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Ændringsforslag 21
Adam Gierek

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Østersøens økosystem, der er et halvt 
indesluttet europæisk indhav, er et af 
verdens største brakvandsområder og 
påvirkes i dag massivt af mange naturlige 
og menneskeskabte faktorer, f.eks. 
forurening med tungmetaller, persistente
organiske miljøgifte, radioaktive stoffer, 
olieudslip og andre skadelige og farlige 
stoffer, uforholdsmæssigt store tilførsler af 
næringsstoffer og organisk materiale, der 
øger eutrofieringen, indførelse af skadelige
fremmede organismer, overudnyttelse af 
fiskebestande, negative virkninger af
klimaforandringer, tab af biodiversitet og 
de menneskelige aktiviteters stigende 
krænkelser af både kystområder og det 
åbne hav, herunder turisme, der ikke er 
økologisk bæredygtig. Disse faktorer har i 
alvorlig grad forringet Østersøens 
kapacitet til på et bæredygtigt niveau at 
tilvejebringe de varer og tjenesteydelser, 
som mennesker er direkte eller indirekte 
afhængige af til deres sociale, kulturelle og 
økonomiske gavn.

(3) Østersøens økosystem, der er et halvt 
indesluttet europæisk indhav, er et af 
verdens største brakvandsområder, og det 
påvirkedes og påvirkes i dag massivt af 
mange naturlige og menneskeskabte 
faktorer, f.eks. forurening med kampstoffer 
fra Den Anden Verdenskrig, såsom 
kampgasser samt tungmetalforbindelser,
organiske stoffer, radioaktive stoffer samt 
udslip af brændsels- og råolie. 
Landbrugets udvikling omkring Østersøen 
har ligeledes forårsaget uforholdsmæssigt 
store tilførsler af gødningsstoffer og 
organisk materiale, der øger eutrofieringen, 
medens indførelsen af ikke-endemiske
fremmede organismer i miljøet, 
overudnyttelse af fiskebestande og 
klimaforandringer medvirker til tab af den 
oprindelige biodiversitet.    Disse faktorer 
samt menneskenes fortsatte handlinger, 
som f.eks. nedlægningen af gasledninger i 
umiddelbar nærhed af kysten samt i 
områder, der grænser op til kysten, og i 
Østersøens afvandingsområde, herunder 
med henblik på turisme, der ikke er 
økologisk bæredygtig, fører til en 
ødelæggelse af det naturlige miljø.  Alt 
dette begrænser Østersøens kapacitet til på 
et bæredygtigt niveau at tilvejebringe de 
varer og tjenesteydelser, som mennesker er 
direkte eller indirekte afhængige af til 
deres sociale, kulturelle og økonomiske 
gavn.

Or. pl
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Begrundelse

Østersøens økosystem er truet af både efterladenskaber fra Den Anden Verdenskrig og af den 
investeringsvirksomhed, der i øjeblikket finder sted direkte i Østersøområdet. 

Ændringsforslag 22
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Ved slutningen af den strategiske fase 
bør Kommissionen med hjælp fra 
uafhængige eksperter vurdere, om
initiativet er modent og klart til at gå ind i 
gennemførelsesfasen.

(15) Ved slutningen af den strategiske fase 
bør Kommissionen undersøge, om den 
strategiske forskningsagenda og 
høringsplatformene for interessenterne 
eksisterer, og om 
gennemførelsesmodaliteterne er fastlagt, 
således at initiativet kan gå ind i 
gennemførelsesfasen. Kommissionen bør i 
givet fald rette henstillinger om en 
forbedring af den strategiske 
forskningsagenda. Overgangen til 
gennemførelsesfasen bør ske smidigt og 
uden unødvendige forsinkelser.

Or. en

Begrundelse

For at forstå begge faser ordentligt, er det nødvendigt at henvise klart til de interessenter, 
som er involveret i overgangen fra den strategiske fase til gennemførelsesfasen.

Ændringsforslag 23
Angelika Niebler

Forslag til afgørelse
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Ved slutningen af den strategiske fase 
bør Kommissionen med hjælp fra 
uafhængige eksperter vurdere, om

(15) Ved slutningen af den strategiske fase 
bør Kommissionen undersøge, om den 
strategiske forskningsagenda og 
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initiativet er modent og klart til at gå ind i 
gennemførelsesfasen.

høringsplatformene for interessenterne 
eksisterer, og om 
gennemførelsesmodaliteterne er fastlagt, 
således at initiativet kan gå ind i 
gennemførelsesfasen. Kommissionen bør i 
givet fald rette henstillinger om en 
forbedring af den strategiske 
forskningsagenda. Overgangen til 
gennemførelsesfasen bør ske smidigt og 
uden unødvendige forsinkelser.

Or. en

Ændringsforslag 24
Satu Hassi

Forslag til afgørelse
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Ved slutningen af den strategiske fase 
bør Kommissionen med hjælp fra 
uafhængige eksperter vurdere, om
initiativet er modent og klart til at gå ind i 
gennemførelsesfasen.

(15) Ved slutningen af den strategiske fase 
bør Kommissionen undersøge, om den 
strategiske forskningsagenda og 
høringsplatformene for interessenterne 
eksisterer, og om 
gennemførelsesmodaliteterne er fastlagt, 
således at initiativet kan gå ind i 
gennemførelsesfasen. Kommissionen bør i 
givet fald rette henstillinger om en 
forbedring af den strategiske 
forskningsagenda. Overgangen til 
gennemførelsesfasen bør ske smidigt og 
uden unødvendige forsinkelser.

Or. en

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

Forslag til afgørelse
Betragtning 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Ved slutningen af den strategiske fase 
bør Kommissionen med hjælp fra 
uafhængige eksperter vurdere, om
initiativet er modent og klart til at gå ind i 
gennemførelsesfasen.

(15) Ved slutningen af den strategiske fase 
bør Kommissionen undersøge, om den 
strategiske forskningsagenda og 
høringsplatformene for interessenterne 
eksisterer, og om 
gennemførelsesmodaliteterne er fastlagt, 
således at initiativet kan gå ind i 
gennemførelsesfasen. Kommissionen bør i 
givet fald rette henstillinger om en 
forbedring af den strategiske 
forskningsagenda. Overgangen til 
gennemførelsesfasen bør ske smidigt og 
uden unødvendige forsinkelser.

Or. en

Ændringsforslag 26
Ivari Padar

Forslag til afgørelse
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Ved slutningen af den strategiske fase 
bør Kommissionen med hjælp fra 
uafhængige eksperter vurdere, om
initiativet er modent og klart til at gå ind i 
gennemførelsesfasen.

(15) Ved slutningen af den strategiske fase 
bør Kommissionen undersøge, om den 
strategiske forskningsplan og 
høringsplatformene for interessenter 
eksisterer, og om 
gennemførelsesmodaliteterne er fastlagt, 
således at initiativet kan gå ind i 
gennemførelsesfasen. Kommissionen bør i 
givet fald rette henstillinger om en 
forbedring af den strategiske 
forskningsagenda. Overgangen til 
gennemførelsesfasen bør ske smidigt og 
uden unødvendige forsinkelser.

Or. en

Ændringsforslag 27
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Algirdas Saudargas

Forslag til afgørelse
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Ved slutningen af den strategiske fase 
bør Kommissionen med hjælp fra 
uafhængige eksperter vurdere, om
initiativet er modent og klart til at gå ind i 
gennemførelsesfasen.

(15) Ved slutningen af den strategiske fase 
bør Kommissionen undersøge, om den 
strategiske forskningsagenda og 
høringsplatformene for interessenterne 
eksisterer, og om 
gennemførelsesmodaliteterne er fastlagt, 
således at initiativet kan gå ind i 
gennemførelsesfasen. Kommissionen bør i 
givet fald rette henstillinger om en 
forbedring af den strategiske 
forskningsagenda. Overgangen til 
gennemførelsesfasen bør ske smidigt og 
uden unødvendige forsinkelser.

Or. en

Ændringsforslag 28
Adam Gierek

Forslag til afgørelse
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Ved slutningen af den strategiske fase 
bør Kommissionen med hjælp fra 
uafhængige eksperter vurdere, om 
initiativet er modent og klart til at gå ind i 
gennemførelsesfasen. 

(15) Ved slutningen af den strategiske fase 
vurderer Kommissionen med hjælp fra 
uafhængige eksperter, der repræsenterer 
samtlige stater, som deltager i 
vurderingen, om initiativet er modent og 
klart til at gå ind i gennemførelsesfasen.
Kommissionen kan i givet fald henstille til 
forbedringer i agendaen og på 
forskningsområdet. Overgangen til 
gennemførelsesfasen skal ske smidigt og 
uden unødvendige forsinkelser.

Or. pl
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Begrundelse

Strategifasen skal forberedes på en sådan måde, at eventuelle korrekturer ikke forsinker 
overgangen til den egentlige forskningsfase.

Ændringsforslag 29
Lena Ek

Forslag til afgørelse
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) For at sikre en effektiv gennemførelse 
af BONUS-169 i gennemførelsesfasen bør 
den finansielle støtte tildeles deltagerne i 
BONUS-169-projekter, der udvælges på 
centralt plan under BONUS-EØFG's 
ansvar og på grundlag af 
forslagsindkaldelser.

(24) For at sikre en effektiv gennemførelse 
af BONUS i gennemførelsesfasen bør den 
finansielle støtte tildeles deltagerne i 
BONUS-projekter, der udvælges på 
centralt plan under BONUS-EØFG's 
ansvar og på grundlag af 
forslagsindkaldelser. Selv om et fælles 
budget ville være at foretrække på lang 
sigt for at garantere støtte til forskerne og 
sikre EU en merværdi, bør de hindringer, 
som findes i nogle af de deltagende stater 
i forbindelse med støtte til den eksterne 
forskning, ikke forsinke en effektiv 
gennemførelse af BONUS.  Det er derfor i 
særlige tilfælde hensigtsmæssigt at give de 
deltagende stater mulighed for 
midlertidigt at anvende deres bidrag 
udelukkende til egne forskningsprojekter, 
som udvælges centralt, uden at det 
overordnede princip med videnskabelig 
ekspertise bringes i fare.

Or. en

Ændringsforslag 30
Lambert van Nistelrooij

Forslag til afgørelse
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) For at sikre en effektiv gennemførelse 
af BONUS-169 i gennemførelsesfasen bør 

(24) For at sikre en effektiv gennemførelse 
af BONUS i gennemførelsesfasen bør den 
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den finansielle støtte tildeles deltagerne i 
BONUS-169-projekter, der udvælges på 
centralt plan under BONUS-EØFG's 
ansvar og på grundlag af 
forslagsindkaldelser.

finansielle støtte tildeles deltagerne i 
BONUS-projekter, der udvælges på 
centralt plan under BONUS-EØFG's 
ansvar og på grundlag af 
forslagsindkaldelser. Tildelingen af en 
sådan finansiel støtte til deltagerne samt 
udbetalingen heraf bør ske på 
gennemskuelig og ubureaukratisk vis og i 
henhold til de fælles bestemmelser.  

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med de generelle bestemmelser i FP7 skal tildelingen af finansiel støtte til 
deltagerne ske så gennemsigtigt og ubureaukratisk som muligt.

Ændringsforslag 31
Satu Hassi

Forslag til afgørelse
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) For at sikre en effektiv gennemførelse 
af BONUS-169 i gennemførelsesfasen bør 
den finansielle støtte tildeles deltagerne i 
BONUS-169-projekter, der udvælges på 
centralt plan under BONUS-EØFG's 
ansvar og på grundlag af 
forslagsindkaldelser.

(24) For at sikre en effektiv gennemførelse 
af BONUS-169 i gennemførelsesfasen bør 
den finansielle støtte tildeles deltagerne i 
BONUS-169-projekter, der udvælges på 
centralt plan under BONUS-EØFG's 
ansvar og på grundlag af 
forslagsindkaldelser. Tildelingen og 
udbetalingen af en sådan finansiel støtte 
til deltagerne i BONUS-169-projekter bør 
ske efter de fælles bestemmelser i 
overensstemmelse med det syvende 
rammeprogram.

Or. en

Ændringsforslag 32
Lambert van Nistelrooij

Forslag til afgørelse
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Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) I overensstemmelse med 
målsætningerne for syvende 
rammeprogram bør ethvert andet land også 
kunne deltage i BONUS-169, hvis der er 
truffet bestemmelse om en sådan deltagelse 
i den relevante internationale aftale, og 
hvis både Kommissionen og de deltagende 
medlemsstater giver deres tilsagn. I 
overensstemmelse med syvende 
rammeprogram bør Fællesskabet have ret 
til at godkende betingelserne for sin 
økonomiske støtte til BONUS, for så vidt 
angår andre landes deltagelse heri i 
overensstemmelse med betingelserne og 
vilkårene i denne beslutning.

(28) I overensstemmelse med 
målsætningerne for syvende 
rammeprogram bør andre lande, såsom 
Den Russiske Føderation, andre lande i 
Østersøområdet og Norge, også kunne 
deltage i BONUS-169, hvis der er truffet 
bestemmelse om en sådan deltagelse i den 
relevante internationale aftale, og hvis både 
Kommissionen og de deltagende 
medlemsstater giver deres tilsagn. I 
overensstemmelse med syvende 
rammeprogram bør Unionen have ret til at 
godkende betingelserne for sin økonomiske 
støtte til BONUS, for så vidt angår andre 
landes deltagelse heri i overensstemmelse 
med betingelserne og vilkårene i denne 
beslutning.

Or. en

Begrundelse

Den Russiske Føderation, andre lande i Østersøområdet og Norge bør have mulighed for 
efter ønske at deltage i programmet.

Ændringsforslag 33
Lambert van Nistelrooij

Forslag til afgørelse
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Det er afgørende, at 
forskningsaktiviteter, der gennemføres 
under BONUS-169, overholder de 
grundlæggende etiske principper, bl.a. 
principperne i artikel 6 i traktaten om Den 
Europæiske Union og i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, samt principperne om 
integrering af kønsaspektet og ligestilling 

(30) Det er afgørende, at 
forskningsaktiviteter, der gennemføres 
under BONUS-169, overholder de 
grundlæggende etiske principper, bl.a. 
principperne i artikel 6 i traktaten om Den 
Europæiske Union, i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og i det syvende 
rammeprogram, samt principperne om 
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mellem kønnene. integrering af kønsaspektet og ligestilling 
mellem kønnene.

Or. en

Begrundelse

Etiske principper indgår i traktaten om Den Europæiske Union, Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder og det syvende rammeprogram og bør derfor nævnes.

Ændringsforslag 34
Adam Gierek

Forslag til afgørelse
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Kommissionen bør foretage 
midtvejsevalueringer af kvaliteten og 
effektiviteten af gennemførelsen af 
BONUS-169 og fremskridtene med at 
opfylde de fastsatte mål samt en endelig 
evaluering.

(31) Kommissionen bør i 
midtvejsevalueringer, der foretages af 
uafhængige eksperter, som repræsenterer 
alle deltagende stater, undersøge 
gennemførelsen af forskningsprogrammet 
og forskningsagendaen og fremskridtene 
med at opfylde de fastsatte mål samt 
gennemføre en endelig evaluering.

Or. pl

Begrundelse

Eksperterne skal være politisk uafhængige og skal ved vurderingen af gennemførelsen af 
forskningsprogrammet og forskningsagendaen tage hensyn til kvaliteten og effektiviteten 
heraf.

Ændringsforslag 35
Adam Gierek

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den strategiske fase af programmet 
varer i op til to år. Den udgør 

3. Den strategiske fase af programmet 
varer i op til to år. Den udgør 



PE439.384v01-00 12/31 AM\807165DA.doc

DA

forberedelsesfasen til gennemførelsesfasen. 
I den strategiske fase udfører BONUS-
EØFG følgende opgaver:

forberedelsesfasen til gennemførelsesfasen, 
der omfatter følgende:

- fastlæggelsen af prioriterede mål med 
henblik på at opnå gode forhold i 
Østersøen,
- gradvis udvikling af den nødvendige 
forskningsinfrastruktur. 
I den strategiske fase udfører BONUS-
EØFG følgende opgaver:

Or. pl

Begrundelse

Den strategiske fase bør ikke afkortes. Der bør i gennemførelsesfasen tages højde for alle 
nødvendige forskningsmål, som er af afgørende betydning for gode økologiske forhold i 
Østersøen.

Ændringsforslag 36
Lambert van Nistelrooij

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den strategiske fase af programmet 
varer i op til to år. Den udgør 
forberedelsesfasen til gennemførelsesfasen. 
I den strategiske fase udfører BONUS-
EØFG følgende opgaver:

3. Den strategiske fase af programmet 
varer i op til 18 måneder. Den udgør 
forberedelsesfasen til gennemførelsesfasen. 
I den strategiske fase udfører BONUS-
EØFG følgende opgaver:

Or. en

Begrundelse

Den strategiske forskningsagenda skal være afsluttet i sommeren 2011. Derved kunne der 
tidsmæssigt ske en afbrydelse mellem afslutningen af BONUS-169 og begyndelsen på de nye 
programmer. Der kunne dog opstå problemer ved gennemførelsen, hvis tidsrammen er for 
snæver. Forelæggelsen af et dokument, som er så vigtigt for et forskningsprogram, er en 
meget vanskelig sag, og i den forbindelse bør der udvises den allerstørste omhu, herunder 
med en gennemsigtig metode og omfattende høring. Denne procedure vil kræve mindst et år.
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Ændringsforslag 37
Adam Gierek

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) forbereder den strategiske 
forskningsagenda – definerer den del, der 
vedrører det videnskabelige indhold af 
programmet med fokus på 
forslagsindkaldelser i overensstemmelse 
med målsætningerne for syvende 
rammeprogram

(a) forbereder 
gennemførelsesbestemmelser, herunder 
juridiske og finansielle regler og 
procedurer, bestemmelser om 
intellektuelle ejendomsrettigheder, der 
hidrører fra aktiviteter som et led i det 
fastlagte forskningsprogram, samt 
menneskelige ressourcer og 
kommunikationsaspekter

Or. pl

Begrundelse

BONUS-EØFG skal fungere efter en sammenhængende plan, dvs. først skal der skabes en 
retlig ramme, og derpå skal de rådgivende forskningsudvalg indkaldes, som så udarbejder et 
målrettet og strategisk forskningsprogram.

Ændringsforslag 38
Adam Gierek

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) forbereder og udarbejder 
gennemførelsesbestemmelser, herunder 
juridiske og finansielle regler og 
procedurer, bestemmelser om 
intellektuelle ejendomsrettigheder, der 
hidrører fra BONUS-169-aktiviteter, 
menneskelige ressourcer og 
kommunikationsaspekter.

(c) udarbejder en målrettet strategisk 
forskningsagenda for hele 
Østersøområdet – i overensstemmelse med 
målene i det syvende rammeprogram – og 
fastlæggelse af de allervigtigste behov i 
forbindelse med programmets 
videnskabelige indhold og dets prioriteter, 
idet hovedvægten lægges på opfordringer 
til indgivelse af ansøgninger og 
forberedelse af forskningsarbejder.

Or. pl
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Begrundelse

BONUS-EØFG skal fungere efter en sammenhængende plan, dvs. først skal der skabes en 
retlig ramme og derpå skal de rådgivende forskningsudvalg indkaldes, som så udarbejder et 
målrettet og strategisk forskningsprogram.

Ændringsforslag 39
Satu Hassi

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Gennemførelsesfasen varer i mindst fem 
år. I gennemførelsesfasen offentliggøres 
der mindst tre forslagsindkaldelser med 
henblik på finansiering af projekter, der 
retter sig mod målene for BONUS-169. 
Disse forslagsindkaldelser målrettes 
tværnationale projekter med mange 
partnere og indbefatter forskning, 
teknologisk udvikling, undervisning og 
formidlingsaktiviteter. Projekterne skal 
udvælges på basis af principperne om 
ligebehandling, åbenhed, uafhængig 
evaluering og samfinansiering og om, at 
tilskuddet ikke må bruges til at opnå en 
fortjeneste, ikke kan kumuleres og ikke 
ydes med tilbagevirkende kraft.

4. Gennemførelsesfasen varer i mindst fem 
år. I gennemførelsesfasen offentliggøres 
der mindst tre forslagsindkaldelser med 
henblik på finansiering af projekter, der 
retter sig mod målene for BONUS-169. 
Disse forslagsindkaldelser målrettes 
tværnationale projekter med mange 
partnere og indbefatter forskning, 
teknologisk udvikling, undervisning og 
formidlingsaktiviteter. Projekterne skal 
udvælges på basis af principperne om 
ligebehandling, åbenhed, uafhængig 
evaluering og samfinansiering og om, at 
tilskuddet ikke må bruges til at opnå en 
fortjeneste, ikke kan kumuleres og ikke 
ydes med tilbagevirkende kraft. 
Tildelingen og udbetalingen af en sådan 
finansiel støtte til deltagerne i BONUS-
169-projekter bør ske efter de fælles 
bestemmelser i overensstemmelse med det 
syvende rammeprogram.

Or. en

Ændringsforslag 40
Adam Gierek

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Gennemførelsesfasen varer i mindst fem 
år. I gennemførelsesfasen offentliggøres 
der mindst tre forslagsindkaldelser med 
henblik på finansiering af projekter, der 
retter sig mod målene for BONUS-169. 
Disse forslagsindkaldelser målrettes 
tværnationale projekter med mange 
partnere og indbefatter forskning, 
teknologisk udvikling, undervisning og 
formidlingsaktiviteter. Projekterne skal 
udvælges på basis af principperne om 
ligebehandling, åbenhed, uafhængig 
evaluering og samfinansiering og om, at 
tilskuddet ikke må bruges til at opnå en 
fortjeneste, ikke kan kumuleres og ikke 
ydes med tilbagevirkende kraft.

4. Gennemførelsesfasen varer i mindst fem 
år. I gennemførelsesfasen offentliggøres 
der mindst tre forslagsindkaldelser om 
forskningskontrakter med henblik på 
finansiering af projekter, der retter sig mod 
de nødvendige videnskabelige mål. Disse 
indkaldelser målrettes tværnationale 
projekter med mange partnere; mindst to 
stater fra den sydøstlige del af 
Østersøområdet skal deltage i hvert enkelt 
projekt.  Disse projekter indbefatter 
forskning, teknologisk udvikling, 
undervisning og formidlingsaktiviteter. 
Disse projekter udvælges i 
overensstemmelse med 
hovedmålsætningerne i den strategiske 
del med udgangspunkt i principperne om 
ligebehandling, åbenhed, uafhængig 
evaluering foretaget af eksperter fra alle 
deltagerstater og samfinansiering, og om, 
at tilskuddet ikke må bruges til at opnå en
fortjeneste, ikke kan kumuleres og ikke 
ydes med tilbagevirkende kraft.

Or. pl

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt med en paritetisk sammensætning, fordi de forskere, der beskæftiger 
sig med udforskningen af Østersøen, først og fremmest fra de nye medlemsstater, dvs. den 
sydøstlige del af Østersøområdet, skal inddrages på bedre vis.

Ændringsforslag 41
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Gennemførelsesfasen varer i mindst fem 
år. I gennemførelsesfasen offentliggøres 
der mindst tre forslagsindkaldelser med 

4. Gennemførelsesfasen varer i mindst fem 
år. I gennemførelsesfasen offentliggøres 
der mindst tre forslagsindkaldelser med 
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henblik på finansiering af projekter, der 
retter sig mod målene for BONUS-169. 
Disse forslagsindkaldelser målrettes 
tværnationale projekter med mange 
partnere og indbefatter forskning, 
teknologisk udvikling, undervisning og 
formidlingsaktiviteter. Projekterne skal 
udvælges på basis af principperne om 
ligebehandling, åbenhed, uafhængig 
evaluering og samfinansiering og om, at 
tilskuddet ikke må bruges til at opnå en 
fortjeneste, ikke kan kumuleres og ikke 
ydes med tilbagevirkende kraft.

henblik på finansiering af projekter, der 
retter sig mod målene for BONUS-169. 
Disse forslagsindkaldelser målrettes 
tværnationale projekter med mange 
partnere og indbefatter forskning, 
teknologisk udvikling, undervisning og 
formidlingsaktiviteter. Projekterne skal 
udvælges på basis af principperne om 
ligebehandling, åbenhed, uafhængig 
evaluering og finansiering og om, at 
tilskuddet ikke må bruges til at opnå en 
fortjeneste, ikke kan kumuleres og ikke 
ydes med tilbagevirkende kraft.

Or. en

Begrundelse

SMV’erne må ubetinget inddrages i processen.

Ændringsforslag 42
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Små og mellemstore virksomheder bør 
ved åbne forslagsindkaldelser som et led i 
BONUS modtage en mindsteandel af 
midlerne (f.eks. 15 % af det samlede 
beløb, som står til rådighed for 
programmet).

Or. en

Begrundelse

SMV’erne skal opfordres til at deltage med projektforslag og i den forbindelse opnå gode 
vilkår.

Ændringsforslag 43
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Adam Gierek

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fællesskabet betaler et tilskud til 
gennemførelsesfasen på op til 48,75 mio. 
EUR og matcher inden for denne grænse 
deltagerlandenes bidrag. Loftet kan øges 
med det beløb, der måtte være til overs 
efter den strategiske fases afslutning. I 
gennemførelsesfasen kan op til 25 % af
bidragene fra deltagerlandene bestå i at 
give adgang til forskningsinfrastrukturer
(i det følgende benævnt 
"infrastrukturbidrag").

2. Fællesskabet betaler et tilskud til 
gennemførelsesfasen på op til 48,75 mio. 
EUR og matcher inden for denne grænse 
deltagerlandenes bidrag. Loftet kan øges 
med det beløb, der måtte være til overs 
efter den strategiske fases afslutning. I 
gennemførelsesfasen kan værdien af de 
forskningsinfrastrukturer, der er stillet til 
rådighed (i det følgende benævnt 
"infrastrukturbidrag"), betragtes som 
bidrag fra deltagerlandene.

Or. pl

Begrundelse

At en andel på 25 % betragtes som infrastrukturbidrag, kan ikke begrundes på nogen måde i 
betragtning af, at der er tale om forskelle på dette område mellem de lande, der deltager i 
programmet.  Der bør på dette punkt vælges en mere fleksibel strategi i den strategiske fase.

Ændringsforslag 44
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – indledning og litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EF-tilskuddet til gennemførelsesfasen 
ydes på betingelse af:

3. Unionens tilskud til gennemførelsesfasen
er afhængig af:

(a) at der foreligger en positiv evaluering 
af den strategiske fase foretaget af 
Kommissionen med bistand fra 
uafhængige eksperter. Evalueringen 
dækker de fremskridt, der er opnået med
opfyldelsen af målsætninger og resultater 
som fastlagt i artikel 2, stk. 3, og bilag I

(a) at de deltagende landes udarbejder den 
strategiske forskningsagenda, skaber 
høringsplatformene for interessenterne og 
fastlægger 
gennemførelsesforanstaltninger i henhold 
til artikel 2, stk. 3, og at der sker
fremskridt hen imod opfyldelsen af 
målsætninger og resultater som fastlagt i 
bilag I, afsnit 2. Kommissionen bør i 
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givet fald rette henstillinger om en 
forbedring af den strategiske 
forskningsagenda

Or. en

Begrundelse

Hvad angår Unionens tilskud er det vigtigt at nævne de interessenter, der deltager konkret i 
gennemførelsesfasen.

Ændringsforslag 45
Angelika Niebler

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – indledning og litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EF-tilskuddet til gennemførelsesfasen 
ydes på betingelse af:

3. Unionens tilskud til gennemførelsesfasen
er afhængig af:

(a) at der foreligger en positiv evaluering 
af den strategiske fase foretaget af 
Kommissionen med bistand fra 
uafhængige eksperter. Evalueringen 
dækker de fremskridt, der er opnået med
opfyldelsen af målsætninger og resultater 
som fastlagt i artikel 2, stk. 3, og bilag I

(a) at de deltagende landes udarbejder den 
strategiske forskningsagenda, skaber 
høringsplatformene for interessenterne og 
fastlægger 
gennemførelsesforanstaltninger i henhold 
til artikel 2, stk. 3, og at der sker 
fremskridt hen imod opfyldelsen af 
målsætninger og resultater som fastlagt i
bilag I, afsnit 2. Kommissionen bør i 
givet fald rette henstillinger om en 
forbedring af den strategiske 
forskningsagenda

Or. en

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

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – indledning og litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EF-tilskuddet til gennemførelsesfasen 
ydes på betingelse af:

3. Unionens tilskud til gennemførelsesfasen
er afhængig af:

(a) at der foreligger en positiv evaluering 
af den strategiske fase foretaget af 
Kommissionen med bistand fra 
uafhængige eksperter. Evalueringen 
dækker de fremskridt, der er opnået med
opfyldelsen af målsætninger og resultater 
som fastlagt i artikel 2, stk. 3, og bilag I

(a) at de deltagende landes udarbejder den 
strategiske forskningsagenda, skaber 
høringsplatformene for interessenterne og 
fastlægger 
gennemførelsesforanstaltninger i henhold 
til artikel 2, stk. 3, og at der sker 
fremskridt hen imod opfyldelsen af 
målsætninger og resultater som fastlagt i 
bilag I, afsnit 2.  Kommissionen bør i 
givet fald rette henstillinger om en 
forbedring af den strategiske 
forskningsagenda

Or. en

Ændringsforslag 47
Ivari Padar

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – indledning og litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EF-tilskuddet til gennemførelsesfasen 
ydes på betingelse af:

3. Unionens tilskud til gennemførelsesfasen
er afhængig af:

(a) at der foreligger en positiv evaluering 
af den strategiske fase foretaget af 
Kommissionen med bistand fra 
uafhængige eksperter. Evalueringen 
dækker de fremskridt, der er opnået med
opfyldelsen af målsætninger og resultater 
som fastlagt i artikel 2, stk. 3, og bilag I

(a) at de deltagende landes udarbejder den 
strategiske forskningsagenda, skaber 
høringsplatformene for interessenterne og 
fastlægger 
gennemførelsesforanstaltninger i henhold 
til artikel 2, stk. 3, og at der sker 
fremskridt hen imod opfyldelsen af 
målsætninger og resultater som fastlagt i 
bilag I, afsnit 2. Kommissionen bør i 
givet fald rette henstillinger om en 
forbedring af den strategiske 
forskningsagenda

Or. en
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Ændringsforslag 48
Algirdas Saudargas

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – indledning og litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EF-tilskuddet til gennemførelsesfasen 
ydes på betingelse af:

3. Unionens tilskud til gennemførelsesfasen
er afhængig af:

(a) at der foreligger en positiv evaluering 
af den strategiske fase foretaget af 
Kommissionen med bistand fra 
uafhængige eksperter. Evalueringen 
dækker de fremskridt, der er opnået med
opfyldelsen af målsætninger og resultater 
som fastlagt i artikel 2, stk. 3, og bilag I

(a) at de deltagende landes udarbejder den 
strategiske forskningsagenda, skaber 
høringsplatformene for interessenterne og 
fastlægger 
gennemførelsesforanstaltninger i henhold 
til artikel 2, stk. 3, og at der sker 
fremskridt hen imod opfyldelsen af
målsætninger og resultater som fastlagt i
bilag I, afsnit 2.  Kommissionen bør i 
givet fald rette henstillinger om en 
forbedring af den strategiske 
forskningsagenda.

Or. en

Ændringsforslag 49
Satu Hassi

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EF-tilskuddet til gennemførelsesfasen 
ydes på betingelse af:

3. Kommissionen vurderer inden udløbet 
af den strategiske fase følgende:

Or. en

Begrundelse

Unionens tilskud bør ikke være underlagt betingelser, fordi dette medfører unødvendige 
afbrydelser og manglende planlægningsmuligheder.
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Ændringsforslag 50
Adam Gierek

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) at der foreligger en positiv evaluering af 
den strategiske fase foretaget af 
Kommissionen med bistand fra uafhængige 
eksperter. Evalueringen dækker de 
fremskridt, der er opnået med opfyldelsen 
af målsætninger og resultater som fastlagt i 
artikel 2, stk. 3, og bilag I

(a) at der foreligger en positiv evaluering af 
den strategiske fase foretaget af 
Kommissionen med bistand fra uafhængige
eksperter fra alle deltagende lande.
Evalueringen dækker fastlæggelsen af de 
vigtigste forskningsagendaer, som er 
væsentlige for opfyldelsen af målsætninger 
og resultater som fastlagt i artikel 2, stk. 3, 
og bilag I, herunder gennem en 
omhyggelig udvælgelse og forberedelse af 
den forskningsinfrastruktur, som er 
nødvendig i gennemførelsesfasen; 
Kommissionen kan, hvis den finder det 
nødvendigt, henstille til en udvidelse af 
forskningsagendaen under evalueringen

Or. pl

Begrundelse

Viden om den disponible forskningsinfrastruktur er altid af afgørende betydning for 
udarbejdelsen af forskningsprojekter, hvor der endog kan foretages ændringer indtil kort tid 
før godkendelsen.  

Ændringsforslag 51
Satu Hassi

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) at der foreligger en positiv evaluering
af den strategiske fase foretaget af 
Kommissionen med bistand fra 
uafhængige eksperter. Evalueringen 
dækker de fremskridt, der er opnået med
opfyldelsen af målsætninger og resultater 

(a) at der foreligger resultater af den 
strategiske fase i henhold til artikel 2, stk. 
3, og at der sker fremskridt hen imod 
opfyldelsen af målsætninger og resultater 
som fastlagt i bilag I, afsnit 2
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som fastlagt i artikel 2, stk. 3, og bilag I

Or. en

Begrundelse

Unionens tilskud bør ikke være underlagt betingelser, fordi dette medfører unødvendige 
afbrydelser og manglende planlægningsmuligheder.

Ændringsforslag 52
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen og Revisionsretten har ret 
til at foretage enhver form for kontrol og 
inspektion, som er nødvendig for at sikre 
en forsvarlig forvaltning af Fællesskabets 
midler og for at beskytte Fællesskabets 
finansielle interesser mod svig og 
uregelmæssigheder. Med henblik herpå 
stiller deltagerlandene og BONUS-EØFG 
alle relevante dokumenter til rådighed for 
Kommissionen og Revisionsretten.

Kommissionen og Revisionsretten har ret 
til at foretage enhver form for kontrol og 
inspektion, som er nødvendig for at sikre 
en forsvarlig forvaltning af Fællesskabets 
midler og for at beskytte Fællesskabets 
finansielle interesser mod svig og 
uregelmæssigheder. Med henblik herpå 
stiller deltagerlandene og BONUS-EØFG 
alle relevante dokumenter til rådighed for 
Europa-Parlamentet, Kommissionen og 
Revisionsretten.

Or. fr

Ændringsforslag 53
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der bør lægges særlig vægt på Kongeriget 
Norge.

Or. fr
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Ændringsforslag 54
Satu Hassi

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – afsnit 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) Opfordring til alle tredjelande, som er 
beliggende ved Østersøen eller i 
Østersøens afvandingsområde, om at 
tilslutte sig initiativet som deltagende 
lande.

Or. en

Begrundelse

De lande, som ligger i Østersøens afvandingsområde, tilføjes til ændringsforslag 2 fra 
ordføreren for udtalelsen.

Ændringsforslag 55
Lambert van Nistelrooij

Forslag til afgørelse
Bilag I – Afsnit 2.2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BONUS-EØFG skal sende Kommissionen 
de forventede resultater, der er beskrevet i 
nedenstående afsnit, senest 18 måneder
efter indledningen af den strategiske fase.

BONUS-EØFG skal sende Kommissionen 
de forventede resultater, der er beskrevet i 
nedenstående afsnit, senest 15 måneder
efter indledningen af den strategiske fase.

Or. en

Begrundelse

BONUS-EØFG skal forelægge resultaterne af den strategiske fase for Kommissionen inden 
udgangen af denne fase. Eftersom varigheden af den strategiske fase blev afkortet til 18 
måneder, bør den endelige frist for forelæggelsen af resultaterne fremrykkes tilsvarende.

Ændringsforslag 56
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Satu Hassi

Forslag til afgørelse
Bilag I – Afsnit 2.2.1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den strategiske forskningsagenda skal 
udarbejdes og aftales i samråd med 
deltagerlandene, en bred vifte af 
interesserede parter og Kommissionen. 
Den skal danne grundlag for et 
politikdrevet program. Den skal udvide 
forskningens fokus til ud over det marine 
økosystem også at omfatte hele 
afvandingsområdet gennem en tilgang, der 
tager hensyn til de hovedproblemer, der 
påvirker økosystemernes kvalitet og 
produktivitet i Østersøregionen.

Den strategiske forskningsagenda skal 
udarbejdes og aftales i samråd med 
deltagerlandene, en bred vifte af 
interesserede parter og Kommissionen. 
Den skal danne grundlag for et 
politikdrevet program. Den skal udvide 
forskningens fokus til ud over det marine 
økosystem også at omfatte hele 
afvandingsområdet gennem en tilgang, der 
tager hensyn til de hovedproblemer, der 
påvirker økosystemernes kvalitet og 
produktivitet i Østersøregionen, især 
eutrofiering. Den strategiske 
forskningsagenda indeholder en 
vurdering af de økonomiske udgifter ved 
miljøskaderne samt af tabet af den 
biologiske mangfoldighed i området.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 3 fra ordføreren for udtalelsen suppleres med den økonomiske vurdering af 
de generelle miljøskader (f.eks. eutrofiering).

Ændringsforslag 57
Adam Gierek

Forslag til afgørelse
Bilag I – Afsnit 2.2.3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) at udvikle en finansieringsstruktur for 
finansieringen af BONUS-169-projekter
baseret på en pulje af midler bestående af 
finansielle bidrag fra deltagerlandene og 
EF-tilskud

h) at udvikle en finansieringsstruktur for 
finansieringen af projekter, der under 
særlig hensyntagen til udvælgelsesfasen 
og forberedelsen af 
forskningsinfrastrukturen er baseret på en 
pulje af midler bestående af finansielle 
bidrag og naturaliebidrag fra 
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deltagerlandene og EF-tilskud

Or. pl

Begrundelse

Ved finansieringen skal der tages hensyn til medlemsstaternes bidrag i naturalier i form af 
den nødvendige forskningsinfrastruktur.

Ændringsforslag 58
Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
Bilag I – Afsnit 3.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BONUS-169-initiativets 
gennemførelsesfase samfinansieres af 
deltagerlandene og Fællesskabet gennem 
en mindst fem år lang periode, indtil alle 
BONUS-169-finansierede projekters 
livscyklus er afsluttet, på den betingelse at 
Fællesskabets forpligtelser er opfyldt frem 
til 2013, og alle indberetningsforpligtelser 
over for Kommissionen er opfyldt. EF-
tilskuddet i gennemførelsesfasen skal 
matche de finansielle bidrag og 
naturaliebidragene fra deltagerlandene til
BONUS-169-projekterne, der ydes 
gennem BONUS-EØFG, samt de løbende 
omkostninger, som BONUS-EØFG 
afholder i gennemførelsesfasen. Disse 
omkostninger kan ikke overstige 5 mio. 
EUR.

BONUS-169-initiativets 
gennemførelsesfase samfinansieres af 
deltagerlandene og Unionen gennem en 
mindst fem år lang periode, indtil alle 
BONUS-169-finansierede projekters 
livscyklus er afsluttet, på den betingelse at 
Fællesskabets forpligtelser er opfyldt frem 
til 2013, og alle indberetningsforpligtelser 
over for Kommissionen er opfyldt. EU-
tilskuddet i gennemførelsesfasen skal 
matche de finansielle bidrag og 
naturaliebidragene fra deltagerlandene til 
BONUS-169 samt de løbende 
omkostninger, som BONUS-EØFG 
afholder i gennemførelsesfasen. Disse 
omkostninger kan ikke overstige 5 mio. 
EUR. Disse omkostninger kan ikke 
overstige 5 mio. EUR.

EF-tilskuddet og de finansielle bidrag fra 
deltagerlandene til BONUS-169 skal 
samles og administreres centralt af 
BONUS-EØFG.
På de betingelser, der er aftalt i de årlige 
finansieringsaftaler nævnt i artikel 5, stk. 2, 
skal EF-tilskuddet udbetales på grundlag af 
bilag for deltagerlandenes betaling af 
kontante bidrag til BONUS-EØFG og for 
tilvejebringelse af infrastrukturbidrag til 

På de betingelser, der er aftalt i de årlige 
finansieringsaftaler nævnt i artikel 5, stk. 2, 
skal EU-tilskuddet udbetales på grundlag af 
bilag for deltagerlandenes betaling af 
kontante bidrag til modtagerne af 
BONUS-169 eller til BONUS-EØFG og 
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BONUS-169-projekter. for tilvejebringelse af infrastrukturbidrag 
til BONUS-169-projekter. 

Støttemodtagernes korrekte anvendelse af 
BONUS-169-midlerne er BONUS-EØFG's 
ansvar og skal fastslås ved den uafhængige 
finansielle revision af projekterne, som 
BONUS-EØFG selv foretager eller lader 
foretage. 

Støttemodtagernes korrekte anvendelse af 
BONUS-169-midlerne er BONUS-EØFG's 
ansvar og skal fastslås ved den uafhængige 
finansielle revision af projekterne, som 
BONUS-EØFG selv foretager eller lader 
foretage. 

Or. en

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

Forslag til afgørelse
Bilag I – Afsnit 3.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BONUS-169-initiativets 
gennemførelsesfase samfinansieres af 
deltagerlandene og Fællesskabet gennem 
en mindst fem år lang periode, indtil alle 
BONUS-169-finansierede projekters 
livscyklus er afsluttet, på den betingelse at 
Fællesskabets forpligtelser er opfyldt frem 
til 2013, og alle indberetningsforpligtelser 
over for Kommissionen er opfyldt. EF-
tilskuddet i gennemførelsesfasen skal 
matche de finansielle bidrag og 
naturaliebidragene fra deltagerlandene til 
BONUS-169-projekterne, der ydes 
gennem BONUS-EØFG, samt de løbende 
omkostninger, som BONUS-EØFG 
afholder i gennemførelsesfasen. Disse 
omkostninger kan ikke overstige 5 mio. 
EUR.

BONUS-169-initiativets 
gennemførelsesfase samfinansieres af 
deltagerlandene og Unionen gennem en 
mindst fem år lang periode, indtil alle 
BONUS-169-finansierede projekters 
livscyklus er afsluttet, på den betingelse at 
Fællesskabets forpligtelser er opfyldt frem 
til 2013, og alle indberetningsforpligtelser 
over for Kommissionen er opfyldt. EU-
tilskuddet i gennemførelsesfasen skal 
matche de finansielle bidrag og 
naturaliebidragene fra deltagerlandene til 
BONUS-169 samt de løbende 
omkostninger, som BONUS-EØFG 
afholder i gennemførelsesfasen. Disse 
omkostninger kan ikke overstige 5 mio. 
EUR. Disse omkostninger kan ikke 
overstige 5 mio. EUR.

EF-tilskuddet og de finansielle bidrag fra 
deltagerlandene til BONUS-169 skal 
samles og administreres centralt af 
BONUS-EØFG.
På de betingelser, der er aftalt i de årlige 
finansieringsaftaler nævnt i artikel 5, stk. 2, 
skal EF-tilskuddet udbetales på grundlag af 

På de betingelser, der er aftalt i de årlige 
finansieringsaftaler nævnt i artikel 5, stk. 2, 
skal EU-tilskuddet udbetales på grundlag af 
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bilag for deltagerlandenes betaling af 
kontante bidrag til BONUS-EØFG og for 
tilvejebringelse af infrastrukturbidrag til 
BONUS-169-projekter.

bilag for deltagerlandenes betaling af 
kontante bidrag til modtagerne af 
BONUS-169 eller til BONUS-EØFG og 
for tilvejebringelse af infrastrukturbidrag 
til BONUS-169-projekter. 

Støttemodtagernes korrekte anvendelse af 
BONUS-169-midlerne er BONUS-EØFG's 
ansvar og skal fastslås ved den uafhængige 
finansielle revision af projekterne, som 
BONUS-EØFG selv foretager eller lader 
foretage. 

Støttemodtagernes korrekte anvendelse af 
BONUS-169-midlerne er BONUS-EØFG's 
ansvar og skal fastslås ved den uafhængige 
finansielle revision af projekterne, som 
BONUS-EØFG selv foretager eller lader 
foretage. 

Or. en

Ændringsforslag 60
Angelika Niebler

Forslag til afgørelse
Bilag I – Afsnit 3.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BONUS-169-initiativets 
gennemførelsesfase samfinansieres af 
deltagerlandene og Fællesskabet gennem 
en mindst fem år lang periode, indtil alle 
BONUS-169-finansierede projekters 
livscyklus er afsluttet, på den betingelse at 
Fællesskabets forpligtelser er opfyldt frem 
til 2013, og alle indberetningsforpligtelser 
over for Kommissionen er opfyldt. EF-
tilskuddet i gennemførelsesfasen skal 
matche de finansielle bidrag og 
naturaliebidragene fra deltagerlandene til 
BONUS-169-projekterne, der ydes 
gennem BONUS-EØFG, samt de løbende 
omkostninger, som BONUS-EØFG 
afholder i gennemførelsesfasen. Disse 
omkostninger kan ikke overstige 5 mio. 
EUR.

BONUS-169-initiativets 
gennemførelsesfase samfinansieres af 
deltagerlandene og Unionen gennem en 
mindst fem år lang periode, indtil alle 
BONUS-169-finansierede projekters 
livscyklus er afsluttet, på den betingelse at 
Fællesskabets forpligtelser er opfyldt frem 
til 2013, og alle indberetningsforpligtelser 
over for Kommissionen er opfyldt. EU-
tilskuddet i gennemførelsesfasen skal 
matche de finansielle bidrag og 
naturaliebidragene fra deltagerlandene til 
BONUS-169 samt de løbende 
omkostninger, som BONUS-EØFG 
afholder i gennemførelsesfasen. Disse 
omkostninger kan ikke overstige 5 mio. 
EUR. Disse omkostninger kan ikke 
overstige 5 mio. EUR.

EF-tilskuddet og de finansielle bidrag fra 
deltagerlandene til BONUS-169 skal 
samles og administreres centralt af 
BONUS-EØFG.
På de betingelser, der er aftalt i de årlige På de betingelser, der er aftalt i de årlige 
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finansieringsaftaler nævnt i artikel 5, stk. 2, 
skal EF-tilskuddet udbetales på grundlag af 
bilag for deltagerlandenes betaling af 
kontante bidrag til BONUS-EØFG og for 
tilvejebringelse af infrastrukturbidrag til 
BONUS-169-projekter.

finansieringsaftaler nævnt i artikel 5, stk. 2, 
skal EU-tilskuddet udbetales på grundlag af 
bilag for deltagerlandenes betaling af 
kontante bidrag til modtagerne af 
BONUS-169 eller til BONUS-EØFG og 
for tilvejebringelse af infrastrukturbidrag 
til BONUS-169-projekter. 

Støttemodtagernes korrekte anvendelse af 
BONUS-169-midlerne er BONUS-EØFG's 
ansvar og skal fastslås ved den uafhængige 
finansielle revision af projekterne, som 
BONUS-EØFG selv foretager eller lader 
foretage. 

Støttemodtagernes korrekte anvendelse af 
BONUS-169-midlerne er BONUS-EØFG's 
ansvar og skal fastslås ved den uafhængige 
finansielle revision af projekterne, som 
BONUS-EØFG selv foretager eller lader 
foretage. 

Or. en

Ændringsforslag 61
Ivari Padar

Forslag til afgørelse
Bilag I – Afsnit 3.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BONUS-169-initiativets 
gennemførelsesfase samfinansieres af 
deltagerlandene og Fællesskabet gennem 
en mindst fem år lang periode, indtil alle 
BONUS-169-finansierede projekters 
livscyklus er afsluttet, på den betingelse at 
Fællesskabets forpligtelser er opfyldt frem 
til 2013, og alle indberetningsforpligtelser 
over for Kommissionen er opfyldt. EF-
tilskuddet i gennemførelsesfasen skal 
matche de finansielle bidrag og 
naturaliebidragene fra deltagerlandene til 
BONUS-169-projekterne, der ydes 
gennem BONUS-EØFG, samt de løbende 
omkostninger, som BONUS-EØFG 
afholder i gennemførelsesfasen. Disse 
omkostninger kan ikke overstige 5 mio. 
EUR.

BONUS-169-initiativets 
gennemførelsesfase samfinansieres af 
deltagerlandene og Unionen gennem en 
mindst fem år lang periode, indtil alle 
BONUS-169-finansierede projekters 
livscyklus er afsluttet, på den betingelse at 
Fællesskabets forpligtelser er opfyldt frem 
til 2013, og alle indberetningsforpligtelser 
over for Kommissionen er opfyldt. EF-
tilskuddet i gennemførelsesfasen skal 
matche de finansielle bidrag og 
naturaliebidragene fra deltagerlandene til
BONUS-169 samt de løbende 
omkostninger, som BONUS-EØFG 
afholder i gennemførelsesfasen. Disse 
omkostninger kan ikke overstige 5 mio. 
EUR. Disse omkostninger kan ikke 
overstige 5 mio. EUR.

EF-tilskuddet og de finansielle bidrag fra 
deltagerlandene til BONUS-169 skal 
samles og administreres centralt af 
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BONUS-EØFG.
På de betingelser, der er aftalt i de årlige 
finansieringsaftaler nævnt i artikel 5, stk. 2, 
skal EF-tilskuddet udbetales på grundlag af 
bilag for deltagerlandenes betaling af 
kontante bidrag til BONUS-EØFG og for 
tilvejebringelse af infrastrukturbidrag til 
BONUS-169-projekter.

På de betingelser, der er aftalt i de årlige 
finansieringsaftaler nævnt i artikel 5, stk. 2, 
skal EU-tilskuddet udbetales på grundlag af 
bilag for deltagerlandenes betaling af 
kontante bidrag til modtagerne af 
BONUS-169 eller til BONUS-EØFG og 
for tilvejebringelse af infrastrukturbidrag 
til BONUS-169-projekter. 

Støttemodtagernes korrekte anvendelse af 
BONUS-169-midlerne er BONUS-EØFG's 
ansvar og skal fastslås ved den uafhængige 
finansielle revision af projekterne, som 
BONUS-EØFG selv foretager eller lader 
foretage. 

Støttemodtagernes korrekte anvendelse af 
BONUS-169-midlerne er BONUS-EØFG's 
ansvar og skal fastslås ved den uafhængige 
finansielle revision af projekterne, som 
BONUS-EØFG selv foretager eller lader 
foretage. 

Or. en

Ændringsforslag 62
Algirdas Saudargas

Forslag til afgørelse
Bilag I – Afsnit 3.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BONUS-169-initiativets 
gennemførelsesfase samfinansieres af 
deltagerlandene og Fællesskabet gennem 
en mindst fem år lang periode, indtil alle 
BONUS-169-finansierede projekters 
livscyklus er afsluttet, på den betingelse at 
Fællesskabets forpligtelser er opfyldt frem 
til 2013, og alle indberetningsforpligtelser 
over for Kommissionen er opfyldt. EF-
tilskuddet i gennemførelsesfasen skal 
matche de finansielle bidrag og 
naturaliebidragene fra deltagerlandene til 
BONUS-169-projekterne, der ydes 
gennem BONUS-EØFG, samt de løbende 
omkostninger, som BONUS-EØFG 
afholder i gennemførelsesfasen. Disse 
omkostninger kan ikke overstige 5 mio. 
EUR.

BONUS-169-initiativets 
gennemførelsesfase samfinansieres af 
deltagerlandene og Unionen gennem en
mindst fem år lang periode, indtil alle 
BONUS-169-finansierede projekters 
livscyklus er afsluttet, på den betingelse at 
Fællesskabets forpligtelser er opfyldt frem 
til 2013, og alle indberetningsforpligtelser 
over for Kommissionen er opfyldt. EF-
tilskuddet i gennemførelsesfasen skal 
matche de finansielle bidrag og 
naturaliebidragene fra deltagerlandene til 
BONUS-169, samt de løbende 
omkostninger, som BONUS-EØFG 
afholder i gennemførelsesfasen. Disse 
omkostninger kan ikke overstige 5 mio. 
EUR. Disse omkostninger kan ikke 
overstige 5 mio. EUR.
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EF-tilskuddet og de finansielle bidrag fra 
deltagerlandene til BONUS-169 skal 
samles og administreres centralt af 
BONUS-EØFG.
På de betingelser, der er aftalt i de årlige 
finansieringsaftaler nævnt i artikel 5, stk. 2, 
skal EF-tilskuddet udbetales på grundlag af 
bilag for deltagerlandenes betaling af 
kontante bidrag til BONUS-EØFG og for 
tilvejebringelse af infrastrukturbidrag til 
BONUS-169-projekter.

På de betingelser, der er aftalt i de årlige 
finansieringsaftaler nævnt i artikel 5, stk. 2, 
skal EU-tilskuddet udbetales på grundlag af 
bilag for deltagerlandenes betaling af 
kontante bidrag til modtagerne af 
BONUS-169 eller til BONUS-EØFG og 
for tilvejebringelse af infrastrukturbidrag 
til BONUS-169-projekter. 

Støttemodtagernes korrekte anvendelse af 
BONUS-169-midlerne er BONUS-EØFG's 
ansvar og skal fastslås ved den uafhængige 
finansielle revision af projekterne, som 
BONUS-EØFG selv foretager eller lader 
foretage. 

Støttemodtagernes korrekte anvendelse af 
BONUS-169-midlerne er BONUS-EØFG's 
ansvar og skal fastslås ved den uafhængige 
finansielle revision af projekterne, som 
BONUS-EØFG selv foretager eller lader 
foretage. 

Or. en

Ændringsforslag 63
Adam Gierek

Forslag til afgørelse
Bilag I – Afsnit 3.4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EF-tilskuddet og de finansielle bidrag fra 
deltagerlandene til BONUS-169 skal 
samles og administreres centralt af 
BONUS-EØFG.

EF-tilskuddet og de finansielle bidrag og 
naturaliebidragene fra deltagerlandene til 
forskningsprogrammet BONUS skal 
samles og administreres af BONUS-EØFG, 
dvs. virtuelt, direkte eller indirekte, når 
den deltagende medlemsstat eller 
tredjelandsstat fastlægger, at dens 
finansielle bidrag og naturaliebidrag 
udelukkende skal gå til nationale 
forskningsprojekter i forbindelse med 
gennemførelsesfasen for de fælles 
projekter under forskningsprogrammet.

Or. pl
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Begrundelse

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.

Ændringsforslag 64
Lambert van Nistelrooij

Forslag til afgørelse
Bilag I – Afsnit 3.4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EF-tilskuddet og de finansielle bidrag fra 
deltagerlandene til BONUS-169 skal 
samles og administreres centralt af 
BONUS-EØFG.

EU-tilskuddet og de finansielle bidrag fra 
deltagerlandene til BONUS-169 skal 
principielt samles og administreres centralt 
af BONUS-EØFG (”fælles budget”).

Or. en

Begrundelse

EF-tilskuddet fra Kommissionen og deltagerstagerne samles og administreres principielt af 
BONUS-EØFG. Dette betegnes som det „fælles budget“.


