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Muudatusettepanek 21
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Läänemere, Euroopas asuva 
poolsuletud sisemere ökosüsteem on üks 
maailma suurimaid riimveekogusid, mida
mõjutavad praegu olulisel määral paljud 
looduslikud ja inimtegevusest põhjustatud 
ohud, näiteks raskmetallidest, püsivatest
orgaanilistest saasteainetest, 
radioaktiivsest materjalist ning muudest 
kahjulikest ja ohtlikest ainetest tingitud 
saastatus, õlireostused, ulatuslikku
eutrofeerumist põhjustav toitainete ja 
orgaaniliste ainete üleliigne juurdevool, 
kahjulike võõrliikide sissetoomine, 
kalavarude mittesäästev kasutamine, 
kliimamuutuste kahjulikud mõjud,
bioloogilise mitmekesisuse vähenemine 
ning inimtegevuse, sealhulgas 
ökoloogiliselt mittesäästva turismi üha 
suurenev tungimine rannikualadele ja 
avamerele. Need ohud on tõsiselt 
kahandanud Läänemere suutlikkust tagada 
säästval viisil kaubad ja teenused, millest 
inimesed otseselt ja kaudselt sotsiaalse,
kultuurilise ja majandusliku kasu tasandil 
sõltuvad.

(3) Läänemere, Euroopas asuva 
poolsuletud sisemere ökosüsteem on üks 
maailma suurimaid riimveekogusid, mida
on mõjutanud olulisel määral paljud 
looduslikud ja inimtegevusest põhjustatud 
ohud, näiteks ründeainetest, nagu Teise 
maailmasõja ajast pärit sõjagaasist, 
raskemetalliühenditest, orgaanilistest
ainetest, radioaktiivsest materjalist tingitud 
saastatus ning kütteõli- ja naftareostus. 
Põllumajanduse arenguga Läänemere 
vesikonnas on kaasnenud ka ulatuslik
eutrofeerumist põhjustav väetiste ja 
orgaaniliste ainete üleliigne juurdevool
ning kahjulike mitteendeemiliste
võõrliikide sissetoomine keskkonda, 
kalavarude mittesäästev kasutamine ja 
kliimamuutus põhjustavad esialgse
bioloogilise mitmekesisuse kadumise.
Nimetatud tegurid ja jätkuv inimtegevus, 
(sealhulgas gaasijuhtmete rajamine) otse 
Läänemere vesikonna rannikualal ja selle 
vahetus läheduses, soodustavad muu 
hulgas ökoloogiliselt mittesäästvat turismi 
ja hävitavad looduskeskkonda. Kõik see 
kahandab oluliselt Läänemere suutlikkust 
tagada säästval viisil kaubad ja teenused, 
millest inimesed otseselt ja kaudselt 
sotsiaalse, kultuurilise ja majandusliku 
kasu tasandil sõltuvad.

Or. pl

Selgitus

Läänemere ökosüsteemi ohustavad nii Teise maailmasõja jäänukid kui ka praegu Läänemere 
piirkonnas toimuv investeerimistegevus.
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Muudatusettepanek 22
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Strateegilise etapi lõpus peaks 
komisjon sõltumatu eksperdi abiga 
hindama algatuse küpsust ja valmidust
rakendusetapi alustamiseks.

(15) Strateegilise etapi lõpus peaks 
komisjon algatuse rakendusetapi 
alustamiseks kontrollima, et strateegiline 
uurimiskava, sidusrühmadega 
konsulteerimise platvormid ja 
rakendusviisid on kasutusele võetud.
Vajaduse korral esitab komisjon soovitusi 
strateegilise uurimiskava parandamiseks; 
rakendusetapile üleminek peaks toimuma 
sujuvalt ja viivitusteta.

Or. en

Selgitus

Esitatud kahe lause paremaks mõistmiseks on tähtis selgelt välja tuua strateegilisest etapist 
rakendusetappi üleminekus osalejad.

Muudatusettepanek 23
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Strateegilise etapi lõpus peaks 
komisjon sõltumatu eksperdi abiga 
hindama algatuse küpsust ja valmidust
rakendusetapi alustamiseks.

(15) Strateegilise etapi lõpus peaks 
komisjon algatuse rakendusetapi 
alustamiseks kontrollima, et strateegiline 
uurimiskava, sidusrühmadega 
konsulteerimise platvormid ja 
rakendusviisid on kasutusele võetud.
Vajaduse korral esitab komisjon soovitusi 
strateegilise uurimiskava parandamiseks; 
rakendusetapile üleminek peaks toimuma 
sujuvalt ja viivitusteta.
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Or. en

Muudatusettepanek 24
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Strateegilise etapi lõpus peaks 
komisjon sõltumatu eksperdi abiga 
hindama algatuse küpsust ja valmidust
rakendusetapi alustamiseks.

(15) Strateegilise etapi lõpus peaks 
komisjon algatuse rakendusetapi 
alustamiseks kontrollima, et strateegiline 
uurimiskava, sidusrühmadega 
konsulteerimise platvormid ja 
rakendusviisid on kasutusele võetud.
Vajaduse korral esitab komisjon soovitusi 
strateegilise uurimiskava parandamiseks; 
rakendusetapile üleminek peaks toimuma 
sujuvalt ja viivitusteta.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Strateegilise etapi lõpus peaks 
komisjon sõltumatu eksperdi abiga 
hindama algatuse küpsust ja valmidust
rakendusetapi alustamiseks.

(15) Strateegilise etapi lõpus peaks 
komisjon algatuse rakendusetapi 
alustamiseks kontrollima, et strateegiline 
uurimiskava, sidusrühmadega 
konsulteerimise platvormid ja 
rakendusviisid on kasutusele võetud.
Vajaduse korral esitab komisjon soovitusi 
strateegilise uurimiskava parandamiseks; 
rakendusetapile üleminek peaks toimuma 
sujuvalt ja viivitusteta.

Or. en
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Muudatusettepanek 26
Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Strateegilise etapi lõpus peaks 
komisjon sõltumatu eksperdi abiga 
hindama algatuse küpsust ja valmidust
rakendusetapi alustamiseks.

(15) Strateegilise etapi lõpus peaks 
komisjon algatuse rakendusetapi 
alustamiseks kontrollima, et strateegiline 
uurimiskava, sidusrühmadega 
konsulteerimise platvormid ja 
rakendusviisid on kasutusele võetud.
Vajaduse korral esitab komisjon soovitusi 
strateegilise uurimiskava parandamiseks; 
rakendusetapile üleminek peaks toimuma 
sujuvalt ja viivitusteta.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Strateegilise etapi lõpus peaks 
komisjon sõltumatu eksperdi abiga 
hindama algatuse küpsust ja valmidust
rakendusetapi alustamiseks.

(15) Strateegilise etapi lõpus peaks 
komisjon algatuse rakendusetapi 
alustamiseks kontrollima, et strateegiline 
uurimiskava, sidusrühmadega 
konsulteerimise platvormid ja 
rakendusviisid on kasutusele võetud.
Vajaduse korral esitab komisjon soovitusi 
strateegilise uurimiskava parandamiseks; 
rakendusetapile üleminek peaks toimuma 
sujuvalt ja viivitusteta.

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Strateegilise etapi lõpus peaks 
komisjon sõltumatu eksperdi abiga 
hindama algatuse küpsust ja valmidust 
rakendusetapi alustamiseks.

(15) Strateegilise etapi lõpus hindab 
komisjon kõiki hindamises osalevaid riike 
esindavate sõltumatute ekspertide abiga 
algatuse küpsust ja valmidust 
rakendusetapi alustamiseks. Kui komisjon 
peab seda vajalikuks, võib ta teha 
soovitusi kava ja uurimisvaldkonna 
parandamise kohta; rakendusetapile 
üleminek peaks toimuma sujuvalt ja 
viivitusteta.

Or. pl

Selgitus

Strateegiline etapp peaks olema korraldatud selliselt, et kui tehakse parandusi, siis ei tekita 
need viivitusi üleminekus rakendusetappi.

Muudatusettepanek 29
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) BONUS-169 tõhusaks rakendamiseks 
tuleks rakendusetapil rahaliselt toetada 
projektikonkursside alusel ja BONUS 
EEIG vastutusel tsentraliseeritult välja 
valitud BONUS-169 projektides osalejaid.

(24) BONUSe tõhusaks rakendamiseks 
tuleks rakendusetapil rahaliselt toetada 
projektikonkursside alusel ja BONUS 
EEIG vastutusel tsentraliseeritult välja 
valitud BONUSe projektides osalejaid. 
Kuigi reaalne ühiskassa oleks pikemas 
perspektiivis eelistatum teadlaste 
rahastamise ja ELi antava lisandväärtuse 
tagamiseks, ei tohiks teatavates osalevates 
riikides esinevad takistused välisuuringute 
rahastamisel tekitada viivitusi BONUSe 
tõhusal rakendamisel. Seega on teatavatel 
juhtudel asjakohane lubada osaleval riigil 
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suunata oma toetus ajutiselt ainult 
siseriiklikele teadusuuringutele, mis on 
tsentraliseeritult välja valitud, 
kahjustamata seejuures teadusliku 
pädevuse üldpõhimõtet.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) BONUS-169 tõhusaks rakendamiseks 
tuleks rakendusetapil rahaliselt toetada 
projektikonkursside alusel ja BONUS 
EEIG vastutusel tsentraliseeritult välja 
valitud BONUS-169 projektides osalejaid.

(24) BONUSe tõhusaks rakendamiseks 
tuleks rakendusetapil rahaliselt toetada 
projektikonkursside alusel ja BONUS 
EEIG vastutusel tsentraliseeritult välja 
valitud BONUSe projektides osalejaid. 
BONUSe projektides osalejatele sellise 
rahalise toetuse andmine ja 
väljamaksmine peaks olema läbipaistev, 
bürokraatiavaba ja kooskõlas 
ühiseeskirjaga.

Or. en

Selgitus

Seitsmenda raamprogrammi üldeeskirja kohaselt peab osalejatele rahalise toetuse andmine 
toimuma võimalikult läbipaistvalt ja bürokraatiavabalt.

Muudatusettepanek 31
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) BONUS-169 tõhusaks rakendamiseks 
tuleks rakendusetapil rahaliselt toetada 
projektikonkursside alusel ja BONUS 

(24) BONUS-169 tõhusaks rakendamiseks 
tuleks rakendusetapil rahaliselt toetada 
projektikonkursside alusel ja BONUS 
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EEIG vastutusel tsentraliseeritult välja 
valitud BONUS-169 projektides osalejaid.

EEIG vastutusel tsentraliseeritult välja 
valitud BONUS-169 projektides osalejaid.
BONUS-169 projektis osalejatele sellise 
rahalise toetuse andmine ja 
väljamaksmine peaks olema kooskõlas 
seitsmendale raamprogrammile vastavate 
ühiste eeskirjadega.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kooskõlas seitsmenda 
raamprogrammi eesmärkidega peaks olema 
võimalik muude riikide osalemine 
algatuses BONUS-169, kui selline 
osalemine on ette nähtud asjakohase 
rahvusvahelise lepinguga ning kui nii 
komisjon kui ka osalevad liikmesriigid on 
sellega nõus. Seitsmenda raamprogrammi 
kohaselt peaks ühendusel olema õigus 
leppida vastavalt käesolevas otsuses 
sätestatud eeskirjadele ja tingimustele 
kokku algatusele BONUS-169 oma 
rahalise toetuse andmise tingimustes seoses 
selliste muude riikide osalemisega.

(28) Kooskõlas seitsmenda 
raamprogrammi eesmärkidega peaks olema 
võimalik muude riikide, eelkõige Venemaa 
Föderatsiooni, kuid ka teiste Läänemere 
vesikonna riikide ja Norra osalemine 
algatuses BONUS-169, kui selline 
osalemine on ette nähtud asjakohase 
rahvusvahelise lepinguga ning kui nii 
komisjon kui ka osalevad liikmesriigid on 
sellega nõus. Seitsmenda raamprogrammi 
kohaselt peaks ELil olema õigus leppida 
vastavalt käesolevas otsuses sätestatud 
eeskirjadele ja tingimustele kokku 
algatusele BONUS-169 oma rahalise 
toetuse andmise tingimustes seoses selliste 
muude riikide osalemisega.

Or. en

Selgitus

Venemaa Föderatsioonil, muudel Läänemere vesikonna riikidel ja Norral peaks olema 
võimalus soovi korral programmis osaleda.
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Muudatusettepanek 33
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) On oluline, et BONUS-169 alusel 
toimuv teadustegevus vastaks peamistele 
eetilistele põhimõtetele, sealhulgas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 ja Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas kajastatud 
põhimõtetele, ning järgiks soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise ja 
soolise võrdõiguslikkuse põhimõtteid.

(30) On oluline, et BONUS-169 alusel 
toimuv teadustegevus vastaks peamistele 
eetilistele põhimõtetele, sealhulgas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 ja Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas ja seitsmendas 
raamprogrammis kajastatud põhimõtetele, 
ning järgiks soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise ja soolise 
võrdõiguslikkuse põhimõtteid.

Or. en

Selgitus

Eetilised põhimõtted on Euroopa Liidu lepingu, põhiõiguste harta ning seitsmenda 
raamprogrammi osa ning neid tuleks seetõttu ka tekstis nimetada.

Muudatusettepanek 34
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Komisjon peaks tegema 
vahehindamisi, hinnates BONUS-169 
rakendamise kvaliteeti ja tõhusust ning 
seatud eesmärkide suunas tehtud 
edusamme, samuti lõpphindamise.

(31) Kõiki osalevaid riike esindavate 
sõltumatute ekspertide tehtud 
vahehindamisi silmas pidades peaks
komisjon hindama teadusprogrammi ja 
uurimiskava rakendamist ning seatud 
eesmärkide suunas tehtud edusamme ning 
teostama ka lõpphindamise.

Or. pl

Selgitus

Eksperdid peavad olema poliitiliselt sõltumatud ning võtma teadusprogrammi ja uurimiskava 
rakendamise hindamisel arvesse selle kvaliteeti ja tulemuslikkust.
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Muudatusettepanek 35
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 3 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Programmi strateegiline etapp kestab 
kuni kaks aastat. Sellega valmistatakse ette 
rakendusetapp. Strateegilise etapi jooksul 
täidab BONUS EEIG järgmisi ülesandeid:

3. Programmi strateegiline etapp kestab 
kuni kaks aastat. Sellega valmistatakse ette 
rakendusetapp, mis hõlmab:

– esmatähtsate eesmärkide 
kindlaksmääramist, et saavutada 
Läänemere hea seisund, ning
– vajaliku infrastruktuuri järkjärgulist 
väljaarendamist.
Strateegilise etapi jooksul täidab BONUS 
EEIG järgmisi ülesandeid:

Or. pl

Selgitus

Strateegilist etappi ei tohi lühendada. Rakendusetapp peaks hõlmama kõiki vajalikke 
teadusuuringute eesmärke, mis mõjutavad oluliselt Läänemere hea ökoloogilise seisundi 
saavutamist.

Muudatusettepanek 36
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 3 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Programmi strateegiline etapp kestab 
kuni kaks aastat. Sellega valmistatakse ette 
rakendusetapp. Strateegilise etapi jooksul 
täidab BONUS EEIG järgmisi ülesandeid:

3. Programmi strateegiline etapp kestab 
kuni 18 kuud. Sellega valmistatakse ette 
rakendusetapp. Strateegilise etapi jooksul 
täidab BONUS EEIG järgmisi ülesandeid:

Or. en
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Selgitus

Strateegilise uurimiskava koostamine lõpeb 2011. aasta suvel. See võib tekitada ajalise tühiku 
BONUS-169 lõppemise ja uute programmide algamise vahel. Siiski võib liiga tihe ajakava 
tuua kaasa probleemid rakendamisega. Teadusprogrammi seisukohalt äärmiselt olulise 
dokumendi koostamine on väga tundlik küsimus ning sellega peaks tegelema väga hoolikalt, 
kasutades läbipaistvat metoodikat ning ulatuslikku konsulteerimist. Kogu protsessi 
läbiviimiseks kulub vähemalt aasta.

Muudatusettepanek 37
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) strateegilise uurimiskava koostamine, 
st programmi teadusliku sisu 
määratlemine vastavalt seitsmendas 
raamprogrammis kehtestatud 
eesmärkidele, keskendudes 
projektikonkurssidele;

(a) rakendusviiside, sealhulgas 
finantsalaste ja õiguslike eeskirjade ja 
menetluste, teadusprogrammi raames 
kindlaks määratud tegevusest tulenevaid 
intellektuaalomandi õigusi reguleerivate 
sätete ning inimressursside ja 
teabevahetusega seotud küsimuste 
ettevalmistamine;

Or. pl

Selgitus

BONUS EEIG peab toimima ühtse kava kohaselt, mis tähendab, et kõigepealt tuleb luua 
õiguslik raamistik ning seejärel tuleb nimetada nõuandvad teadusuuringute komisjonid, kes 
hakkavad koostama konkreetset strateegilist teadusprogrammi.

Muudatusettepanek 38
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) rakendusviiside, sealhulgas 
finantsalaste ja õiguslike eeskirjade ja 
menetluste, BONUS-169 tegevusest 

(c) konkreetse strateegilise uurimiskava 
koostamine kogu Läänemere piirkonna 
jaoks, määratledes kooskõlas seitsmendas 
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tulenevaid intellektuaalomandi õigusi 
reguleerivate sätete ning inimressursside 
ja teabevahetusega seotud küsimuste 
ettevalmistamine. 

raamprogrammis sätestatud eesmärkidega 
kõige pakilisemad vajadused, mis on 
seotud programmi teadusliku sisuga ja 
prioriteetidega, keskendudes 
teadusuuringute lepingute 
hankemenetlustele ning teadusuuringute 
põhialustele;

Or. pl

Selgitus

BONUS EEIG peab toimima ühtse kava kohaselt, mis tähendab, et kõigepealt tuleb luua 
õiguslik raamistik ning seejärel tuleb nimetada nõuandvad teadusuuringute komisjonid, kes 
hakkavad koostama konkreetset strateegilist teadusprogrammi.

Muudatusettepanek 39
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Rakendusetapp kestab vähemalt viis 
aastat. Rakendusetapi jooksul avaldatakse 
BONUS-169 eesmärkidele vastavate 
projektide rahastamiseks vähemalt kolm 
konkursikutset. Konkursid on suunatud 
mitut partnerit hõlmavatele 
riikidevahelistele projektidele, sealhulgas 
teadusuuringutele, tehnoloogiaarendusele 
ning koolitus- ja levitamistegevusele. 
Projektid valitakse välja, järgides võrdse 
kohtlemise, läbipaistvuse, sõltumatu 
hindamise, kaasrahastamise, 
mittetulunduslikkuse ja muudest ühenduse 
allikatest mitterahastamise põhimõtteid 
ning samuti tagasiulatuva jõu puudumise 
põhimõtet. 

4. Rakendusetapp kestab vähemalt viis 
aastat. Rakendusetapi jooksul avaldatakse 
BONUS-169 eesmärkidele vastavate 
projektide rahastamiseks vähemalt kolm 
konkursikutset. Konkursid on suunatud 
mitut partnerit hõlmavatele 
riikidevahelistele projektidele, sealhulgas 
teadusuuringutele, tehnoloogiaarendusele 
ning koolitus- ja levitamistegevusele. 
Projektid valitakse välja, järgides võrdse 
kohtlemise, läbipaistvuse, sõltumatu 
hindamise, kaasrahastamise, 
mittetulunduslikkuse ja muudest liidu
allikatest mitterahastamise põhimõtteid 
ning samuti tagasiulatuva jõu puudumise 
põhimõtet. Rahalise toetuse andmisel ja 
maksmisel teadusprogrammis 
BONUS-169 osalejatele järgitakse 
seitsmendale raamprogrammile vastavaid 
ühiseid eeskirju.

Or. en
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Muudatusettepanek 40
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Rakendusetapp kestab vähemalt viis 
aastat. Rakendusetapi jooksul avaldatakse
BONUS-169 eesmärkidele vastavate
projektide rahastamiseks vähemalt kolm 
konkursikutset. Konkursid on suunatud 
mitut partnerit hõlmavatele 
riikidevahelistele projektidele, sealhulgas 
teadusuuringutele, tehnoloogiaarendusele
ning koolitus- ja levitamistegevusele.
Projektid valitakse välja, järgides võrdse 
kohtlemise, läbipaistvuse, sõltumatu 
hindamise, kaasrahastamise, 
mittetulunduslikkuse ja muudest ühenduse 
allikatest mitterahastamise põhimõtteid 
ning samuti tagasiulatuva jõu puudumise 
põhimõtet.

4. Rakendusetapp kestab vähemalt viis 
aastat. Rakendusetapi jooksul avaldatakse
vajalikele teaduslikele eesmärkidele 
vastavate teadusprojektide esitamiseks
vähemalt kolm konkursikutset. Konkursid 
on suunatud mitut partnerit hõlmavatele 
riikidevahelistele projektidele. Igas 
projektis peab osalema vähemalt kaks 
riiki Läänemere kaguosast. Kõnealused 
projektid hõlmavad teadusuuringuid, 
tehnoloogiaarendust ning koolitus- ja
levitamistegevust. Projektid valitakse välja
kooskõlas strateegilise etapi põhiliste 
eesmärkidega, järgides võrdse kohtlemise, 
läbipaistvuse, kõikidest osalevatest 
riikidest pärinevate ekspertide sõltumatu 
hindamise, kaasrahastamise, 
mittetulunduslikkuse ja muudest ühenduse 
allikatest mitterahastamise põhimõtteid 
ning samuti tagasiulatuva jõu puudumise 
põhimõtet.

Or. pl

Selgitus

Ühine esindatus on vajalik, sest suurema kasumlikkuse saavutamiseks on vaja projekti 
kaasata Läänemerd uurivaid teadlasi, kes pärinevad eelkõige uutest liikmesriikidest, st Balti 
piirkonna kaguosast.
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Muudatusettepanek 41
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Rakendusetapp kestab vähemalt viis 
aastat. Rakendusetapi jooksul avaldatakse 
BONUS-169 eesmärkidele vastavate 
projektide rahastamiseks vähemalt kolm 
konkursikutset. Konkursid on suunatud 
mitut partnerit hõlmavatele 
riikidevahelistele projektidele, sealhulgas 
teadusuuringutele, tehnoloogiaarendusele 
ning koolitus- ja levitamistegevusele.
Projektid valitakse välja, järgides võrdse 
kohtlemise, läbipaistvuse, sõltumatu 
hindamise, kaasrahastamise,
mittetulunduslikkuse ja muudest ühenduse
allikatest mitterahastamise põhimõtteid 
ning samuti tagasiulatuva jõu puudumise 
põhimõtet.

4. Rakendusetapp kestab vähemalt viis 
aastat. Rakendusetapi jooksul avaldatakse 
BONUS-169 eesmärkidele vastavate 
projektide rahastamiseks vähemalt kolm 
konkursikutset. Konkursid on suunatud 
mitut partnerit hõlmavatele 
riikidevahelistele projektidele, sealhulgas 
teadusuuringutele, tehnoloogiaarendusele 
ning koolitus- ja levitamistegevusele.
Projektid valitakse välja, järgides võrdse 
kohtlemise, läbipaistvuse, sõltumatu 
hindamise, mittetulunduslikkuse ja 
muudest liidu allikatest mitterahastamise 
põhimõtteid ning samuti tagasiulatuva jõu 
puudumise põhimõtet.

Or. en

Selgitus

Väga tähtis on VKEde kaasamine protsessi.

Muudatusettepanek 42
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele tuleks ette näha 
miinimumosa programmi BONUS raames 
avaldatud konkursikutsete vahenditest (nt 
15% programmi vahendite 
kogusummast).
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Or. en

Selgitus

On väga tähtis, et VKEsid ergutataks osalema konkursikutsetel projektide ettepanekutega 
ning et neil oleks selleks head tingimused.

Muudatusettepanek 43
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rakendusetapis moodustab ühenduse 
rahaline toetus kuni 48,75 miljonit eurot ja 
on selle ülemmäära piires samaväärne 
osalevate riikide toetusega. Seda ülempiiri 
võib tõsta strateegilise etapi 
rakendamisest üle jääva summa võrra. 
Rakendusetapil võib kuni 25 % osalevate 
riikide toetusest moodustada 
mitterahaline toetus teadusuuringute 
infrastruktuuri kättesaadavuse 
võimaldamise kujul (edaspidi 
„mitterahaline infrastruktuuritoetus”). 

2. Rakendusetapis moodustab ühenduse 
rahaline toetus kuni 48,75 miljonit eurot ja 
on selle ülemmäära piires samaväärne 
osalevate riikide toetusega. Seda ülempiiri 
võib tõsta strateegilise etapi 
rakendamisest üle jääva summa võrra.
Rakendusetapil võib rajatud 
infrastruktuuri maksumust (edaspidi 
„mitterahaline infrastruktuuritoetus”) 
käsitleda osalevate riikide toetusena.

Or. pl

Selgitus

Arvestades osalevate riikide vahelist erinevust, ei ole mingit põhjust piirata mitterahalist 
infrastruktuuritoetust 25%-ga. Selles osas tuleks strateegilises etapis vastu võtta paindlikum 
lähenemine.

Muudatusettepanek 44
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – sissejuhatav osa ja punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rakendusetapis antakse ühenduse 3. Rakendusetapis antakse liidu rahalist 
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rahalist toetust järgmistel tingimustel: toetust järgmiste tingimuste täitmise 
korral:

(a) strateegilise etapi suhtes komisjoni 
sõltumatute ekspertide abiga korraldatud 
hindamise positiivne tulemus; hinnangus 
käsitletakse artikli 2 lõikes 3 ja I lisas
sätestatud eesmärkide ja väljundite 
saavutamise suunas tehtud edusamme;

(a) strateegilise uurimiskava koostamine, 
sidusrühmadega konsulteerimise 
platvormide loomine ning artikli 2 lõikes 
3 osutatud rakendusviiside kehtestamine 
osalevate riikide poolt ning edusammude 
tegemine I lisa 2. jaos sätestatud 
eesmärkide ja väljundite saavutamise 
suunas; vajaduse korral esitab komisjon 
soovitusi strateegilise uurimiskava 
parandamiseks;

Or. en

Selgitus

Ühenduse rahalise toetuse andmise selgitamiseks on tähtis mainida täpselt ära 
rakendusetapis osalejad.

Muudatusettepanek 45
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – sissejuhatav osa ja punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rakendusetapis antakse ühenduse
rahalist toetust järgmistel tingimustel:

3. Rakendusetapis antakse liidu rahalist 
toetust järgmiste tingimuste täitmise 
korral:

(a) strateegilise etapi suhtes komisjoni 
sõltumatute ekspertide abiga korraldatud 
hindamise positiivne tulemus; hinnangus 
käsitletakse artikli 2 lõikes 3 ja I lisas
sätestatud eesmärkide ja väljundite
saavutamise suunas tehtud edusamme;

(a) strateegilise uurimiskava koostamine, 
sidusrühmadega konsulteerimise 
platvormide loomine ning artikli 2 lõikes 
3 osutatud rakendusviiside kehtestamine 
osalevate riikide poolt ning edusammude 
tegemine I lisa punktis 2 sätestatud 
eesmärkide ja väljundite saavutamise 
suunas; vajaduse korral esitab komisjon 
soovitusi strateegilise uurimiskava 
parandamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Jolanta 
Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – sissejuhatav osa ja punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rakendusetapis antakse ühenduse
rahalist toetust järgmistel tingimustel:

3. Rakendusetapis antakse liidu rahalist 
toetust järgmiste tingimuste täitmise 
korral:

(a) strateegilise etapi suhtes komisjoni 
sõltumatute ekspertide abiga korraldatud 
hindamise positiivne tulemus; hinnangus 
käsitletakse artikli 2 lõikes 3 ja I lisas
sätestatud eesmärkide ja väljundite 
saavutamise suunas tehtud edusamme;

(a) strateegilise uurimiskava koostamine, 
sidusrühmadega konsulteerimise 
platvormide loomine ning artikli 2 lõikes 
3 osutatud rakendusviiside kehtestamine 
osalevate riikide poolt ning edusammude 
tegemine I lisa punktis 2 sätestatud 
eesmärkide ja väljundite saavutamise 
suunas; vajaduse korral esitab komisjon 
soovitusi strateegilise uurimiskava 
parandamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – sissejuhatav osa ja punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rakendusetapis antakse ühenduse
rahalist toetust järgmistel tingimustel:

3. Rakendusetapis antakse liidu rahalist 
toetust järgmiste tingimuste täitmise 
korral:

(a) strateegilise etapi suhtes komisjoni 
sõltumatute ekspertide abiga korraldatud 
hindamise positiivne tulemus; hinnangus 
käsitletakse artikli 2 lõikes 3 ja I lisas
sätestatud eesmärkide ja väljundite 
saavutamise suunas tehtud edusamme;

(a) strateegilise uurimiskava koostamine, 
sidusrühmadega konsulteerimise 
platvormide loomine ning artikli 2 lõikes 
3 osutatud rakendusviiside kehtestamine 
osalevate riikide poolt ning edusammude 
tegemine I lisa punktis 2 sätestatud 
eesmärkide ja väljundite saavutamise 
suunas; vajaduse korral esitab komisjon 
soovitusi strateegilise uurimiskava 
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parandamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – sissejuhatav osa ja punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rakendusetapis antakse ühenduse
rahalist toetust järgmistel tingimustel:

3. Rakendusetapis antakse liidu rahalist 
toetust järgmiste tingimuste täitmise 
korral:

(a) strateegilise etapi suhtes komisjoni 
sõltumatute ekspertide abiga korraldatud 
hindamise positiivne tulemus; hinnangus 
käsitletakse artikli 2 lõikes 3 ja I lisas
sätestatud eesmärkide ja väljundite 
saavutamise suunas tehtud edusamme;

(a) strateegilise uurimiskava koostamine, 
sidusrühmadega konsulteerimise 
platvormide loomine ning artikli 2 lõikes 
3 osutatud rakendusviiside kehtestamine 
osalevate riikide poolt ning edusammude 
tegemine I lisa punktis 2 sätestatud 
eesmärkide ja väljundite saavutamise 
suunas; vajaduse korral esitab komisjon 
soovitusi strateegilise uurimiskava 
parandamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rakendusetapis antakse ühenduse 
rahalist toetust järgmistel tingimustel:

3. Enne strateegilise etapi lõppu hindab 
komisjon järgmisi näitajaid:

Or. en

Selgitus

Ühenduse rahalise toetuse saamisele ei tohiks kehtestada tingimusi, sest see põhjustab 
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tarbetut katkestamist ja etteaimamatust.

Muudatusettepanek 50
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) strateegilise etapi suhtes komisjoni 
sõltumatute ekspertide abiga korraldatud 
hindamise positiivne tulemus; hinnangus 
käsitletakse artikli 2 lõikes 3 ja I lisas
sätestatud eesmärkide ja väljundite
saavutamise suunas tehtud edusamme;

(a) strateegilise etapi suhtes komisjoni
poolt kõiki osalevaid riike esindavate
sõltumatute ekspertide abiga korraldatud 
hindamise positiivne tulemus; hinnangus 
käsitletakse niisuguste tähtsaimate 
uurimiskavade kehtestamist, mis on  
olulised artikli 2 lõikes 3 ja I lisas
sätestatud eesmärkide ja väljundite
saavutamiseks, sealhulgas rakendusetapi 
jaoks vajaliku teadusuuringute 
infrastruktuuri põhjaliku valimise ja 
ettevalmistamise abil; kui komisjon peab 
seda vajalikuks, võib ta hindamise käigus 
teha soovituse teadusprogrammi 
laiendamiseks;

Or. pl

Selgitus

Uurimisprojektide kavandamisel on alati oluline teada, milline infrastruktuur on kättesaadav, 
sest uurimisprojektide võidakse ka veidi enne heakskiitmist muuta.

Muudatusettepanek 51
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) strateegilise etapi suhtes komisjoni 
sõltumatute ekspertide abiga korraldatud 
hindamise positiivne tulemus; hinnangus 
käsitletakse artikli 2 lõikes 3 ja I lisas

(a) artikli 2 lõikes 3 kirjeldatud
strateegilise etapi tulemused, samuti I lisa 
punktis 2 sätestatud eesmärkide ja 
väljundite saavutamise suunas tehtud
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sätestatud eesmärkide ja väljundite 
saavutamise suunas tehtud edusamme;

edusammud;

Or. en

Selgitus

Ühenduse rahalise toetuse saamisele ei tohiks kehtestada tingimusi, sest see põhjustab 
tarbetut katkestamist ja etteaimamatust.

Muudatusettepanek 52
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil ja kontrollikojal on õigus ellu 
viia kontrolli ja inspekteerimist, mis on 
vajalik ühenduse rahaliste vahendite 
nõuetekohase haldamise tagamiseks ning 
ühenduste finantshuvide kaitseks pettuste 
või muu eeskirjade eiramise eest. Selleks 
teevad osalevad riigid ja BONUS EEIG 
komisjonile ja kontrollikojale 
kättesaadavaks kõik asjakohased 
dokumendid.

Komisjonil ja kontrollikojal on õigus ellu 
viia kontrolli ja inspekteerimist, mis on 
vajalik ühenduse rahaliste vahendite 
nõuetekohase haldamise tagamiseks ning 
ühenduste finantshuvide kaitseks pettuste 
või muu eeskirjade eiramise eest. Selleks 
teevad osalevad riigid ja BONUS EEIG 
Euroopa Parlamendile, komisjonile ja 
kontrollikojale kättesaadavaks kõik 
asjakohased dokumendid.

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erilist tähelepanu tuleks pöörata Norrale.

Or. fr
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Muudatusettepanek 54
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – alapunkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) nõuab tungivalt, et kõik 
Läänemerega piirnevad või selle 
vesikonda kuuluvad kolmandad riigid  
ühineksid algatusega osaleva riigi 
staatuses.

Or. en

Selgitus

Riigid, mis kuuluvad Läänemere vesikonda, lisatakse arvamuse koostaja 
muudatusettepanekule 2.

Muudatusettepanek 55
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

BONUS EEIG esitab komisjonile 
järgmistes punktides kirjeldatud väljundid 
hiljemalt 18 kuu jooksul alates strateegilise 
etapi algusest. 

BONUS EEIG esitab komisjonile 
järgmistes punktides kirjeldatud väljundid 
hiljemalt 15 kuu jooksul alates strateegilise 
etapi algusest. 

Or. en

Selgitus

BONUS EEIG esitab komisjonile strateegilise etapi väljundid enne etapi lõppu. Kuna 
strateegilise etapi kestust lühendati 18 kuule, tuleb lühendada ka väljundite esitamise 
tähtaega.
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Muudatusettepanek 56
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2.2.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Strateegiline uurimiskava töötatakse välja 
ja selle suhtes lepitakse kokku osalevate 
riikide, mitmesuguste sidusrühmade ja 
komisjoni vaheliste konsultatsioonide 
käigus. See on alus poliitikast juhinduvale 
programmile. Kavaga laiendatakse 
teadusuuringute sihti, kaasates 
mereökosüsteemi kõrval ka vesikonnal 
põhineva lähenemisviisi, mille raames 
käsitletakse peamisi Läänemere piirkonna 
ökosüsteemide kvaliteeti ja tootlikkust 
mõjutavaid küsimusi.

Strateegiline uurimiskava töötatakse välja 
ja selle suhtes lepitakse kokku osalevate 
riikide, mitmesuguste sidusrühmade ja 
komisjoni vaheliste konsultatsioonide 
käigus. See on alus poliitikast juhinduvale 
programmile. Kavaga laiendatakse 
teadusuuringute sihti, kaasates 
mereökosüsteemi kõrval ka vesikonnal 
põhineva lähenemisviisi, mille raames 
käsitletakse peamisi Läänemere piirkonna 
ökosüsteemide kvaliteeti ja tootlikkust 
mõjutavaid küsimusi, eelkõige 
eutrofeerumist. See sisaldab ka selle 
piirkonna keskkonnakahjude ja 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
majandusliku kulu prognoosi.

Or. en

Selgitus

Arvamuse koostaja muudatusettepanekule 3 lisatakse bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
ning üldiste keskkonnakahjude (nt eutrofeerumine) majandusliku kulu hindamine.

Muudatusettepanek 57
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2.2.3 – alapunkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) osalevate riikide ja ühenduse rahalistest 
toetustest koosneva ühiste rahaliste 
vahendite kogumi põhjal töötatakse välja 
BONUS-169 projektide rahastamise 
struktuur;

h) välja töötatakse projektide rahastamise 
struktuur, mis – pöörates erilist 
tähelepanu valikuetapile ja 
teadusuuringute infrastruktuuri 
ettevalmistamisele – põhineb osalevate 
riikide ja ühenduse rahalisel ja 
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mitterahalisel toetusel;

Or. pl

Selgitus

Rahastamisel tuleb arvestada liikmesriikide mitterahalise toetusega vajaliku teadusuuringute 
infrastruktuuri vormis.

Muudatusettepanek 58
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalevad riigid ja ühendus kaasrahastavad 
BONUS-169 rakendamisetappi vähemalt 
viie aasta jooksul, kuni kõik BONUS-169 
alusel rahastatud projektid on täielikult 
lõpetatud, tingimusel et täidetud on 
ühenduse kulukohustused kuni 
2013. aastani ning kõik aruandekohustused 
komisjoni ees. Ühenduse toetus on 
rakendusetapil samaväärne rahalise toetuse 
ja mitterahalise infrastruktuuritoetusega, 
mida osalevad riigid annavad BONUS 
EEIG kaudu BONUS-169 projektideks 
ning BONUS EEIG rakendusetapis kantud 
jooksvateks kuludeks. Kõnealused 
jooksvad kulud ei tohi ületada 5 miljonit 
eurot.

Osalevad riigid ja liit kaasrahastavad 
BONUS-169 rakendamisetappi vähemalt 
viie aasta jooksul, kuni kõik BONUS-169 
alusel rahastatud projektid on täielikult 
lõpetatud, tingimusel et täidetud on 
ühenduse kulukohustused kuni 
2013. aastani ning kõik aruandekohustused 
komisjoni ees. Liidu toetus on 
rakendusetapil samaväärne rahalise toetuse 
ja mitterahalise infrastruktuuritoetusega, 
mida osalevad riigid annavad algatusele 
BONUS-169 ning BONUS EEIG 
rakendusetapis kantud jooksvateks 
kuludeks. Kõnealused jooksvad kulud ei 
tohi ületada 5 miljonit eurot.

Ühenduse ja osalevate riikide rahaline 
toetus algatusele BONUS-169 
koondatakse ning seda haldab 
tsentraliseeritult BONUS EEIG.
Kooskõlas artikli 5 lõikes 2 osutatud iga-
aastastes rahastamislepingutes kokku 
lepitud tingimustega antakse ühenduse
rahalist toetust tõendite põhjal, mis 
näitavad osalevate riikide rahalise toetuse 
maksmist BONUS EEIG-le ja mitterahalise 
infrastruktuuritoetuse andmist BONUS-
169 projektidele.

Kooskõlas artikli 5 lõikes 2 osutatud iga-
aastastes rahastamislepingutes kokku 
lepitud tingimustega antakse liidu rahalist 
toetust tõendite põhjal, mis näitavad 
osalevate riikide rahalise toetuse maksmist 
BONUS-169 alusel toetuse saajatele või
EEIG-le ja mitterahalise 
infrastruktuuritoetuse andmist BONUS-
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169 projektidele.
BONUS EEIG vastutab selle eest, et 
toetuse saajad kasutavad BONUS-169 
rahalisi vahendeid nõuetekohaselt; see 
määratakse kindlaks BONUS EEIG enda 
või tema nimel teostatava rakendatavate 
projektide sõltumatu finantskontrolliga.

BONUS EEIG vastutab selle eest, et 
toetuse saajad kasutavad BONUS-169 
rahalisi vahendeid nõuetekohaselt; see 
määratakse kindlaks BONUS EEIG enda 
või tema nimel teostatava rakendatavate 
projektide sõltumatu finantskontrolliga.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalevad riigid ja ühendus kaasrahastavad 
BONUS-169 rakendamisetappi vähemalt 
viie aasta jooksul, kuni kõik BONUS-169 
alusel rahastatud projektid on täielikult 
lõpetatud, tingimusel et täidetud on 
ühenduse kulukohustused kuni 
2013. aastani ning kõik aruandekohustused 
komisjoni ees. Ühenduse toetus on 
rakendusetapil samaväärne rahalise toetuse 
ja mitterahalise infrastruktuuritoetusega, 
mida osalevad riigid annavad BONUS 
EEIG kaudu BONUS-169 projektideks
ning BONUS EEIG rakendusetapis kantud 
jooksvateks kuludeks. Kõnealused 
jooksvad kulud ei tohi ületada 5 miljonit 
eurot.

Osalevad riigid ja liit kaasrahastavad 
BONUS-169 rakendamisetappi vähemalt 
viie aasta jooksul, kuni kõik BONUS-169 
alusel rahastatud projektid on täielikult 
lõpetatud, tingimusel et täidetud on 
ühenduse kulukohustused kuni 
2013. aastani ning kõik aruandekohustused 
komisjoni ees. Liidu toetus on 
rakendusetapil samaväärne rahalise toetuse 
ja mitterahalise infrastruktuuritoetusega, 
mida osalevad riigid annavad algatusele
BONUS-169 ning BONUS EEIG 
rakendusetapis kantud jooksvateks 
kuludeks. Kõnealused jooksvad kulud ei 
tohi ületada 5 miljonit eurot. 

Ühenduse ja osalevate riikide rahaline 
toetus algatusele BONUS-169 
koondatakse ning seda haldab 
tsentraliseeritult BONUS EEIG.
Kooskõlas artikli 5 lõikes 2 osutatud iga-
aastastes rahastamislepingutes kokku 
lepitud tingimustega antakse ühenduse 
rahalist toetust tõendite põhjal, mis 
näitavad osalevate riikide rahalise toetuse 

Kooskõlas artikli 5 lõikes 2 osutatud iga-
aastastes rahastamislepingutes kokku 
lepitud tingimustega antakse liidu rahalist 
toetust tõendite põhjal, mis näitavad 
osalevate riikide rahalise toetuse maksmist 
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maksmist BONUS EEIG-le ja mitterahalise 
infrastruktuuritoetuse andmist BONUS-
169 projektidele.

BONUS-169 alusel toetuse saajatele või
EEIG-le ja mitterahalise 
infrastruktuuritoetuse andmist BONUS-
169 projektidele. 

BONUS EEIG vastutab selle eest, et 
toetuse saajad kasutavad BONUS-169 
rahalisi vahendeid nõuetekohaselt; see 
määratakse kindlaks BONUS EEIG enda 
või tema nimel teostatava rakendatavate 
projektide sõltumatu finantskontrolliga. 

BONUS EEIG vastutab selle eest, et 
toetuse saajad kasutavad BONUS-169 
rahalisi vahendeid nõuetekohaselt; see 
määratakse kindlaks BONUS EEIG enda 
või tema nimel teostatava rakendatavate 
projektide sõltumatu finantskontrolliga. 

Or. en

Muudatusettepanek 60
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalevad riigid ja ühendus kaasrahastavad 
BONUS-169 rakendamisetappi vähemalt 
viie aasta jooksul, kuni kõik BONUS-169 
alusel rahastatud projektid on täielikult 
lõpetatud, tingimusel et täidetud on 
ühenduse kulukohustused kuni 
2013. aastani ning kõik aruandekohustused 
komisjoni ees. Ühenduse toetus on 
rakendusetapil samaväärne rahalise toetuse 
ja mitterahalise infrastruktuuritoetusega, 
mida osalevad riigid annavad BONUS 
EEIG kaudu BONUS-169 projektideks 
ning BONUS EEIG rakendusetapis kantud 
jooksvateks kuludeks. Kõnealused 
jooksvad kulud ei tohi ületada 5 miljonit 
eurot. 

Osalevad riigid ja liit kaasrahastavad 
BONUS-169 rakendamisetappi vähemalt 
viie aasta jooksul, kuni kõik BONUS-169 
alusel rahastatud projektid on täielikult 
lõpetatud, tingimusel et täidetud on 
ühenduse kulukohustused kuni 
2013. aastani ning kõik aruandekohustused 
komisjoni ees. Liidu toetus on 
rakendusetapil samaväärne rahalise toetuse 
ja mitterahalise infrastruktuuritoetusega, 
mida osalevad riigid annavad algatusele 
BONUS-169 ning BONUS EEIG 
rakendusetapis kantud jooksvateks
kuludeks. Kõnealused jooksvad kulud ei 
tohi ületada 5 miljonit eurot. 

Ühenduse ja osalevate riikide rahaline 
toetus algatusele BONUS-169 
koondatakse ning seda haldab 
tsentraliseeritult BONUS EEIG.
Kooskõlas artikli 5 lõikes 2 osutatud iga-
aastastes rahastamislepingutes kokku 
lepitud tingimustega antakse ühenduse 
rahalist toetust tõendite põhjal, mis 

Kooskõlas artikli 5 lõikes 2 osutatud iga-
aastastes rahastamislepingutes kokku 
lepitud tingimustega antakse liidu rahalist 
toetust tõendite põhjal, mis näitavad 
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näitavad osalevate riikide rahalise toetuse 
maksmist BONUS EEIG-le ja mitterahalise 
infrastruktuuritoetuse andmist BONUS-
169 projektidele.

osalevate riikide rahalise toetuse maksmist 
BONUS-169 alusel toetuse saajatele või 
EEIG-le ja mitterahalise 
infrastruktuuritoetuse andmist BONUS-
169 projektidele. 

BONUS EEIG vastutab selle eest, et 
toetuse saajad kasutavad BONUS-169 
rahalisi vahendeid nõuetekohaselt; see 
määratakse kindlaks BONUS EEIG enda 
või tema nimel teostatava rakendatavate 
projektide sõltumatu finantskontrolliga. 

BONUS EEIG vastutab selle eest, et 
toetuse saajad kasutavad BONUS-169 
rahalisi vahendeid nõuetekohaselt; see 
määratakse kindlaks BONUS EEIG enda 
või tema nimel teostatava rakendatavate 
projektide sõltumatu finantskontrolliga. 

Or. en

Muudatusettepanek 61
Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalevad riigid ja ühendus kaasrahastavad 
BONUS-169 rakendamisetappi vähemalt 
viie aasta jooksul, kuni kõik BONUS-169 
alusel rahastatud projektid on täielikult 
lõpetatud, tingimusel et täidetud on 
ühenduse kulukohustused kuni 
2013. aastani ning kõik aruandekohustused 
komisjoni ees. Ühenduse toetus on 
rakendusetapil samaväärne rahalise toetuse 
ja mitterahalise infrastruktuuritoetusega, 
mida osalevad riigid annavad BONUS 
EEIG kaudu BONUS-169 projektideks
ning BONUS EEIG rakendusetapis kantud 
jooksvateks kuludeks. Kõnealused 
jooksvad kulud ei tohi ületada 5 miljonit 
eurot. 

Osalevad riigid ja liit kaasrahastavad 
BONUS-169 rakendamisetappi vähemalt 
viie aasta jooksul, kuni kõik BONUS-169 
alusel rahastatud projektid on täielikult 
lõpetatud, tingimusel et täidetud on 
ühenduse kulukohustused kuni 
2013. aastani ning kõik aruandekohustused 
komisjoni ees. Liidu toetus on 
rakendusetapil samaväärne rahalise toetuse 
ja mitterahalise infrastruktuuritoetusega, 
mida osalevad riigid annavad algatusele 
BONUS-169 ning BONUS EEIG 
rakendusetapis kantud jooksvateks 
kuludeks. Kõnealused jooksvad kulud ei 
tohi ületada 5 miljonit eurot. 

Ühenduse ja osalevate riikide rahaline 
toetus algatusele BONUS-169 
koondatakse ning seda haldab 
tsentraliseeritult BONUS EEIG.
Kooskõlas artikli 5 lõikes 2 osutatud iga-
aastastes rahastamislepingutes kokku 
lepitud tingimustega antakse ühenduse 

Kooskõlas artikli 5 lõikes 2 osutatud iga-
aastastes rahastamislepingutes kokku 
lepitud tingimustega antakse liidu rahalist 
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rahalist toetust tõendite põhjal, mis 
näitavad osalevate riikide rahalise toetuse 
maksmist BONUS EEIG-le ja mitterahalise 
infrastruktuuritoetuse andmist BONUS-
169 projektidele.

toetust tõendite põhjal, mis näitavad 
osalevate riikide rahalise toetuse maksmist 
BONUS-169 alusel toetuse saajatele või
EEIG-le ja mitterahalise 
infrastruktuuritoetuse andmist BONUS-
169 projektidele. 

BONUS EEIG vastutab selle eest, et 
toetuse saajad kasutavad BONUS-169 
rahalisi vahendeid nõuetekohaselt; see 
määratakse kindlaks BONUS EEIG enda 
või tema nimel teostatava rakendatavate 
projektide sõltumatu finantskontrolliga. 

BONUS EEIG vastutab selle eest, et 
toetuse saajad kasutavad BONUS-169 
rahalisi vahendeid nõuetekohaselt; see 
määratakse kindlaks BONUS EEIG enda 
või tema nimel teostatava rakendatavate 
projektide sõltumatu finantskontrolliga. 

Or. en

Muudatusettepanek 62
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalevad riigid ja ühendus kaasrahastavad 
BONUS-169 rakendamisetappi vähemalt 
viie aasta jooksul, kuni kõik BONUS-169 
alusel rahastatud projektid on täielikult 
lõpetatud, tingimusel et täidetud on 
ühenduse kulukohustused kuni 
2013. aastani ning kõik aruandekohustused 
komisjoni ees. Ühenduse toetus on 
rakendusetapil samaväärne rahalise toetuse 
ja mitterahalise infrastruktuuritoetusega, 
mida osalevad riigid annavad BONUS 
EEIG kaudu BONUS-169 projektideks
ning BONUS EEIG rakendusetapis kantud 
jooksvateks kuludeks. Kõnealused 
jooksvad kulud ei tohi ületada 5 miljonit 
eurot. 

Osalevad riigid ja liit kaasrahastavad 
BONUS-169 rakendamisetappi vähemalt 
viie aasta jooksul, kuni kõik BONUS-169 
alusel rahastatud projektid on täielikult 
lõpetatud, tingimusel et täidetud on 
ühenduse kulukohustused kuni 
2013. aastani ning kõik aruandekohustused 
komisjoni ees. Liidu toetus on 
rakendusetapil samaväärne rahalise toetuse 
ja mitterahalise infrastruktuuritoetusega, 
mida osalevad riigid annavad algatusele 
BONUS-169 ning BONUS EEIG 
rakendusetapis kantud jooksvateks 
kuludeks. Kõnealused jooksvad kulud ei 
tohi ületada 5 miljonit eurot. 

Ühenduse ja osalevate riikide rahaline 
toetus algatusele BONUS-169 
koondatakse ning seda haldab 
tsentraliseeritult BONUS EEIG.
Kooskõlas artikli 5 lõikes 2 osutatud iga-
aastastes rahastamislepingutes kokku 

Kooskõlas artikli 5 lõikes 2 osutatud iga-
aastastes rahastamislepingutes kokku 
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lepitud tingimustega antakse ühenduse 
rahalist toetust tõendite põhjal, mis 
näitavad osalevate riikide rahalise toetuse 
maksmist BONUS EEIG-le ja mitterahalise 
infrastruktuuritoetuse andmist BONUS-
169 projektidele.

lepitud tingimustega antakse liidu rahalist 
toetust tõendite põhjal, mis näitavad 
osalevate riikide rahalise toetuse maksmist 
BONUS-169 alusel toetuse saajatele või
EEIG-le ja mitterahalise 
infrastruktuuritoetuse andmist BONUS-
169 projektidele. 

BONUS EEIG vastutab selle eest, et 
toetuse saajad kasutavad BONUS-169 
rahalisi vahendeid nõuetekohaselt; see 
määratakse kindlaks BONUS EEIG enda 
või tema nimel teostatava rakendatavate 
projektide sõltumatu finantskontrolliga. 

BONUS EEIG vastutab selle eest, et 
toetuse saajad kasutavad BONUS-169 
rahalisi vahendeid nõuetekohaselt; see 
määratakse kindlaks BONUS EEIG enda 
või tema nimel teostatava rakendatavate 
projektide sõltumatu finantskontrolliga. 

Or. en

Muudatusettepanek 63
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3.4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühenduse ja osalevate riikide rahaline 
toetus algatusele BONUS-169
koondatakse ning seda haldab 
tsentraliseeritult BONUS EEIG.

Ühenduse ja osalevate riikide rahaline ja 
mitterahaline toetus teadusuuringute 
programmile BONUS koondatakse ning 
BONUS EEIG haldab seda kas otse või 
kaudselt, st virtuaalselt, kui osalev 
liikmesriik või kolmas riik annab oma 
rahalist ja mitterahalist toetust eranditult  
ühise teadusuuringute programmi 
rakendusetapi ühisprojektidega seotud 
riiklikele teadusprojektidele.

Or. pl

Selgitus

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 
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w obszarze zlewni.

Muudatusettepanek 64
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3.4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühenduse ja osalevate riikide rahaline 
toetus algatusele BONUS-169 koondatakse 
ning seda haldab tsentraliseeritult BONUS 
EEIG.

Üldjuhul liidu ja osalevate riikide rahaline 
toetus algatusele BONUS koondatakse 
ning seda haldab tsentraliseeritult BONUS 
EEIG (nn ühiskassa).

Or. en

Selgitus

Ühenduse ja osalevate riikide rahaline toetus üldjuhul koondatakse ning seda haldab BONUS 
EEIG. Koondatud rahalisele toetusele tuleks viidata kui ühiskassale.


