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Τροπολογία 21
Adam Gierek

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το οικοσύστημα της Βαλτικής 
Θάλασσας, μιας ημίκλειστης ευρωπαϊκής 
εσωτερικής θάλασσας, είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους όγκους υφάλμυρου νερού 
στον κόσμο και υφίσταται σήμερα πολλές 
και σοβαρές φυσικές και ανθρωπογενείς 
πιέσεις, όπως ρύπανση από βαρέα 
μέταλλα, έμμονους οργανικούς ρύπους, 
ραδιενεργά υλικά, πετρελαιοκηλίδες και 
άλλες επιβλαβείς και επικίνδυνες ουσίες,
υπερβολικές εισροές θρεπτικών ουσιών
και οργανικών υλών που προκαλούν 
προχωρημένο ευτροφισμό, εισαγωγή 
επιβλαβών ξένων οργανισμών, μη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των ιχθυαποθεμάτων, 
αρνητικές συνέπειες της αλλαγής του 
κλίματος, απώλεια βιοποικιλότητας και 
αυξανόμενη επέκταση ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων στις παράκτιες περιοχές 
και στην ανοικτή θάλασσα, 
συμπεριλαμβανομένου του οικολογικά μη 
βιώσιμου τουρισμού. Οι πιέσεις αυτές 
έχουν μειώσει σοβαρά την ικανότητα της 
Βαλτικής Θάλασσας να παρέχει με 
βιώσιμο τρόπο τα αγαθά και τις υπηρεσίες 
από τις οποίες εξαρτώνται άμεσα και 
έμμεσα οι άνθρωποι για οικονομικά, 
πολιτιστικά και οικονομικά οφέλη.

(3) Το οικοσύστημα της Βαλτικής 
Θάλασσας, μιας ημίκλειστης ευρωπαϊκής 
εσωτερικής θάλασσας, είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους όγκους υφάλμυρου νερού 
στον κόσμο και έχει υποστεί και 
εξακολουθεί να υφίσταται πολλές και 
σοβαρές φυσικές και ανθρωπογενείς 
πιέσεις όπως ρύπανση από πολεμικά υλικά 
της εποχής του Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου, μεταξύ των οποίων πολεμικά 
αέρια καθώς και ενώσεις βαρέων 
μετάλλων, οργανικές ύλες, ραδιενεργά 
υλικά, διαρροές μαζούτ και 
πετρελαιοκηλίδες. Η ανάπτυξη της 
γεωργίας στη λεκάνη της Βαλτικής 
Θάλασσας προκάλεσε επίσης  
υπερβολικές εισροές λιπασμάτων και 
οργανικών υλών που προκαλούν 
προχωρημένο ευτροφισμό, ενώ η εισαγωγή 
μη ενδημικών ξένων οργανισμών στο 
περιβάλλον, η μη βιώσιμη εκμετάλλευση 
των ιχθυαποθεμάτων και η αλλαγή του 
κλίματος προκαλούν απώλεια της αρχικής
βιοποικιλότητας. Οι παράγοντες αυτοί 
και οι συνεχιζόμενες ανθρώπινες 
δραστηριότητες όπως η κατασκευή 
αγωγών φυσικού αερίου στις παράκτιες 
και υπεράκτιες ζώνες και στα ανοικτά της 
λεκάνης της Βαλτικής, μεταξύ άλλων για 
λόγους οικολογικά μη βιώσιμου 
τουρισμού, προκαλούν την καταστροφή 
του φυσικού περιβάλλοντος. Όλοι οι 
προαναφερθέντες παράγοντες μειώνουν
σοβαρά την ικανότητα της Βαλτικής 
Θάλασσας να παρέχει με βιώσιμο τρόπο τα 
αγαθά και τις υπηρεσίες από τις οποίες 
εξαρτώνται άμεσα και έμμεσα οι άνθρωποι 
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για οικονομικά, πολιτιστικά και 
οικονομικά οφέλη.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το οικοσύστημα της Βαλτικής Θάλασσας απειλείται τόσο από απομεινάρια του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου όσο και από τη σημερινή επενδυτική δραστηριότητα που 
πραγματοποιείται άμεσα στην περιοχή της .

Τροπολογία 22
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Στο τέλος της στρατηγικής φάσης, η 
Επιτροπή, επικουρούμενη από 
ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, πρέπει να 
αξιολογήσει την ωριμότητα και την 
ετοιμότητα της πρωτοβουλίας να εισέλθει 
στη φάση υλοποίησης.

(15) Στο τέλος της στρατηγικής φάσης, η 
Επιτροπή πρέπει να επαληθεύσει ότι το 
θεματολόγιο στρατηγικής έρευνας, οι 
πλατφόρμες διαβούλευσης με τους 
ενδιαφερομένους και οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής είναι στη θέση τους για να 
εισέλθει η πρωτοβουλία στη φάση 
υλοποίησης. Η Επιτροπή πρέπει, κατά 
περίπτωση, να κάνει συστάσεις για 
βελτίωση του θεματολογίου στρατηγικής 
έρευνας. Η μετάβαση στη φάση 
υλοποίησης πρέπει να γίνει χωρίς εμπόδια 
και χωρίς περιττές καθυστερήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για μια καλή κατανόηση των δύο φάσεων, χρειάζεται να προσδιορισθούν με σαφήνεια οι 
εμπλεκόμενοι παράγοντες κατά τη μετάβαση από τη στρατηγική φάση στη φάση υλοποίησης.
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Τροπολογία 23
Angelika Niebler

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Στο τέλος της στρατηγικής φάσης, η 
Επιτροπή, επικουρούμενη από 
ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, πρέπει να 
αξιολογήσει την ωριμότητα και την 
ετοιμότητα της πρωτοβουλίας να εισέλθει 
στη φάση υλοποίησης.

(15) Στο τέλος της στρατηγικής φάσης,  η 
Επιτροπή πρέπει να επαληθεύσει ότι το 
θεματολόγιο στρατηγικής έρευνας, οι 
πλατφόρμες διαβούλευσης με τους 
ενδιαφερομένους και οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής είναι στη θέση τους για να 
εισέλθει η πρωτοβουλία στη φάση 
υλοποίησης. Η Επιτροπή πρέπει, κατά 
περίπτωση, να κάνει συστάσεις για 
βελτίωση του θεματολογίου στρατηγικής 
έρευνας. Η μετάβαση στη φάση 
υλοποίησης πρέπει να γίνει χωρίς εμπόδια 
και χωρίς περιττές καθυστερήσεις.

Or. en

Τροπολογία 24
Satu Hassi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Στο τέλος της στρατηγικής φάσης, η 
Επιτροπή, επικουρούμενη από 
ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, πρέπει να 
αξιολογήσει την ωριμότητα και την 
ετοιμότητα της πρωτοβουλίας να εισέλθει 
στη φάση υλοποίησης.

(15) Στο τέλος της στρατηγικής φάσης,  η 
Επιτροπή πρέπει να επαληθεύσει ότι το 
θεματολόγιο στρατηγικής έρευνας, οι 
πλατφόρμες διαβούλευσης με τους 
ενδιαφερομένους και οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής είναι στη θέση τους για να 
εισέλθει η πρωτοβουλία στη φάση 
υλοποίησης. Η Επιτροπή πρέπει, κατά 
περίπτωση, να κάνει συστάσεις για 
βελτίωση του θεματολογίου στρατηγικής 
έρευνας. Η μετάβαση στη φάση 
υλοποίησης πρέπει να γίνει χωρίς εμπόδια 
και χωρίς περιττές καθυστερήσεις.
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Or. en

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

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Στο τέλος της στρατηγικής φάσης, η 
Επιτροπή, επικουρούμενη από 
ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, πρέπει να 
αξιολογήσει την ωριμότητα και την 
ετοιμότητα της πρωτοβουλίας να εισέλθει 
στη φάση υλοποίησης.

(15) Στο τέλος της στρατηγικής φάσης,  η 
Επιτροπή πρέπει να επαληθεύσει ότι το 
θεματολόγιο στρατηγικής έρευνας, οι 
πλατφόρμες διαβούλευσης με τους 
ενδιαφερομένους και οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής είναι στη θέση τους για να 
εισέλθει η πρωτοβουλία στη φάση 
υλοποίησης. Η Επιτροπή πρέπει, κατά 
περίπτωση, να κάνει συστάσεις για 
βελτίωση του θεματολογίου στρατηγικής 
έρευνας. Η μετάβαση στη φάση 
υλοποίησης πρέπει να γίνει χωρίς εμπόδια 
και χωρίς περιττές καθυστερήσεις.

Or. en

Τροπολογία 26
Ivari Padar

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Στο τέλος της στρατηγικής φάσης, η 
Επιτροπή, επικουρούμενη από 
ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, πρέπει να 
αξιολογήσει την ωριμότητα και την 
ετοιμότητα της πρωτοβουλίας να εισέλθει 
στη φάση υλοποίησης.

(15) Στο τέλος της στρατηγικής φάσης,  η 
Επιτροπή πρέπει να επαληθεύσει ότι το 
θεματολόγιο στρατηγικής έρευνας, οι 
πλατφόρμες διαβούλευσης με τους 
ενδιαφερομένους και οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής είναι στη θέση τους για να 
εισέλθει η πρωτοβουλία στη φάση 
υλοποίησης. Η Επιτροπή πρέπει, κατά 
περίπτωση, να κάνει συστάσεις για 
βελτίωση του θεματολογίου στρατηγικής 
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έρευνας. Η μετάβαση στη φάση 
υλοποίησης πρέπει να γίνει χωρίς εμπόδια 
και χωρίς περιττές καθυστερήσεις.

Or. en

Τροπολογία 27
Algirdas Saudargas

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Στο τέλος της στρατηγικής φάσης, η 
Επιτροπή, επικουρούμενη από 
ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, πρέπει να 
αξιολογήσει την ωριμότητα και την 
ετοιμότητα της πρωτοβουλίας να εισέλθει 
στη φάση υλοποίησης.

(15) Στο τέλος της στρατηγικής φάσης,  η 
Επιτροπή πρέπει να επαληθεύσει ότι το 
θεματολόγιο στρατηγικής έρευνας, οι 
πλατφόρμες διαβούλευσης με τους 
ενδιαφερομένους και οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής είναι στη θέση τους για να 
εισέλθει η πρωτοβουλία στη φάση 
υλοποίησης. Η Επιτροπή πρέπει, κατά 
περίπτωση, να κάνει συστάσεις για 
βελτίωση του θεματολογίου στρατηγικής 
έρευνας. Η μετάβαση στη φάση 
υλοποίησης πρέπει να γίνει χωρίς εμπόδια 
και χωρίς περιττές καθυστερήσεις.

Or. en

Τροπολογία 28
Adam Gierek

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Στο τέλος της στρατηγικής φάσης, η 
Επιτροπή, επικουρούμενη από ανεξάρτητο 
εμπειρογνώμονα, πρέπει να αξιολογήσει
την ωριμότητα και την ετοιμότητα της 
πρωτοβουλίας να εισέλθει στη φάση 
υλοποίησης.

(15) Στο τέλος της στρατηγικής φάσης, η 
Επιτροπή, επικουρούμενη από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που 
αντιπροσωπεύουν όλες τις συμμετέχουσες 
χώρες, αξιολογεί την ωριμότητα και την 
ετοιμότητα της πρωτοβουλίας να εισέλθει 
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στη φάση υλοποίησης. Η Επιτροπή 
μπορεί, εφόσον το θεωρήσει πρόσφορο, 
να συστήσει βελτιώσεις ως προς το 
σχέδιο και τον τομέα των ερευνών. Η 
μετάβαση στη φάση της εφαρμογής 
πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς 
προσκόμματα και καθυστερήσεις.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η στρατηγική φάση πρέπει να είναι προετοιμασμένη έτσι, ώστε μια ενδεχόμενη βελτίωσή της να 
μην καθυστερήσει τη μετάβαση στην καθεαυτή ερευνητική φάση.

Τροπολογία 29
Lena Ek

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Για την αποδοτική υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας BONUS-169, κατά τη 
διάρκεια της φάσης υλοποίησης, πρέπει να 
παρασχεθεί χρηματοδοτική στήριξη σε 
συμμετέχοντες σε σχέδια της 
πρωτοβουλίας BONUS-169 που 
επιλέγονται σε κεντρικό επίπεδο με ευθύνη 
του ΕΟΟΣ BONUS κατόπιν προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων.

(24) Για την αποδοτική υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας BONUS, κατά τη διάρκεια 
της φάσης υλοποίησης, πρέπει να 
παρασχεθεί χρηματοδοτική στήριξη σε 
συμμετέχοντες σε σχέδια της 
πρωτοβουλίας BONUS που επιλέγονται σε 
κεντρικό επίπεδο με ευθύνη του ΕΟΟΣ 
BONUS κατόπιν προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων. Αν και ένα πραγματικό κοινό 
ταμείο θα ήταν προτιμότερο 
μακροπρόθεσμα για να διασφαλισθεί η 
χρηματοδότηση των ερευνητών και η 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία, υφιστάμενα 
εμπόδια στη χρηματοδότηση εξωτερικής 
έρευνας σε ορισμένα συμμετέχοντα κράτη 
δεν θα πρέπει να καθυστερήσει την 
αποτελεσματική υλοποίηση του BONUS. 
Κατά συνέπεια, σε ειδικές περιπτώσεις, 
ενδείκνυται να επιτραπεί σε μια 
συμμετέχουσα χώρα να διαθέσει 
παροδικά τη συνεισφορά της 
αποκλειστικά στην εγχώρια έρευνα η 
οποία επιλέγεται σε κεντρικό επίπεδο, 
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χωρίς να θέτει σε κίνδυνο το υπέρτατο 
κριτήριο της επιστημονικής αριστείας.

Or. en

Τροπολογία 30
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Για την αποδοτική υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας BONUS-169, κατά τη 
διάρκεια της φάσης υλοποίησης, πρέπει να 
παρασχεθεί χρηματοδοτική στήριξη σε 
συμμετέχοντες σε σχέδια της 
πρωτοβουλίας BONUS-169 που 
επιλέγονται σε κεντρικό επίπεδο με ευθύνη 
του ΕΟΟΣ BONUS κατόπιν προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων.

(24) Για την αποδοτική υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας BONUS, κατά τη διάρκεια 
της φάσης υλοποίησης, πρέπει να 
παρασχεθεί χρηματοδοτική στήριξη σε 
συμμετέχοντες σε σχέδια της 
πρωτοβουλίας BONUS που επιλέγονται σε 
κεντρικό επίπεδο με ευθύνη του ΕΟΟΣ 
BONUS κατόπιν προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων. Η παροχή μιας τέτοιας 
χρηματοδοτικής στήριξης στους 
συμμετέχοντες και η καταβολή της θα 
πρέπει να είναι διαφανής, μη 
γραφειοκρατική και σύμφωνη με κοινούς 
κανόνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες του FP7, η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στους 
συμμετέχοντες θα είναι κατά το δυνατόν διαφανής και μη γραφειοκρατική.

Τροπολογία 31
Satu Hassi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Για την αποδοτική υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας BONUS-169, κατά τη 

(24) Για την αποδοτική υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας BONUS-169, κατά τη 
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διάρκεια της φάσης υλοποίησης, πρέπει να 
παρασχεθεί χρηματοδοτική στήριξη σε 
συμμετέχοντες σε σχέδια της 
πρωτοβουλίας BONUS-169 που 
επιλέγονται σε κεντρικό επίπεδο με ευθύνη 
του ΕΟΟΣ BONUS κατόπιν προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων.

διάρκεια της φάσης υλοποίησης, πρέπει να 
παρασχεθεί χρηματοδοτική στήριξη σε 
συμμετέχοντες σε σχέδια της 
πρωτοβουλίας BONUS-169 που 
επιλέγονται σε κεντρικό επίπεδο με ευθύνη 
του ΕΟΟΣ BONUS κατόπιν προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων. Η παροχή και η 
καταβολή μιας τέτοιας χρηματοδοτικής 
στήριξης στους συμμετέχοντες στο 
BONUS-169 θα πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με κοινούς κανόνες στο πλαίσιο 
του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου. 

Or. en

Τροπολογία 32
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Σύμφωνα με τους στόχους του 
έβδομου προγράμματος-πλαισίου, η 
συμμετοχή τυχόν άλλων χωρών στην 
πρωτοβουλία BONUS-169 πρέπει να είναι 
εφικτή εφόσον η εν λόγω συμμετοχή 
προβλέπεται από την οικεία διεθνή 
συμφωνία και εφόσον συμφωνούν σε κάτι 
τέτοιο τόσο η Επιτροπή όσο και τα 
συμμετέχοντα κράτη. Σύμφωνα με το 
έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο, η Κοινότητα 
δικαιούται να συμφωνήσει ως προς τους 
όρους που αφορούν τη χρηματοδοτική της 
συνεισφορά στην πρωτοβουλία BONUS-
169 σε σχέση με τη συμμετοχή άλλων 
χωρών σύμφωνα με τους κανόνες και τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παρούσα απόφαση.

(28) Σύμφωνα με τους στόχους του 
έβδομου προγράμματος-πλαισίου, η 
συμμετοχή τυχόν άλλων χωρών στην 
πρωτοβουλία BONUS-169, όπως της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας, άλλων χωρών της 
Λεκάνης της Βαλτικής Θάλασσας, και 
της Νορβηγίας, πρέπει να είναι εφικτή 
εφόσον η εν λόγω συμμετοχή προβλέπεται 
από την οικεία διεθνή συμφωνία και 
εφόσον συμφωνούν σε κάτι τέτοιο τόσο η 
Επιτροπή όσο και τα συμμετέχοντα κράτη. 
Σύμφωνα με το έβδομο πρόγραμμα-
πλαίσιο, η Κοινότητα δικαιούται να 
συμφωνήσει ως προς τους όρους που 
αφορούν τη χρηματοδοτική της 
συνεισφορά στην πρωτοβουλία BONUS-
169 σε σχέση με τη συμμετοχή άλλων 
χωρών σύμφωνα με τους κανόνες και τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παρούσα απόφαση. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η Ρωσική Ομοσπονδία, άλλες χώρες της Λεκάνης της Βαλτικής Θάλασσας και η Νορβηγία
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα, εάν το επιθυμούν.

Τροπολογία 33
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Είναι σημαντικό οι ερευνητικές 
δραστηριότητες που εκτελούνται στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας BONUS-169 να 
είναι σύμφωνες προς τις βασικές 
δεοντολογικές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αντικατοπτρίζονται στο άρθρο 6 της 
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και να τηρούν τις αρχές της ένταξης της 
διάστασης του φύλου και της ισότητας των 
φύλων.

(30) Είναι σημαντικό οι ερευνητικές 
δραστηριότητες που εκτελούνται στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας BONUS-169 να 
είναι σύμφωνες προς τις βασικές 
δεοντολογικές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αντικατοπτρίζονται στο άρθρο 6 της 
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και στο έβδομο πρόγραμμα-
πλαίσιο και να τηρούν τις αρχές της 
ένταξης της διάστασης του φύλου και της 
ισότητας των φύλων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δεοντολογικές αρχές αποτελούν μέρος της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αλλά και του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου και, ως εκ τούτου, 
θα πρέπει να αναφέρονται στο κείμενο.

Τροπολογία 34
Adam Gierek

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η Επιτροπή πρέπει να διενεργήσει (31) Η Επιτροπή, μέσω των ανεξάρτητων 
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ενδιάμεσες αξιολογήσεις της ποιότητας 
και της αποδοτικότητας της υλοποίησης 
της πρωτοβουλίας BONUS-169 και της 
προόδου που σημειώνεται προς την 
κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων, 
καθώς και τελική αξιολόγηση.

εμπειρογνωμόνων που εκπροσωπούν όλες 
τις ενδιαφερόμενες χώρες, πρέπει να 
διενεργήσει ενδιάμεσες αξιολογήσεις  της 
υλοποίησης του ερευνητικού 
προγράμματος και του ερευνητικού 
σχεδίου και της προόδου που σημειώνεται 
προς την κατεύθυνση της επίτευξης των 
στόχων, καθώς και τελική αξιολόγηση.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι εμπειρογνώμονες πρέπει να είναι πολιτικώς ανεξάρτητοι και, κατά την αξιολόγηση της 
υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος και σχεδίου, να λαμβάνουν υπόψη την ποιότητα και 
την αποτελεσματικότητα της υλοποίησής του. 

Τροπολογία 35
Adam Gierek

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η στρατηγική φάση του προγράμματος 
έχει μέγιστη διάρκεια δύο ετών και 
προετοιμάζει τη φάση υλοποίησης. Κατά 
τη διάρκεια της στρατηγικής φάσης, ο 
ΕΟΟΣ BONUS εκτελεί τα ακόλουθα 
καθήκοντα: 

3. Η στρατηγική φάση του προγράμματος 
έχει διάρκεια δύο ετών και προετοιμάζει τη 
φάση υλοποίησης, προβλέποντας:

- τον καθορισμό στόχων 
προτεραιότητας για την αποκατάσταση 
της Βαλτικής Θάλασσας,
- τη σταδιακή δημιουργία των 
απαραίτητων ερευνητικών υποδομών.
Κατά τη διάρκεια της στρατηγικής φάσης, 
ο ΕΟΟΣ BONUS εκτελεί τα ακόλουθα 
καθήκοντα:

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η στρατηγική φάση δεν πρέπει να συντομευθεί. Η φάση της υλοποίησης πρέπει να καλύπτει 
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όλους τους απαραίτητους ερευνητικούς στόχους που έχουν αποφασιστική σημασία για την καλή 
οικολογική κατάσταση της Βαλτικής Θάλασσας.

Τροπολογία 36
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η στρατηγική φάση του προγράμματος 
έχει μέγιστη διάρκεια δύο ετών,  και 
προετοιμάζει τη φάση υλοποίησης. Κατά 
τη διάρκεια της στρατηγικής φάσης, ο 
ΕΟΟΣ BONUS εκτελεί τα ακόλουθα 
καθήκοντα: 

3. Η στρατηγική φάση του προγράμματος 
έχει μέγιστη διάρκεια 18 μηνών,  και 
προετοιμάζει τη φάση υλοποίησης. Κατά 
τη διάρκεια της στρατηγικής φάσης, ο 
ΕΟΟΣ BONUS εκτελεί τα ακόλουθα 
καθήκοντα: 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το θεματολόγιο στρατηγικής έρευνας θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2011. Το γεγονός αυτό 
θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα χρονικό κενό μεταξύ της λήξης του BONUS-169 και της 
έναρξης των νέων προγραμμάτων. Ωστόσο, ένα υπερβολικά σφιχτό χρονοδιάγραμμα μπορεί, 
ενδεχομένως, να προκαλέσει προβλήματα για την υλοποίηση.  Η παραγωγή ενός τέτοιου 
βασικού εγγράφου για ένα ερευνητικό πρόγραμμα είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και θα πρέπει 
να πραγματοποιηθεί πολύ προσεκτικά με συμπερίληψη διαφανούς μεθοδολογίας και ευρείας 
διαβούλευσης. Αυτή η διαδικασία δεν θα ολοκληρωθεί σε λιγότερο από ένα έτος.

Τροπολογία 37
Adam Gierek

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εκπόνηση του στρατηγικού 
θεματολογίου έρευνας, καθορίζοντας το 
μέρος του επιστημονικού περιεχομένου 
του προγράμματος που επικεντρώνεται 
στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, 
σύμφωνα με τους στόχους του έβδομου 

(α) εκπόνηση των όρων εφαρμογής, 
συμπεριλαμβανομένων των νομικών και 
χρηματοδοτικών κανόνων και 
διαδικασιών, των διατάξεων που διέπουν 
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
τα οποία απορρέουν από τις 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του 
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προγράμματος-πλαισίου· εγκριθέντος ερευνητικού προγράμματος, 
και των διατάξεων που διέπουν τους 
ανθρώπινους πόρους και τις πτυχές της 
επικοινωνίας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το δίκτυο ΕΟΟΣ BONUS πρέπει να λειτουργήσει σύμφωνα με λογικά καθορισμένο σχέδιο, 
όπερ σημαίνει ότι κατ' αρχάς πρέπει να ετοιμαστεί το νομικό πλαίσιο, και εν συνεχεία να 
συγκληθούν οι συμβουλευτικές ερευνητικές ομάδες, που προετοιμάζουν εύστοχο, στρατηγικό 
ερευνητικό πρόγραμμα.

Τροπολογία 38
Adam Gierek

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) εκπόνηση των όρων εφαρμογής, 
συμπεριλαμβανομένων των νομικών και 
χρηματοδοτικών κανόνων και διαδικασιών, 
των διατάξεων που διέπουν τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία 
απορρέουν από τις δραστηριότητες της 
πρωτοβουλίας BONUS-169, καθώς και 
των διατάξεων που διέπουν τους 
ανθρώπινους πόρους και τις πτυχές της 
επικοινωνίας. 

(γ) εκπόνηση εύστοχου στρατηγικού 
ερευνητικού προγράμματος για το σύνολο 
της Βαλτικής Θάλασσας - προσδιορισμό 
των πλέον επειγουσών αναγκών σε σχέση 
με το επιστημονικό περιεχόμενο του 
προγράμματος και τις προτεραιότητές 
του, με έμφαση στην πρόσκληση για την 
υποβολή προτάσεων ή στην προετοιμασία 
ερευνών, σύμφωνα με το έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το δίκτυο ΕΟΟΣ BONUS πρέπει να λειτουργήσει σύμφωνα με λογικά καθορισμένο σχέδιο, 
όπερ σημαίνει ότι κατ' αρχάς πρέπει να ετοιμαστεί το νομικό πλαίσιο, και εν συνεχεία να 
συγκληθούν οι συμβουλευτικές ερευνητικές ομάδες, που προετοιμάζουν εύστοχο, στρατηγικό 
ερευνητικό πρόγραμμα.
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Τροπολογία 39
Satu Hassi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η φάση υλοποίησης έχει ελάχιστη 
διάρκεια πέντε ετών. Κατά τη διάρκεια της 
φάσης υλοποίησης δημοσιεύονται 
τουλάχιστον τρεις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων που αποβλέπουν στη 
χρηματοδότηση σχεδίων τα οποία 
ανταποκρίνονται στους στόχους της 
πρωτοβουλίας BONUS-169. Οι εν λόγω 
προσκλήσεις στοχεύουν διεθνικά σχέδια 
από πολλαπλούς εταίρους και 
περιλαμβάνουν δραστηριότητες έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης, κατάρτισης και 
διάδοσης. Τα σχέδια επιλέγονται σύμφωνα 
με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της 
διαφάνειας, της ανεξάρτητης αξιολόγησης, 
της συγχρηματοδότησης, της μη 
κερδοσκοπίας, της μη σώρευσης της 
χρηματοδότησης με άλλες κοινοτικές 
πηγές, καθώς και σύμφωνα με την αρχή 
της μη αναδρομικότητας. 

4. Η φάση υλοποίησης έχει ελάχιστη 
διάρκεια πέντε ετών. Κατά τη διάρκεια της 
φάσης υλοποίησης δημοσιεύονται 
τουλάχιστον τρεις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων που αποβλέπουν στη 
χρηματοδότηση σχεδίων τα οποία 
ανταποκρίνονται στους στόχους της 
πρωτοβουλίας BONUS-169. Οι εν λόγω 
προσκλήσεις στοχεύουν διεθνικά σχέδια 
από πολλαπλούς εταίρους και 
περιλαμβάνουν δραστηριότητες έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης, κατάρτισης και 
διάδοσης. Τα σχέδια επιλέγονται σύμφωνα 
με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της 
διαφάνειας, της ανεξάρτητης αξιολόγησης, 
της συγχρηματοδότησης, της μη 
κερδοσκοπίας, της μη σώρευσης της 
χρηματοδότησης με άλλες κοινοτικές 
πηγές, καθώς και σύμφωνα με την αρχή 
της μη αναδρομικότητας. Η παροχή και η 
καταβολή χρηματοδοτικής στήριξης 
στους συμμετέχοντες στο BONUS-169 θα 
είναι σύμφωνη με κοινούς κανόνες στο 
πλαίσιο του εβδόμου προγράμματος-
πλαισίου.

Or. en

Τροπολογία 40
Adam Gierek

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η φάση υλοποίησης έχει ελάχιστη 
διάρκεια πέντε ετών. Κατά τη διάρκεια της 

4. Η φάση υλοποίησης έχει ελάχιστη 
διάρκεια πέντε ετών. Κατά τη διάρκεια της 
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φάσης υλοποίησης δημοσιεύονται
τουλάχιστον τρεις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων που αποβλέπουν στη 
χρηματοδότηση σχεδίων τα οποία 
ανταποκρίνονται στους στόχους της 
πρωτοβουλίας BONUS-169. Οι εν λόγω 
προσκλήσεις στοχεύουν διεθνικά σχέδια 
από πολλαπλούς εταίρους και 
περιλαμβάνουν δραστηριότητες έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης, κατάρτισης και 
διάδοσης. Τα σχέδια επιλέγονται σύμφωνα 
με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της 
διαφάνειας, της ανεξάρτητης αξιολόγησης, 
της συγχρηματοδότησης, της μη 
κερδοσκοπίας, της μη σώρευσης της 
χρηματοδότησης με άλλες κοινοτικές 
πηγές, καθώς και σύμφωνα με την αρχή 
της μη αναδρομικότητας. 

φάσης υλοποίησης κοινοποιούνται
τουλάχιστον τρεις προσκλήσεις υποβολής 
ερευνητικών προτάσεων που αποβλέπουν 
στη χρηματοδότηση σχεδίων τα οποία 
ανταποκρίνονται στους απαραίτητους 
επιστημονικούς στόχους. Οι εν λόγω 
προσκλήσεις στοχεύουν διεθνικά σχέδια 
από πολλαπλούς εταίρους, και στο καθένα 
από αυτά πρέπει να συμμετάσχουν 
τουλάχιστον δύο κράτη της 
Νοτιοανατολικής Βαλτικής. Τα σχέδια 
αυτά περιλαμβάνουν δραστηριότητες 
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, 
κατάρτισης και διάδοσης γνώσεων. Τα 
σχέδια επιλέγονται σύμφωνα με τους 
κυριότερους στόχους που 
προσδιορίζονται στο στρατηγικό τμήμα 
με βάση τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, 
της διαφάνειας, της ανεξάρτητης 
αξιολόγησης από εμπειρογνώμονες από 
όλα τα συμμετέχοντα κράτη, της 
συγχρηματοδότησης, της μη 
κερδοσκοπίας, της μη σώρευσης της 
χρηματοδότησης με άλλες κοινοτικές 
πηγές, καθώς και σύμφωνα με την αρχή 
της μη αναδρομικότητας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη καλύτερης ένταξης των επιστημόνων που ασχολούνται με την έρευνα της Βαλτικής 
Θάλασσας, και ειδικότερα εκείνων από τα νέα κράτη μέλη, δηλ. από το Νοτιανατολικού 
τμήματός της, απαιτεί την εφαρμογή των αρχών της ίσης εκπροσώπησης.

Τροπολογία 41
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η φάση υλοποίησης έχει ελάχιστη 
διάρκεια πέντε ετών. Κατά τη διάρκεια της 
φάσης υλοποίησης δημοσιεύονται 

4. Η φάση υλοποίησης έχει ελάχιστη 
διάρκεια πέντε ετών. Κατά τη διάρκεια της 
φάσης υλοποίησης δημοσιεύονται 
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τουλάχιστον τρεις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων που αποβλέπουν στη 
χρηματοδότηση σχεδίων τα οποία 
ανταποκρίνονται στους στόχους της 
πρωτοβουλίας BONUS-169. Οι εν λόγω 
προσκλήσεις στοχεύουν διεθνικά σχέδια 
από πολλαπλούς εταίρους και 
περιλαμβάνουν δραστηριότητες έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης, κατάρτισης και 
διάδοσης. Τα σχέδια επιλέγονται σύμφωνα 
με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της 
διαφάνειας, της ανεξάρτητης αξιολόγησης, 
της συγχρηματοδότησης, της μη 
κερδοσκοπίας, της μη σώρευσης της 
χρηματοδότησης με άλλες κοινοτικές 
πηγές, καθώς και σύμφωνα με την αρχή 
της μη αναδρομικότητας. 

τουλάχιστον τρεις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων που αποβλέπουν στη 
χρηματοδότηση σχεδίων τα οποία 
ανταποκρίνονται στους στόχους της 
πρωτοβουλίας BONUS-169. Οι εν λόγω 
προσκλήσεις στοχεύουν διεθνικά σχέδια 
από πολλαπλούς εταίρους και 
περιλαμβάνουν δραστηριότητες έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης, κατάρτισης και 
διάδοσης. Τα σχέδια επιλέγονται σύμφωνα 
με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της 
διαφάνειας, της ανεξάρτητης αξιολόγησης, 
της μη κερδοσκοπίας, της μη σώρευσης 
της χρηματοδότησης με άλλες κοινοτικές 
πηγές, καθώς και σύμφωνα με την αρχή 
της μη αναδρομικότητας

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι ΜΜΕ να εμπλέκονται στη διαδικασία.

Τροπολογία 42
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει 
να λάβουν μια ελάχιστη χρηματοδοτική 
στήριξη (π.χ. το 15% του συνολικού 
ποσού του προγράμματος) στις ανοικτές 
προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων που 
δημοσιεύονται στο πλαίσιο του BONUS.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό οι ΜΜΕ να ενθαρρύνονται και να λαμβάνουν καλούς όρους συμμετοχής 
στην υποβολή προτάσεων για τα σχέδια.
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Τροπολογία 43
Adam Gierek

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας για τη φάση υλοποίησης δεν 
υπερβαίνει τα 48,75 εκατομμύρια ευρώ και 
είναι αντίστοιχη, εντός του συγκεκριμένου 
ορίου, της συνεισφοράς των 
συμμετεχόντων κρατών. Το ανώτατο αυτό 
όριο είναι δυνατόν να αυξηθεί κατά ποσό 
που ενδεχομένως απομένει μετά την 
υλοποίηση της στρατηγικής φάσης. Κατά 
τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης, 
ποσοστό μέχρι 25% της συνεισφοράς των 
συμμετεχόντων κρατών είναι δυνατόν να 
συνίσταται σε παροχή πρόσβασης σε 
ερευνητικές υποδομές (στο εξής 
«συνεισφορές υποδομών σε είδος»). 

2. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας για τη φάση υλοποίησης δεν 
υπερβαίνει τα 48,75 εκατομμύρια ευρώ και 
είναι αντίστοιχη, εντός του συγκεκριμένου 
ορίου, της συνεισφοράς των 
συμμετεχόντων κρατών. Το ανώτατο αυτό 
όριο είναι δυνατόν να αυξηθεί κατά ποσό 
που ενδεχομένως απομένει μετά την 
υλοποίηση της στρατηγικής φάσης. Κατά 
τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης, η 
συνεισφορά των συμμετεχόντων κρατών 
είναι δυνατόν να προσδιορίζεται με βάση 
την αξία της παρεχόμενης πρόσβασης σε 
ερευνητικές υποδομές (στο εξής 
«συνεισφορές υποδομών σε είδος»).

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό των 25% ως συνεισφοράς ερευνητικών υποδομών σε είδος δεν δικαιολογείται 
καθόλου υπό το πρίσμα των διαφορών που υφίστανται στον τομέα αυτό μεταξύ των 
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κρατών.      Καλύτερη θα ήταν μια ελαστική προσέγγιση του 
ζητήματος αυτού κατά την στρατηγική φάση.

Τροπολογία 44
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό τμήμα και στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας για τη φάση υλοποίησης 
παρέχεται υπό τους ακόλουθους όρους: 

3. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας για τη φάση υλοποίησης 
εξαρτάται από τις εξής προϋποθέσεις:
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(α) θετική αξιολόγηση της στρατηγικής 
φάσης από την Επιτροπή, με τη 
συνδρομή ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων· η εν λόγω αξιολόγηση 
καλύπτει την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
προς την κατεύθυνση της επίτευξης των 
στόχων και των παραδοτέων που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3
και στο παράρτημα I·

(α) τη δημιουργία από τα συμμετέχοντα 
κράτη του θεματολογίου στρατηγικής 
έρευνας, της πλατφόρμας διαβούλευσης 
με τους ενδιαφερομένους και των 
λεπτομερειών υλοποίησης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος3, 
καθώς και από την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί προς την κατεύθυνση της 
επίτευξης των στόχων και των παραδοτέων 
που προβλέπονται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 3, του παραρτήματος I· η
Επιτροπή, κατά περίπτωση, κάνει 
συστάσεις για τη βελτίωση του 
θεματολογίου στρατηγικής έρευνας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκρινισθούν θέματα της κοινοτικής χρηματοδοτικής συμβολής, είναι 
σημαντικό να αναφερθούν οι ειδικοί παράγοντες που εμπλέκονται στη φάση υλοποίησης.

Τροπολογία 45
Angelika Niebler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό τμήμα και στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας για τη φάση υλοποίησης 
παρέχεται υπό τους ακόλουθους όρους: 

3. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας για τη φάση υλοποίησης 
εξαρτάται από τις εξής προϋποθέσεις:

(α) θετική αξιολόγηση της στρατηγικής 
φάσης από την Επιτροπή, με τη 
συνδρομή ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων· η εν λόγω αξιολόγηση 
καλύπτει την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
προς την κατεύθυνση της επίτευξης των 
στόχων και των παραδοτέων που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3
και στο παράρτημα I·

(α) τη δημιουργία από τα συμμετέχοντα 
κράτη του θεματολογίου στρατηγικής 
έρευνας, της πλατφόρμας διαβούλευσης 
με τους ενδιαφερομένους και των 
λεπτομερειών υλοποίησης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος3, 
καθώς και από την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί προς την κατεύθυνση της 
επίτευξης των στόχων και των παραδοτέων 
που προβλέπονται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 3, του παραρτήματος I· η
Επιτροπή, κατά περίπτωση, κάνει 
συστάσεις για τη βελτίωση του 
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θεματολογίου στρατηγικής έρευνας·

Or. en

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

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό τμήμα και στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας για τη φάση υλοποίησης 
παρέχεται υπό τους ακόλουθους όρους: 

3. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας για τη φάση υλοποίησης 
εξαρτάται από τις εξής προϋποθέσεις:

(α) θετική αξιολόγηση της στρατηγικής 
φάσης από την Επιτροπή, με τη 
συνδρομή ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων· η εν λόγω αξιολόγηση 
καλύπτει την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
προς την κατεύθυνση της επίτευξης των 
στόχων και των παραδοτέων που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3
και στο παράρτημα I·

(α) τη δημιουργία από τα συμμετέχοντα 
κράτη του θεματολογίου στρατηγικής 
έρευνας, της πλατφόρμας διαβούλευσης 
με τους ενδιαφερομένους και των 
λεπτομερειών υλοποίησης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος3, 
καθώς και από την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί προς την κατεύθυνση της 
επίτευξης των στόχων και των παραδοτέων 
που προβλέπονται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 3, του παραρτήματος I· η
Επιτροπή, κατά περίπτωση, κάνει
συστάσεις για τη βελτίωση του 
θεματολογίου στρατηγικής έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 47
Ivari Padar

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό τμήμα και στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας για τη φάση υλοποίησης 

3. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας για τη φάση υλοποίησης 
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παρέχεται υπό τους ακόλουθους όρους: εξαρτάται από τις εξής προϋποθέσεις:
(α) θετική αξιολόγηση της στρατηγικής 
φάσης από την Επιτροπή, με τη 
συνδρομή ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων· η εν λόγω αξιολόγηση 
καλύπτει την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
προς την κατεύθυνση της επίτευξης των 
στόχων και των παραδοτέων που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3
και στο παράρτημα I·

(α) τη δημιουργία από τα συμμετέχοντα 
κράτη του θεματολογίου στρατηγικής 
έρευνας, της πλατφόρμας διαβούλευσης 
με τους ενδιαφερομένους και των 
λεπτομερειών υλοποίησης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος3, 
καθώς και από την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί προς την κατεύθυνση της 
επίτευξης των στόχων και των παραδοτέων 
που προβλέπονται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 3, του παραρτήματος I· η
Επιτροπή, κατά περίπτωση, κάνει 
συστάσεις για τη βελτίωση του 
θεματολογίου στρατηγικής έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 48
Algirdas Saudargas

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό τμήμα και στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας για τη φάση υλοποίησης 
παρέχεται υπό τους ακόλουθους όρους: 

3. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας για τη φάση υλοποίησης 
εξαρτάται από τις εξής προϋποθέσεις:

(α) θετική αξιολόγηση της στρατηγικής 
φάσης από την Επιτροπή, με τη 
συνδρομή ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων· η εν λόγω αξιολόγηση 
καλύπτει την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
προς την κατεύθυνση της επίτευξης των 
στόχων και των παραδοτέων που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3
και στο παράρτημα I·

(α) τη δημιουργία από τα συμμετέχοντα 
κράτη του θεματολογίου στρατηγικής 
έρευνας, της πλατφόρμας διαβούλευσης 
με τους ενδιαφερομένους και των 
λεπτομερειών υλοποίησης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος3, 
καθώς και από την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί προς την κατεύθυνση της 
επίτευξης των στόχων και των παραδοτέων 
που προβλέπονται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 3, του παραρτήματος I· η 
Επιτροπή, κατά περίπτωση, κάνει 
συστάσεις για τη βελτίωση του 
θεματολογίου στρατηγικής έρευνας·

Or. en
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Τροπολογία 49
Satu Hassi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας για τη φάση υλοποίησης 
παρέχεται υπό τους ακόλουθους όρους:

3. Πριν από το τέλος της στρατηγικής 
φάσης η Επιτροπή εκτιμά τα ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας δεν θα πρέπει να παρέχεται υπό όρους, έτσι ώστε 
να δημιουργούνται περιττές διακοπές και απροβλεψιμότητες.

Τροπολογία 50
Adam Gierek

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) θετική αξιολόγηση της στρατηγικής 
φάσης από την Επιτροπή, με τη συνδρομή 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων· η εν λόγω 
αξιολόγηση καλύπτει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί προς την κατεύθυνση της 
επίτευξης των στόχων και των 
παραδοτέων που προβλέπονται στο άρθρο 
2 παράγραφος 3 και στο παράρτημα I·

(α) θετική αξιολόγηση της στρατηγικής 
φάσης από την Επιτροπή, με τη συνδρομή 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που 
εκπροσωπούν όλα τα συμμετέχοντα 
κράτη· η εν λόγω αξιολόγηση καλύπτει 
τον καθορισμό των σημαντικότερων 
σχεδίων ερευνητικών δραστηριοτήτων 
που είναι ουσιαστικές για την επίτευξη  
των στόχων και των παραδοτέων που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 
και στο παράρτημα I,  μεταξύ άλλων μέσω 
της προσεκτικής επιλογής και 
προετοιμασίας των απαραίτητων στην 
φάση της υλοποίησης ερευνητικών 
υποδομών. Η Επιτροπή, εφόσον το 
κρίνει απαραίτητο, συνιστά κατά τη 
διάρκεια της αξιολόγησης, τη διεύρυνση 
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του ερευνητικού προγράμματος.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Σε κάθε έρευνα, η γνώση των διαθέσιμων ερευνητικών υποδομών προσδιορίζει τη διαμόρφωση 
των ερευνητικών σχεδίων, που μάλιστα ακόμα και την τελευταία στιγμή πριν από την έγκρισή 
τους μπορούν να τροποποιηθούν. 

Τροπολογία 51
Satu Hassi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) θετική αξιολόγηση της στρατηγικής 
φάσης από την Επιτροπή, με τη 
συνδρομή ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων· η εν λόγω αξιολόγηση 
καλύπτει την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
προς την κατεύθυνση της επίτευξης των 
στόχων και των παραδοτέων που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 
και στο παράρτημα I·

(α) τα αποτελέσματα της στρατηγικής 
φάσης που περιγράφονται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 3, καθώς και η πρόοδος που 
έχει σημειωθεί προς την κατεύθυνση της 
επίτευξης των στόχων και των παραδοτέων 
που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι, 
τμήμα 2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας δεν θα πρέπει να παρέχεται υπό όρους, έτσι ώστε
να δημιουργούνται περιττές διακοπές και απροβλεψιμότητες.

Τροπολογία 52
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο 
έχουν το δικαίωμα να διενεργούν όλους 

Η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο 
έχουν το δικαίωμα να διενεργούν όλους 



PE439.384v01-00 24/35 AM\807165EL.doc

EL

τους αναγκαίους ελέγχους και 
επιθεωρήσεις για τη διασφάλιση της 
χρηστής διαχείρισης των κοινοτικών 
πόρων και την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Κοινοτήτων έναντι κάθε απάτης ή 
παρατυπίας. Προς τον σκοπό αυτό, τα 
συμμετέχοντα κράτη και ο ΕΟΟΣ BONUS 
θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής και του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου όλα τα σχετικά 
έγγραφα.

τους αναγκαίους ελέγχους και 
επιθεωρήσεις για τη διασφάλιση της 
χρηστής διαχείρισης των κοινοτικών 
πόρων και την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Κοινοτήτων έναντι κάθε απάτης ή 
παρατυπίας. Προς τον σκοπό αυτό, τα 
συμμετέχοντα κράτη και ο ΕΟΟΣ BONUS 
θέτουν στη διάθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου όλα τα σχετικά 
έγγραφα.

Or. fr

Τροπολογία 53
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο Βασίλειο της Νορβηγίας θα πρέπει να 
αφιερωθεί ιδιαίτερη προσοχή.

Or. fr

Τροπολογία 54
Satu Hassi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) προτροπή όλων των τρίτων χωρών
που συνορεύουν με τη Βαλτική Θάλασσα
ή εφοδιάζουν την υδρολογική της λεκάνη 
να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία ως 
συμμετέχοντα κράτη,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προσθήκη χωρών που συμπεριλαμβάνονται στην υδρολογική λεκάνη της Βαλτικής Θάλασσας. 

Τροπολογία 55
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2.2 – πρώτη παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΕΟΟΣ BONUS διαβιβάζει στην 
Επιτροπή τα παραδοτέα που καθορίζονται 
στις επόμενες παραγράφους το αργότερο 
18 μήνες από την έναρξη της στρατηγικής 
φάσης. 

Ο ΕΟΟΣ BONUS διαβιβάζει στην 
Επιτροπή τα παραδοτέα που καθορίζονται 
στις επόμενες παραγράφους το αργότερο 
15 μήνες από την έναρξη της στρατηγικής 
φάσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ΕΟΟΣ BONUS διαβιβάζει τα παραδοτέα της στρατηγικής φάσης στην Επιτροπή πριν από τη 
λήξη αυτής της φάσης. Εφόσον η διάρκεια της στρατηγικής φάσης έχει μειωθεί σε 18 μήνες, θα 
πρέπει να μειωθεί και η προθεσμία διαβίβασης των παραδοτέων.

Τροπολογία 56
Satu Hassi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2.2.1 – πρώτη παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας 
αναπτύσσεται και συμφωνείται στο 
πλαίσιο διαβούλευσης με τα συμμετέχοντα 
κράτη, με ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων και 
με την Επιτροπή. Αποτελεί τη βάση για 
ένα πρόγραμμα καθοδηγούμενο από την 
πολιτική. Διευρύνει την επικέντρωση της 
έρευνας ώστε να ενσωματώσει, επιπλέον 
του θαλάσσιου οικοσυστήματος, μια 
προσέγγιση υδρολογικής λεκάνης, η οποία 
εξετάζει τα βασικά ζητήματα που 

Το στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας 
αναπτύσσεται και συμφωνείται στο 
πλαίσιο διαβούλευσης με τα συμμετέχοντα 
κράτη, με ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων και 
με την Επιτροπή. Αποτελεί τη βάση για 
ένα πρόγραμμα καθοδηγούμενο από την 
πολιτική. Διευρύνει την επικέντρωση της 
έρευνας ώστε να ενσωματώσει, επιπλέον 
του θαλάσσιου οικοσυστήματος, μια 
προσέγγιση υδρολογικής λεκάνης, η οποία 
εξετάζει τα βασικά ζητήματα που 
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επηρεάζουν την ποιότητα και την 
παραγωγικότητα των οικοσυστημάτων 
στην περιοχή της Βαλτικής.

επηρεάζουν την ποιότητα και την 
παραγωγικότητα των οικοσυστημάτων 
στην περιοχή της Βαλτικής, ιδίως τον 
ευτροφισμό. Θα περιλαμβάνει εκτίμηση
του οικονομικού κόστους της 
περιβαλλοντικής ζημίας και την απώλεια 
της βιοποικιλότητας στην περιοχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθήκη οικονομικής εκτίμησης της περιβαλλοντικής ζημίας σε γενικές γραμμές (π.χ. 
ευτροφισμός), παράλληλα με την απώλεια της βιοποικιλότητας. 

Τροπολογία 57
Adam Gierek

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2.2.3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ανάπτυξη δομής χρηματοδότησης για τη 
χρηματοδότηση σχεδίων της πρωτοβουλίας 
BONUS-169 βάσει συγκέντρωσης 
κεφαλαίων αποτελούμενων από εισφορές 
σε μετρητά των συμμετεχόντων κρατών 
και της Επιτροπής·

η) ανάπτυξη δομής χρηματοδότησης για τη 
χρηματοδότηση σχεδίων βάσει 
συγκέντρωσης κεφαλαίων αποτελούμενων 
από εισφορές σε μετρητά και σε είδος  των 
συμμετεχόντων κρατών και της 
Κοινότητας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα 
υπόψη τη φάση επιλογής και την 
προετοιμασία των ερευνητικών 
υποδομών.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το χρηματοδοτικό σύστημα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την συνεισφορά σε είδος των κρατών 
στη διαμόρφωση των απαραίτητων ερευνητικών υποδομών.
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Τροπολογία 58
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η φάση υλοποίησης της πρωτοβουλίας 
BONUS-169 συγχρηματοδοτείται από τα 
συμμετέχοντα κράτη και την Κοινότητα 
κατά τη διάρκεια περιόδου τουλάχιστον 
πέντε ετών έως το κλείσιμο του πλήρους 
κύκλου ζωής όλων των σχεδίων που 
χρηματοδοτούνται από την πρωτοβουλία 
BONUS-169, υπό τον όρο ότι οι 
δεσμεύσεις της Κοινότητας 
αναλαμβάνονται έως το 2013 και 
τηρούνται όλες οι υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων στην Επιτροπή. Η συνεισφορά 
της Κοινότητας κατά τη διάρκεια της 
φάσης υλοποίησης είναι αντίστοιχη των 
συνεισφορών σε μετρητά και σε υποδομές 
των συμμετεχόντων κρατών προς τα 
σχέδια της πρωτοβουλίας BONUS-169 
που υλοποιούνται μέσω του ΕΟΟΣ 
BONUS, καθώς και των δαπανών 
λειτουργίας που αναλαμβάνει ο ΕΟΟΣ 
BONUS κατά τη φάση υλοποίησης. Οι 
δαπάνες λειτουργίας δεν υπερβαίνουν τα 5 
εκατομμύρια ευρώ. 

Η φάση υλοποίησης της πρωτοβουλίας 
BONUS-169 συγχρηματοδοτείται από τα 
συμμετέχοντα κράτη και την Κοινότητα 
κατά τη διάρκεια περιόδου τουλάχιστον 
πέντε ετών έως το κλείσιμο του πλήρους 
κύκλου ζωής όλων των σχεδίων που 
χρηματοδοτούνται από την πρωτοβουλία 
BONUS-169, υπό τον όρο ότι οι 
δεσμεύσεις της Κοινότητας 
αναλαμβάνονται έως το 2013 και 
τηρούνται όλες οι υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων στην Επιτροπή. Η συνεισφορά 
της Κοινότητας κατά τη διάρκεια της 
φάσης υλοποίησης είναι αντίστοιχη των 
συνεισφορών σε μετρητά και σε υποδομές 
των συμμετεχόντων κρατών καθώς και των 
δαπανών λειτουργίας που αναλαμβάνει ο 
ΕΟΟΣ BONUS κατά τη φάση υλοποίησης. 
Οι δαπάνες λειτουργίας δεν υπερβαίνουν 
τα 5 εκατομμύρια ευρώ. 

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας και η συνεισφορά μετρητών 
των συμμετεχόντων κρατών στην 
πρωτοβουλία BONUS-169 
συγκεντρώνονται σε κοινό ταμείο και η 
διαχείρισή τους πραγματοποιείται σε 
κεντρικό επίπεδο από τον ΕΟΟΣ BONUS.
Με την επιφύλαξη των όρων που 
συμφωνούνται στις ετήσιες 
χρηματοδοτικές συμφωνίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας εκταμιεύεται βάσει 
αποδείξεων πληρωμής της συνεισφοράς 
μετρητών των συμμετεχόντων κρατών 
στον ΕΟΟΣ BONUS και της παροχής 

Με την επιφύλαξη των όρων που 
συμφωνούνται στις ετήσιες 
χρηματοδοτικές συμφωνίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας εκταμιεύεται βάσει 
αποδείξεων πληρωμής της συνεισφοράς 
μετρητών των συμμετεχόντων κρατών 
στον BONUS-169 δικαιούχοι ή στον 
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συνεισφορών υποδομών σε είδος για 
σχέδια της πρωτοβουλίας BONUS-169.

ΕΟΟΣ, και της παροχής συνεισφορών 
υποδομών σε είδος για σχέδια της 
πρωτοβουλίας BONUS-169. 

Η κατάλληλη χρήση της χρηματοδότησης 
της πρωτοβουλίας BONUS-169 από τους 
δικαιούχους είναι ευθύνη του ΕΟΟΣ 
BONUS και εξακριβώνεται μέσω του 
ανεξάρτητου οικονομικού ελέγχου των 
σχεδίων που διενεργείται από τον ΕΟΟΣ 
BONUS ή εξ ονόματός του. 

Η κατάλληλη χρήση της χρηματοδότησης 
της πρωτοβουλίας BONUS-169 από τους 
δικαιούχους είναι ευθύνη του ΕΟΟΣ 
BONUS και εξακριβώνεται μέσω του 
ανεξάρτητου οικονομικού ελέγχου των 
σχεδίων που διενεργείται από τον ΕΟΟΣ 
BONUS ή εξ ονόματός του. 

Or. en

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

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η φάση υλοποίησης της πρωτοβουλίας 
BONUS-169 συγχρηματοδοτείται από τα 
συμμετέχοντα κράτη και την Κοινότητα 
κατά τη διάρκεια περιόδου τουλάχιστον 
πέντε ετών έως το κλείσιμο του πλήρους 
κύκλου ζωής όλων των σχεδίων που 
χρηματοδοτούνται από την πρωτοβουλία 
BONUS-169, υπό τον όρο ότι οι 
δεσμεύσεις της Κοινότητας 
αναλαμβάνονται έως το 2013 και 
τηρούνται όλες οι υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων στην Επιτροπή. Η συνεισφορά 
της Κοινότητας κατά τη διάρκεια της 
φάσης υλοποίησης είναι αντίστοιχη των 
συνεισφορών σε μετρητά και σε υποδομές 
των συμμετεχόντων κρατών προς τα 
σχέδια της πρωτοβουλίας BONUS-169 
που υλοποιούνται μέσω του ΕΟΟΣ
BONUS, καθώς και των δαπανών 
λειτουργίας που αναλαμβάνει ο ΕΟΟΣ 
BONUS κατά τη φάση υλοποίησης. Οι 
δαπάνες λειτουργίας δεν υπερβαίνουν τα 5 
εκατομμύρια ευρώ.

Η φάση υλοποίησης της πρωτοβουλίας 
BONUS-169 συγχρηματοδοτείται από τα 
συμμετέχοντα κράτη και την Κοινότητα 
κατά τη διάρκεια περιόδου τουλάχιστον 
πέντε ετών έως το κλείσιμο του πλήρους 
κύκλου ζωής όλων των σχεδίων που 
χρηματοδοτούνται από την πρωτοβουλία 
BONUS-169, υπό τον όρο ότι οι 
δεσμεύσεις της Κοινότητας 
αναλαμβάνονται έως το 2013 και 
τηρούνται όλες οι υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων στην Επιτροπή. Η συνεισφορά 
της Κοινότητας κατά τη διάρκεια της 
φάσης υλοποίησης είναι αντίστοιχη των 
συνεισφορών σε μετρητά και σε υποδομές 
των συμμετεχόντων κρατών καθώς και των 
δαπανών λειτουργίας που αναλαμβάνει ο 
ΕΟΟΣ BONUS κατά τη φάση υλοποίησης. 
Οι δαπάνες λειτουργίας δεν υπερβαίνουν 
τα 5 εκατομμύρια ευρώ. 
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Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας και η συνεισφορά μετρητών 
των συμμετεχόντων κρατών στην 
πρωτοβουλία BONUS-169 
συγκεντρώνονται σε κοινό ταμείο και η 
διαχείρισή τους πραγματοποιείται σε 
κεντρικό επίπεδο από τον ΕΟΟΣ BONUS.
Με την επιφύλαξη των όρων που 
συμφωνούνται στις ετήσιες 
χρηματοδοτικές συμφωνίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας εκταμιεύεται βάσει 
αποδείξεων πληρωμής της συνεισφοράς 
μετρητών των συμμετεχόντων κρατών 
στον ΕΟΟΣ BONUS και της παροχής 
συνεισφορών υποδομών σε είδος για 
σχέδια της πρωτοβουλίας BONUS-169.

Με την επιφύλαξη των όρων που 
συμφωνούνται στις ετήσιες 
χρηματοδοτικές συμφωνίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας εκταμιεύεται βάσει 
αποδείξεων πληρωμής της συνεισφοράς 
μετρητών των συμμετεχόντων κρατών 
στον BONUS-169 δικαιούχοι ή στον 
ΕΟΟΣ, και της παροχής συνεισφορών 
υποδομών σε είδος για σχέδια της 
πρωτοβουλίας BONUS-169. 

Η κατάλληλη χρήση της χρηματοδότησης 
της πρωτοβουλίας BONUS-169 από τους 
δικαιούχους είναι ευθύνη του ΕΟΟΣ 
BONUS και εξακριβώνεται μέσω του 
ανεξάρτητου οικονομικού ελέγχου των 
σχεδίων που διενεργείται από τον ΕΟΟΣ 
BONUS ή εξ ονόματός του. 

Η κατάλληλη χρήση της χρηματοδότησης 
της πρωτοβουλίας BONUS-169 από τους 
δικαιούχους είναι ευθύνη του ΕΟΟΣ 
BONUS και εξακριβώνεται μέσω του 
ανεξάρτητου οικονομικού ελέγχου των 
σχεδίων που διενεργείται από τον ΕΟΟΣ 
BONUS ή εξ ονόματός του. 

Or. en

Τροπολογία 60
Angelika Niebler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η φάση υλοποίησης της πρωτοβουλίας 
BONUS-169 συγχρηματοδοτείται από τα 
συμμετέχοντα κράτη και την Κοινότητα 
κατά τη διάρκεια περιόδου τουλάχιστον 
πέντε ετών έως το κλείσιμο του πλήρους 
κύκλου ζωής όλων των σχεδίων που 
χρηματοδοτούνται από την πρωτοβουλία 
BONUS-169, υπό τον όρο ότι οι 

Η φάση υλοποίησης της πρωτοβουλίας 
BONUS-169 συγχρηματοδοτείται από τα 
συμμετέχοντα κράτη και την Κοινότητα 
κατά τη διάρκεια περιόδου τουλάχιστον 
πέντε ετών έως το κλείσιμο του πλήρους 
κύκλου ζωής όλων των σχεδίων που 
χρηματοδοτούνται από την πρωτοβουλία 
BONUS-169, υπό τον όρο ότι οι 
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δεσμεύσεις της Κοινότητας 
αναλαμβάνονται έως το 2013 και 
τηρούνται όλες οι υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων στην Επιτροπή. Η συνεισφορά 
της Κοινότητας κατά τη διάρκεια της 
φάσης υλοποίησης είναι αντίστοιχη των 
συνεισφορών σε μετρητά και σε υποδομές 
των συμμετεχόντων κρατών προς τα 
σχέδια της πρωτοβουλίας BONUS-169 
που υλοποιούνται μέσω του ΕΟΟΣ 
BONUS, καθώς και των δαπανών 
λειτουργίας που αναλαμβάνει ο ΕΟΟΣ 
BONUS κατά τη φάση υλοποίησης. Οι 
δαπάνες λειτουργίας δεν υπερβαίνουν τα 5 
εκατομμύρια ευρώ. 

δεσμεύσεις της Κοινότητας 
αναλαμβάνονται έως το 2013 και 
τηρούνται όλες οι υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων στην Επιτροπή. Η συνεισφορά 
της Κοινότητας κατά τη διάρκεια της 
φάσης υλοποίησης είναι αντίστοιχη των 
συνεισφορών σε μετρητά και σε υποδομές 
των συμμετεχόντων κρατών καθώς και των 
δαπανών λειτουργίας που αναλαμβάνει ο 
ΕΟΟΣ BONUS κατά τη φάση υλοποίησης. 
Οι δαπάνες λειτουργίας δεν υπερβαίνουν 
τα 5 εκατομμύρια ευρώ. 

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας και η συνεισφορά μετρητών 
των συμμετεχόντων κρατών στην 
πρωτοβουλία BONUS-169 
συγκεντρώνονται σε κοινό ταμείο και η 
διαχείρισή τους πραγματοποιείται σε 
κεντρικό επίπεδο από τον ΕΟΟΣ BONUS.
Με την επιφύλαξη των όρων που 
συμφωνούνται στις ετήσιες 
χρηματοδοτικές συμφωνίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας εκταμιεύεται βάσει 
αποδείξεων πληρωμής της συνεισφοράς 
μετρητών των συμμετεχόντων κρατών 
στον ΕΟΟΣ BONUS και της παροχής 
συνεισφορών υποδομών σε είδος για 
σχέδια της πρωτοβουλίας BONUS-169.

Με την επιφύλαξη των όρων που 
συμφωνούνται στις ετήσιες 
χρηματοδοτικές συμφωνίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας εκταμιεύεται βάσει 
αποδείξεων πληρωμής της συνεισφοράς 
μετρητών των συμμετεχόντων κρατών 
στον BONUS-169 δικαιούχοι ή στον 
ΕΟΟΣ, και της παροχής συνεισφορών
υποδομών σε είδος για σχέδια της 
πρωτοβουλίας BONUS-169. 

Η κατάλληλη χρήση της χρηματοδότησης 
της πρωτοβουλίας BONUS-169 από τους 
δικαιούχους είναι ευθύνη του ΕΟΟΣ 
BONUS και εξακριβώνεται μέσω του 
ανεξάρτητου οικονομικού ελέγχου των 
σχεδίων που διενεργείται από τον ΕΟΟΣ 
BONUS ή εξ ονόματός του. 

Η κατάλληλη χρήση της χρηματοδότησης 
της πρωτοβουλίας BONUS-169 από τους 
δικαιούχους είναι ευθύνη του ΕΟΟΣ 
BONUS και εξακριβώνεται μέσω του 
ανεξάρτητου οικονομικού ελέγχου των 
σχεδίων που διενεργείται από τον ΕΟΟΣ 
BONUS ή εξ ονόματός του. 

Or. en
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Τροπολογία 61
Ivari Padar

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η φάση υλοποίησης της πρωτοβουλίας 
BONUS-169 συγχρηματοδοτείται από τα 
συμμετέχοντα κράτη και την Κοινότητα 
κατά τη διάρκεια περιόδου τουλάχιστον 
πέντε ετών έως το κλείσιμο του πλήρους 
κύκλου ζωής όλων των σχεδίων που 
χρηματοδοτούνται από την πρωτοβουλία 
BONUS-169, υπό τον όρο ότι οι 
δεσμεύσεις της Κοινότητας 
αναλαμβάνονται έως το 2013 και 
τηρούνται όλες οι υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων στην Επιτροπή. Η συνεισφορά 
της Κοινότητας κατά τη διάρκεια της 
φάσης υλοποίησης είναι αντίστοιχη των 
συνεισφορών σε μετρητά και σε υποδομές 
των συμμετεχόντων κρατών προς τα 
σχέδια της πρωτοβουλίας BONUS-169 
που υλοποιούνται μέσω του ΕΟΟΣ 
BONUS, καθώς και των δαπανών 
λειτουργίας που αναλαμβάνει ο ΕΟΟΣ 
BONUS κατά τη φάση υλοποίησης. Οι 
δαπάνες λειτουργίας δεν υπερβαίνουν τα 5 
εκατομμύρια ευρώ. 

Η φάση υλοποίησης της πρωτοβουλίας 
BONUS-169 συγχρηματοδοτείται από τα 
συμμετέχοντα κράτη και την Κοινότητα 
κατά τη διάρκεια περιόδου τουλάχιστον 
πέντε ετών έως το κλείσιμο του πλήρους 
κύκλου ζωής όλων των σχεδίων που 
χρηματοδοτούνται από την πρωτοβουλία 
BONUS-169, υπό τον όρο ότι οι 
δεσμεύσεις της Κοινότητας 
αναλαμβάνονται έως το 2013 και 
τηρούνται όλες οι υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων στην Επιτροπή. Η συνεισφορά 
της Κοινότητας κατά τη διάρκεια της 
φάσης υλοποίησης είναι αντίστοιχη των 
συνεισφορών σε μετρητά και σε υποδομές 
των συμμετεχόντων κρατών καθώς και των 
δαπανών λειτουργίας που αναλαμβάνει ο 
ΕΟΟΣ BONUS κατά τη φάση υλοποίησης. 
Οι δαπάνες λειτουργίας δεν υπερβαίνουν 
τα 5 εκατομμύρια ευρώ. 

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας και η συνεισφορά μετρητών 
των συμμετεχόντων κρατών στην 
πρωτοβουλία BONUS-169 
συγκεντρώνονται σε κοινό ταμείο και η 
διαχείρισή τους πραγματοποιείται σε 
κεντρικό επίπεδο από τον ΕΟΟΣ BONUS.
Με την επιφύλαξη των όρων που 
συμφωνούνται στις ετήσιες 
χρηματοδοτικές συμφωνίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας εκταμιεύεται βάσει 
αποδείξεων πληρωμής της συνεισφοράς 
μετρητών των συμμετεχόντων κρατών 
στον ΕΟΟΣ BONUS και της παροχής 

Με την επιφύλαξη των όρων που 
συμφωνούνται στις ετήσιες 
χρηματοδοτικές συμφωνίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας εκταμιεύεται βάσει 
αποδείξεων πληρωμής της συνεισφοράς 
μετρητών των συμμετεχόντων κρατών 
στον BONUS-169 δικαιούχοι ή στον 
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συνεισφορών υποδομών σε είδος για 
σχέδια της πρωτοβουλίας BONUS-169.

ΕΟΟΣ, και της παροχής συνεισφορών 
υποδομών σε είδος για σχέδια της 
πρωτοβουλίας BONUS-169. 

Η κατάλληλη χρήση της χρηματοδότησης 
της πρωτοβουλίας BONUS-169 από τους 
δικαιούχους είναι ευθύνη του ΕΟΟΣ 
BONUS και εξακριβώνεται μέσω του 
ανεξάρτητου οικονομικού ελέγχου των 
σχεδίων που διενεργείται από τον ΕΟΟΣ 
BONUS ή εξ ονόματός του. 

Η κατάλληλη χρήση της χρηματοδότησης 
της πρωτοβουλίας BONUS-169 από τους 
δικαιούχους είναι ευθύνη του ΕΟΟΣ 
BONUS και εξακριβώνεται μέσω του 
ανεξάρτητου οικονομικού ελέγχου των 
σχεδίων που διενεργείται από τον ΕΟΟΣ 
BONUS ή εξ ονόματός του. 

Or. en

Τροπολογία 62
Algirdas Saudargas

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η φάση υλοποίησης της πρωτοβουλίας 
BONUS-169 συγχρηματοδοτείται από τα 
συμμετέχοντα κράτη και την Κοινότητα 
κατά τη διάρκεια περιόδου τουλάχιστον 
πέντε ετών έως το κλείσιμο του πλήρους 
κύκλου ζωής όλων των σχεδίων που 
χρηματοδοτούνται από την πρωτοβουλία 
BONUS-169, υπό τον όρο ότι οι 
δεσμεύσεις της Κοινότητας 
αναλαμβάνονται έως το 2013 και 
τηρούνται όλες οι υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων στην Επιτροπή. Η συνεισφορά 
της Κοινότητας κατά τη διάρκεια της 
φάσης υλοποίησης είναι αντίστοιχη των 
συνεισφορών σε μετρητά και σε υποδομές 
των συμμετεχόντων κρατών προς τα 
σχέδια της πρωτοβουλίας BONUS-169 
που υλοποιούνται μέσω του ΕΟΟΣ 
BONUS, καθώς και των δαπανών 
λειτουργίας που αναλαμβάνει ο ΕΟΟΣ 
BONUS κατά τη φάση υλοποίησης. Οι 
δαπάνες λειτουργίας δεν υπερβαίνουν τα 5 
εκατομμύρια ευρώ. 

Η φάση υλοποίησης της πρωτοβουλίας 
BONUS-169 συγχρηματοδοτείται από τα 
συμμετέχοντα κράτη και την Κοινότητα 
κατά τη διάρκεια περιόδου τουλάχιστον 
πέντε ετών έως το κλείσιμο του πλήρους 
κύκλου ζωής όλων των σχεδίων που 
χρηματοδοτούνται από την πρωτοβουλία 
BONUS-169, υπό τον όρο ότι οι 
δεσμεύσεις της Κοινότητας 
αναλαμβάνονται έως το 2013 και 
τηρούνται όλες οι υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων στην Επιτροπή. Η συνεισφορά 
της Κοινότητας κατά τη διάρκεια της 
φάσης υλοποίησης είναι αντίστοιχη των 
συνεισφορών σε μετρητά και σε υποδομές 
των συμμετεχόντων κρατών καθώς και των 
δαπανών λειτουργίας που αναλαμβάνει ο 
ΕΟΟΣ BONUS κατά τη φάση υλοποίησης. 
Οι δαπάνες λειτουργίας δεν υπερβαίνουν 
τα 5 εκατομμύρια ευρώ. 

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
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Κοινότητας και η συνεισφορά μετρητών 
των συμμετεχόντων κρατών στην 
πρωτοβουλία BONUS-169 
συγκεντρώνονται σε κοινό ταμείο και η 
διαχείρισή τους πραγματοποιείται σε 
κεντρικό επίπεδο από τον ΕΟΟΣ BONUS.
Με την επιφύλαξη των όρων που 
συμφωνούνται στις ετήσιες 
χρηματοδοτικές συμφωνίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας εκταμιεύεται βάσει 
αποδείξεων πληρωμής της συνεισφοράς 
μετρητών των συμμετεχόντων κρατών 
στον ΕΟΟΣ BONUS και της παροχής 
συνεισφορών υποδομών σε είδος για 
σχέδια της πρωτοβουλίας BONUS-169.

Με την επιφύλαξη των όρων που 
συμφωνούνται στις ετήσιες 
χρηματοδοτικές συμφωνίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας εκταμιεύεται βάσει 
αποδείξεων πληρωμής της συνεισφοράς 
μετρητών των συμμετεχόντων κρατών 
στον BONUS-169 δικαιούχοι ή στον 
ΕΟΟΣ, και της παροχής συνεισφορών 
υποδομών σε είδος για σχέδια της 
πρωτοβουλίας BONUS-169. 

Η κατάλληλη χρήση της χρηματοδότησης 
της πρωτοβουλίας BONUS-169 από τους 
δικαιούχους είναι ευθύνη του ΕΟΟΣ 
BONUS και εξακριβώνεται μέσω του 
ανεξάρτητου οικονομικού ελέγχου των 
σχεδίων που διενεργείται από τον ΕΟΟΣ 
BONUS ή εξ ονόματός του. 

Η κατάλληλη χρήση της χρηματοδότησης 
της πρωτοβουλίας BONUS-169 από τους 
δικαιούχους είναι ευθύνη του ΕΟΟΣ 
BONUS και εξακριβώνεται μέσω του 
ανεξάρτητου οικονομικού ελέγχου των 
σχεδίων που διενεργείται από τον ΕΟΟΣ 
BONUS ή εξ ονόματός του. 

Or. en

Τροπολογία 63
Adam Gierek

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3.4 – δεύτερη παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας και η συνεισφορά μετρητών 
των συμμετεχόντων κρατών στην 
πρωτοβουλία BONUS-169 
συγκεντρώνονται σε κοινό ταμείο και η 
διαχείρισή τους πραγματοποιείται σε 
κεντρικό επίπεδο από τον ΕΟΟΣ BONUS.

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας και η συνεισφορά μετρητών 
και σε είδος των συμμετεχόντων κρατών
στο ερευνητικό πρόγραμμα BONUS 
μπορούν να συνδέονται και η διαχείρισή 
τους να πραγματοποιείται από τον ΕΟΟΣ 
BONUS είτε άμεσα είτα έμμεσα, δηλ. 
κατά τρόπο εικονικό, όταν το συμμετέχον 
κράτος μέλος της ΕΕ ή η τρίτη χώρα 
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προορίζει τη συνεισφορά του σε μετρητά 
ή σε είδος αποκλειστικά για εθνικά 
ερευνητικά σχέδια που σχετίζονται με την 
φάση υλοποίησης των κοινών σχεδίων 
του ερευνητικού προγράμματος. 

Or. pl

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 64
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3.4 – δεύτερη παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας και η συνεισφορά μετρητών 
των συμμετεχόντων κρατών στην 
πρωτοβουλία BONUS-169 
συγκεντρώνονται σε κοινό ταμείο και η 
διαχείρισή τους πραγματοποιείται σε 
κεντρικό επίπεδο από τον ΕΟΟΣ BONUS.

Ως γενικός κανόνας, η χρηματοδοτική 
συνεισφορά της Ένωσης και η 
συνεισφορά μετρητών των συμμετεχόντων 
κρατών στην πρωτοβουλία BONUS 
συγκεντρώνονται σε κοινό ταμείο και η 
διαχείρισή τους πραγματοποιείται σε 
κεντρικό επίπεδο από τον ΕΟΟΣ BONUS 
("κοινό ταμείο").

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Επιτροπής και των συμμετεχόντων κρατών θα
συγκεντρώνονται, σε γενικές γραμμές, σε κοινό ταμείο και η διαχείρισή τους θα 
πραγματοποιείται από το BONUS ΕΟΟΣ. Η όλη διαδικασία θα πρέπει να αναφέρεται ως 
"κοινό ταμείο".
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