на изпълнение. Тези текущи 
разходи не могат да превишават 5 
милиона EUR. 

Вноската на Общността и 
паричните вноски на участващите 
държави в BONUS-169 се обединяват 
и администрират централно от 
BONUS EEIG.
Съгласно условията, договорени в 
годишните финансови споразумения, 
посочени в член 5, параграф 2, вноската 
на Общността се изплаща въз основа 
на доказателства, че участващите 
държави са платили своята парична 
вноска в BONUS EEIG и са 
предоставили в натура инфраструктура 
за нуждите на проекти по BONUS-169.

Съгласно условията, договорени в 
годишните финансови споразумения, 
посочени в член 5, параграф 2, вноската 
на Съюза се изплаща въз основа на 
доказателства, че участващите държави 
са платили своята парична вноска на 
бенефициентите по BONUS-169 или в 
BONUS EEIG и са предоставили в 
натура инфраструктура за нуждите на 
проекти по BONUS-169. 

BONUS EEIG носи отговорност за 
надлежното използване на средства по 
BONUS-169, като то се установява чрез 
независим финансов одит на проектите, 
осъществявани от BONUS EEIG или от 
нейно име. 

BONUS EEIG носи отговорност за 
надлежното използване на средства по 
BONUS-169, като то се установява чрез 
независим финансов одит на проектите, 
осъществявани от BONUS EEIG или от 
нейно име. 

Or. en
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Изменение 62
Algirdas Saudargas

Предложение за решение
Приложение І - раздел 3.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Етапът на изпълнение на BONUS-169 се 
съфинансира от участващите държави и 
Общността за период от минимум пет 
години, докато се приключи пълният 
жизнен цикъл на всички финансирани 
по BONUS-169 проекти, при условие че 
Общността е поела ангажименти до 
2013 г. и са изпълнени всички 
задължения за отчитане пред 
Комисията. Финансовото участие на 
Общността през етапа на изпълнение 
се равнява на това на участващите 
държави с парични вноски и в натура за 
ползване чрез BONUS EEIG на 
инфраструктура за нуждите на 
проекти по BONUS-169, като се вземат 
предвид и текущите разходи, направени 
от BONUS EEIG през етапа на 
изпълнение. Тези текущи разходи не 
могат да превишават 5 милиона EUR. 

Етапът на изпълнение на BONUS-169 се 
съфинансира от участващите държави и 
Съюза за период от минимум пет 
години, докато се приключи пълният 
жизнен цикъл на всички финансирани 
по BONUS-169 проекти, при условие че 
Общността е поела ангажименти до 
2013 г. и са изпълнени всички 
задължения за отчитане пред 
Комисията. Финансовото участие на 
Съюза през етапа на изпълнение се 
равнява на това на участващите 
държави с парични вноски и в натура за 
ползване на инфраструктура за BONUS-
169, като се вземат предвид и текущите 
разходи, направени от BONUS EEIG 
през етапа на изпълнение. Тези текущи 
разходи не могат да превишават 5 
милиона EUR. 

Вноската на Общността и 
паричните вноски на участващите 
държави в BONUS-169 се обединяват 
и администрират централно от 
BONUS EEIG.
Съгласно условията, договорени в
годишните финансови споразумения, 
посочени в член 5, параграф 2, вноската 
на Общността се изплаща въз основа 
на доказателства, че участващите 
държави са платили своята парична 
вноска в BONUS EEIG и са 
предоставили в натура инфраструктура 
за нуждите на проекти по BONUS-169.

Съгласно условията, договорени в 
годишните финансови споразумения, 
посочени в член 5, параграф 2, вноската 
на Съюза се изплаща въз основа на 
доказателства, че участващите държави 
са платили своята парична вноска на 
бенефициентите по BONUS-169 или в 
BONUS EEIG и са предоставили в 
натура инфраструктура за нуждите на 
проекти по BONUS-169. 

BONUS EEIG носи отговорност за 
надлежното използване на средства по 
BONUS-169, като то се установява чрез 
независим финансов одит на проектите, 

BONUS EEIG носи отговорност за 
надлежното използване на средства по 
BONUS-169, като то се установява чрез 
независим финансов одит на проектите, 
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осъществявани от BONUS EEIG или от 
нейно име. 

осъществявани от BONUS EEIG или от 
нейно име. 

Or. en

Изменение 63
Adam Gierek

Предложение за решение
Приложение І – раздел 3.4. – втори параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вноската на Общността и паричните 
вноски на участващите държави в 
BONUS-169 се обединяват и 
администрират централно от BONUS 
EEIG.

Вноската на Общността и паричните 
вноски и участието в натура на 
участващите държави в 
научноизследователската програма
BONUS могат да бъдат обединявани и 
администрирани от BONUS EEIG 
непосредствено или индиректно, т.е. 
виртуално, когато участваща 
държава-членка на ЕС или трета 
държава определя своята парична 
вноска или участие в натура само за 
онези национални изследвания, които 
са свързани с етапа на изпълнение на 
общите планове от 
научноизследователската програма.

Or. pl

Обосновка

Wkład finansowy Wspólnoty oraz wkłady gotówkowe i rzeczowe uczestniczących państw na 
rzecz BONUS-169 są co do zasady łączone i zarządzane na poziomie centralnym przez 
BONUS EUIG. Jeśli jednak - z powodu wymogów prawnych lub konstytucyjnych -
uczestniczące państwo nie może przeniesć swojego wkładu gotówkowego do wspólnej puli, to 
w takich przypadkach powinno być możliwe przeznaczenie przez to państwo UE uczestniczące 
wkładu gotówkowego jedynie na badania krajowe, ale wynikające ze wspólnego programu.
Dotyczyć to może również państw trzecich, w tym Rosji, oraz innych krajów znajdujących się 
w obszarze zlewni.
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Изменение 64
Lambert van Nistelrooij

Предложение за решение
Приложение І - раздел 3.4. - втори параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вноската на Общността и паричните 
вноски на участващите държави в 
BONUS-169 се обединяват и 
администрират централно от BONUS 
EEIG.

Като общо правило вноската на Съюза
и паричните вноски на участващите 
държави в BONUS-169 се обединяват и 
администрират централно от BONUS 
EEIG („общ бюджет“).

Or. en

Обосновка

Финансовата вноска на Комисията и участващите държави като цяло се обединява и 
администрира от BONUS EEIG. В този случай става въпрос за "общ бюджет".


