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Tarkistus 21
Adam Gierek

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Itämeren ekosysteemiin, joka on 
puolisuljettu eurooppalainen sisämeri ja 
yksi maailman suurimmista 
murtovesialueista, vaikuttavat nykyään
vakavasti monet luonnolliset ja ihmisen 
toiminnasta johtuvat ympäristöpaineet, 
kuten raskasmetallien aiheuttama 
pilaantuminen, pysyvät orgaaniset 
yhdisteet, radioaktiiviset aineet, öljyvuodot 
ja muut haitalliset ja vaaralliset aineet, 
rehevöitymiseen johtava ravinteiden ja 
orgaanisen materiaalin liiallinen käyttö, 
haitallisten vieraiden organismien tulo 
ekosysteemiin, kalavarojen kestämätön 
käyttö, ilmastonmuutoksen kielteiset 
vaikutukset, biologisen monimuotoisuuden
häviäminen sekä ihmisen toiminnan 
jatkuva leviäminen rannikko- ja 
merialueilla, mukaan lukien ekologisesti 
kestämätön matkailu. Nämä uhat ovat 
vakavasti vähentäneet Itämeren 
ekosysteemin valmiuksia tarjota kestävältä 
pohjalta resursseja ja palveluja, joista 
ihminen on suoraan riippuvainen ja myös 
välillisesti riippuvainen yhteiskunnallisista, 
kulttuurisista ja taloudellisista syistä.

(3) Itämeren ekosysteemiin, joka on 
puolisuljettu eurooppalainen sisämeri ja 
yksi maailman suurimmista 
murtovesialueista, ovat vaikuttaneet ja
vaikuttavat vakavasti monet luonnolliset ja 
ihmisen toiminnasta johtuvat 
ympäristöpaineet, kuten toisen 
maailmansodan aikaisten 
taisteluaineiden, muun muassa 
taistelukaasujen, mutta myös 
raskasmetalliyhdisteiden, orgaanisten 
aineiden, radioaktiivisten aineiden sekä 
lämmitysöljy- ja raakaöljyvuotojen
aiheuttama pilaantuminen. Maatalouden 
kehittyminen Itämeren valuma-alueella 
on myös aiheuttanut lannoitteiden ja 
orgaanisten aineiden liiallisen käytön,
joka on johtanut pitkälle edenneeseen 
rehevöitymiseen, ja muiden kuin 
kotoperäisten vieraiden organismien
tuominen ympäristöön, kalavarojen 
kestämätön käyttö ja ilmastonmuutos 
aiheuttavat alkuperäisen biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen. Nämä 
tekijät ja ihmisen jatkuva toiminta, kuten 
kaasuputkien rakentaminen 
rannikkoalueille, niiden välittömään 
läheisyyteen ja valuma-alueelle muun 
muassa ympäristön kannalta 
kestämättömän matkailun edistämiseksi, 
aiheuttavat luonnonympäristön 
tuhoutumista. Kaikki tämä vähentää 
merkittävästi Itämeren ekosysteemin 
valmiuksia tarjota kestävältä pohjalta 
resursseja ja palveluja, joista ihminen on 
suoraan riippuvainen ja myös välillisesti 
riippuvainen yhteiskunnallisista, 
kulttuurisista ja taloudellisista syistä.
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Or. pl

Perustelu

Itämeren ekosysteemiä uhkaavat sekä toisen maailmansodan jälkeensä jättämät aineet että 
nykyinen investointitoiminta, joka kohdistuu välittömästi sen alueeseen.

Tarkistus 22
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Komission olisi strategiavaiheen 
jälkeen arvioitava riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella, onko toimi 
tarpeeksi kypsä ja toteutuskelpoinen, jotta 
voidaan siirtyä sen toteutusvaiheeseen.

(15) Komission olisi strategiavaiheen 
jälkeen varmistettava, että strateginen 
tutkimuslinjaus, sidosryhmien 
kuulemisfoorumit ja 
täytäntöönpanosäännöt ovat otettavissa 
käyttöön, jotta voidaan siirtyä toimen
toteutusvaiheeseen. Komission olisi 
tarvittaessa annettava strategisen 
tutkimuslinjauksen parantamiseen 
tähtääviä suosituksia. Siirtymisen 
toteutusvaiheeseen olisi tapahduttava 
saumattomasti ja ilman viivästyksiä.

Or. en

Perustelu

Jotta kaksi vaihetta voidaan ymmärtää oikein, on tarpeen määrittää selkeästi 
strategiavaiheesta toteutusvaiheeseen siirtymiseen vaikuttavat tekijät.

Tarkistus 23
Angelika Niebler

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Komission olisi strategiavaiheen 
jälkeen arvioitava riippumattomien 

(15) Komission olisi strategiavaiheen 
jälkeen varmistettava, että strateginen 
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asiantuntijoiden avustuksella, onko toimi 
tarpeeksi kypsä ja toteutuskelpoinen, jotta 
voidaan siirtyä sen toteutusvaiheeseen.

tutkimuslinjaus, sidosryhmien 
kuulemisfoorumit ja 
täytäntöönpanosäännöt ovat otettavissa 
käyttöön, jotta voidaan siirtyä toimen
toteutusvaiheeseen. Komission olisi 
tarvittaessa annettava strategisen 
tutkimuslinjauksen parantamiseen 
tähtääviä suosituksia. Siirtymisen 
toteutusvaiheeseen olisi tapahduttava 
saumattomasti ja ilman viivästyksiä.

Or. en

Tarkistus 24
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Komission olisi strategiavaiheen 
jälkeen arvioitava riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella, onko toimi 
tarpeeksi kypsä ja toteutuskelpoinen, jotta 
voidaan siirtyä sen toteutusvaiheeseen.

(15) Komission olisi strategiavaiheen 
jälkeen varmistettava, että strateginen 
tutkimuslinjaus, sidosryhmien 
kuulemisfoorumit ja 
täytäntöönpanosäännöt ovat otettavissa 
käyttöön, jotta voidaan siirtyä toimen
toteutusvaiheeseen. Komission olisi 
tarvittaessa annettava strategisen 
tutkimuslinjauksen parantamiseen 
tähtääviä suosituksia. Siirtymisen 
toteutusvaiheeseen olisi tapahduttava
saumattomasti ja ilman viivästyksiä.

Or. en
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Tarkistus 25
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Jolanta 
Emilia Hibner

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Komission olisi strategiavaiheen 
jälkeen arvioitava riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella, onko toimi 
tarpeeksi kypsä ja toteutuskelpoinen, jotta 
voidaan siirtyä sen toteutusvaiheeseen.

(15) Komission olisi strategiavaiheen 
jälkeen varmistettava, että strateginen 
tutkimuslinjaus, sidosryhmien 
kuulemisfoorumit ja 
täytäntöönpanosäännöt ovat otettavissa 
käyttöön, jotta voidaan siirtyä toimen
toteutusvaiheeseen. Komission olisi 
tarvittaessa annettava strategisen 
tutkimuslinjauksen parantamiseen 
tähtääviä suosituksia. Siirtymisen 
toteutusvaiheeseen olisi tapahduttava 
saumattomasti ja ilman viivästyksiä.

Or. en

Tarkistus 26
Ivari Padar

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Komission olisi strategiavaiheen 
jälkeen arvioitava riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella, onko toimi 
tarpeeksi kypsä ja toteutuskelpoinen, jotta 
voidaan siirtyä sen toteutusvaiheeseen.

(15) Komission olisi strategiavaiheen 
jälkeen varmistettava, että strateginen 
tutkimuslinjaus, sidosryhmien 
kuulemisfoorumit ja 
täytäntöönpanosäännöt ovat otettavissa 
käyttöön, jotta voidaan siirtyä toimen
toteutusvaiheeseen. Komission olisi 
tarvittaessa annettava strategisen 
tutkimuslinjauksen parantamiseen 
tähtääviä suosituksia. Siirtymisen 
toteutusvaiheeseen olisi tapahduttava 
saumattomasti ja ilman viivästyksiä.

Or. en



AM\807165FI.doc 7/32 PE439.384v01-00

FI

Tarkistus 27
Algirdas Saudargas

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Komission olisi strategiavaiheen 
jälkeen arvioitava riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella, onko toimi 
tarpeeksi kypsä ja toteutuskelpoinen, jotta 
voidaan siirtyä sen toteutusvaiheeseen.

(15) Komission olisi strategiavaiheen 
jälkeen varmistettava, että strateginen 
tutkimuslinjaus, sidosryhmien 
kuulemisfoorumit ja 
täytäntöönpanosäännöt ovat otettavissa 
käyttöön, jotta voidaan siirtyä toimen
toteutusvaiheeseen. Komission olisi 
tarvittaessa annettava strategisen 
tutkimuslinjauksen parantamiseen 
tähtääviä suosituksia. Siirtymisen 
toteutusvaiheeseen olisi tapahduttava 
saumattomasti ja ilman viivästyksiä.

Or. en

Tarkistus 28
Adam Gierek

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Komission olisi strategiavaiheen 
jälkeen arvioitava riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella, onko toimi 
tarpeeksi kypsä ja toteutuskelpoinen, jotta 
voidaan siirtyä sen toteutusvaiheeseen.

(15) Komission olisi strategiavaiheen 
jälkeen arvioitava kaikkia osallistuvia 
valtioita edustavien riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella, onko toimi 
tarpeeksi kypsä ja toteutuskelpoinen, jotta 
voidaan siirtyä sen toteutusvaiheeseen.
Komissio voi suositella parannuksia 
suunnitelmaan tai tutkimusalaan, jos se 
pitää tätä tarkoituksenmukaisena. 
Siirtymisen toteutusvaiheeseen olisi 
tapahduttava saumattomasti ja ilman 
viivästyksiä.
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Perustelu

Strategiavaihe olisi valmisteltava siten, että mahdollinen strategiavaihetta koskeva parannus 
ei viivästytä siirtymistä varsinaiseen tutkimusvaiheeseen.

Tarkistus 29
Lena Ek

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta BONUS-169:n toteutus olisi 
tehokasta, toteutusvaiheen aikana 
rahoitustukea olisi annettava BONUS-
169:n hankkeisiin, jotka valitaan 
keskustasolla BONUS EEIG:n vastuulla 
ehdotuspyyntöjen pohjalta.

(24) Jotta BONUS-ohjelman toteutus olisi 
tehokasta, toteutusvaiheen aikana 
rahoitustukea olisi annettava BONUS-
ohjelman hankkeisiin, jotka valitaan 
keskustasolla BONUS EEIG:n vastuulla 
ehdotuspyyntöjen pohjalta. Huolimatta 
siitä, että tosiasiallisen yhteisbudjetin 
soveltamista olisi pitkällä aikavälillä 
pidettävä parempana tutkijoiden 
rahoituksen takaamiseksi ja EU:n 
tuoman lisäarvon varmistamiseksi, eivät 
tietyissä osallistujavaltioissa tällä hetkellä 
voimassa olevat ulkoisen 
tutkimustoiminnan rahoittamiselle 
asetetut esteet saisi viivästyttää BONUS-
ohjelman tehokasta täytäntöönpanoa. 
Siksi olisi tietyissä tapauksissa 
tarkoituksenmukaista sallia 
osallistujavaltion sijoittaa tilapäisesti 
rahoitusosuutensa yksinomaan 
kansalliseen, keskushallinnon 
valitsemaan tutkimustoimintaan ilman, 
että vaarannetaan korkeaa tieteellistä 
tasoa koskevan hallitsevan kriteerin 
täyttymistä.

Or. en
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Tarkistus 30
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta BONUS-169:n toteutus olisi 
tehokasta, toteutusvaiheen aikana 
rahoitustukea olisi annettava BONUS-
169:n hankkeisiin, jotka valitaan 
keskustasolla BONUS EEIG:n vastuulla 
ehdotuspyyntöjen pohjalta.

(24) Jotta BONUS-ohjelman toteutus olisi 
tehokasta, toteutusvaiheen aikana 
rahoitustukea olisi annettava BONUS-
ohjelman hankkeisiin, jotka valitaan 
keskustasolla BONUS EEIG:n vastuulla 
ehdotuspyyntöjen pohjalta. Tällaisen 
rahoitustuen myöntämisen ja maksamisen 
Bonus-ohjelman osallistujille olisi oltava 
avointa, yksinkertaista ja yhteisten 
sääntöjen mukaista.

Or. en

Perustelu

Seitsemännen puiteohjelman yleisten sääntöjen mukaisesti olisi osallistujien saaman 
rahoitustuen myöntämisen oltava mahdollisimman avointa ja epäbyrokraattista.

Tarkistus 31
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta BONUS-169:n toteutus olisi 
tehokasta, toteutusvaiheen aikana 
rahoitustukea olisi annettava BONUS-
169:n hankkeisiin, jotka valitaan 
keskustasolla BONUS EEIG:n vastuulla 
ehdotuspyyntöjen pohjalta.

(24) Jotta BONUS-169:n toteutus olisi 
tehokasta, toteutusvaiheen aikana 
rahoitustukea olisi annettava BONUS-
169:n hankkeisiin, jotka valitaan 
keskustasolla BONUS EEIG:n vastuulla 
ehdotuspyyntöjen pohjalta. Myönnettäessä
ja maksettaessa tällaista rahoitustukea 
Bonus-169:n osallistujille olisi 
noudatettava seitsemännen puiteohjelman 
mukaisia yhteisiä sääntöjä.

Or. en
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Tarkistus 32
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Seitsemännen puiteohjelman 
tavoitteiden mukaisesti myös minkä 
tahansa muun maan olisi voitava osallistua 
BONUS-169:ään, jos osallistumisesta 
määrätään asiaan sovellettavassa 
kansainvälisessä sopimuksessa ja jos sekä 
komissio että osallistuvat jäsenvaltiot 
hyväksyvät osallistumisen. Seitsemännen 
puiteohjelman mukaisesti yhteisöllä olisi 
oltava oikeus sopia sen BONUS-169:ää 
koskevan rahoitusosuuden ehdoista 
suhteessa muiden maiden osallistumiseen 
tässä päätöksessä vahvistetuin säännöin ja 
edellytyksin.

(28) Seitsemännen puiteohjelman 
tavoitteiden mukaisesti myös minkä 
tahansa muun maan, kuten Venäjän 
federaation, muiden Itämeren altaan
alueen maiden ja Norjan, olisi voitava 
osallistua BONUS-ohjelmaan, jos 
osallistumisesta määrätään asiaan 
sovellettavassa kansainvälisessä 
sopimuksessa ja jos sekä komissio että 
osallistuvat jäsenvaltiot hyväksyvät 
osallistumisen. Seitsemännen 
puiteohjelman mukaisesti unionilla olisi 
oltava oikeus sopia sen BONUS-169:ää 
koskevan rahoitusosuuden ehdoista 
suhteessa muiden maiden osallistumiseen 
tässä päätöksessä vahvistetuin säännöin ja 
edellytyksin.

Or. en

Perustelu

Venäjän federaatiolla, muilla Itämeren altaan alueeseen kuuluvilla mailla ja Norjalla olisi 
oltava halutessaan mahdollisuus osallistua tähän ohjelmaan.

Tarkistus 33
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) On olennaisen tärkeää, että BONUS-
169:ssä toteutetut tutkimustoimet ovat 
eettisten perusperiaatteiden mukaisia, 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

(30) On olennaisen tärkeää, että BONUS-
169:ssä toteutetut tutkimustoimet ovat 
eettisten perusperiaatteiden mukaisia, 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 



AM\807165FI.doc 11/32 PE439.384v01-00

FI

6 artiklassa ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tarkoitetut periaatteet 
mukaan luettuina, ja että niissä noudatetaan 
naisten ja miesten tasa-arvon ja sen 
valtavirtaistamisen periaatteita.

6 artiklassa ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa sekä seitsemännessä 
puiteohjelmassa tarkoitetut periaatteet 
mukaan luettuina, ja että niissä noudatetaan 
naisten ja miesten tasa-arvon ja sen 
valtavirtaistamisen periaatteita.

Or. en

Perustelu

Eettiset periaatteet ovat osa Euroopan unionista tehtyä sopimusta, Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa sekä seitsemättä puiteohjelmaa ja nekin olisi siksi mainittava tekstissä.

Tarkistus 34
Adam Gierek

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Komission olisi tehtävä 
väliarviointeja, joissa arvioidaan BONUS-
169:n täytäntöönpanon laatua ja 
tehokkuutta sekä edistymistä tavoitteiden 
saavuttamisessa, sekä loppuarviointi.

(31) Komission olisi kaikkia osallistuvia 
valtioita edustavien riippumattomien 
asiantuntijoiden avulla tehtävä 
väliarviointeja, joissa arvioidaan
tutkimuslinjauksen ja -suunnitelman 
täytäntöönpanoa sekä edistymistä 
tavoitteiden saavuttamisessa, sekä 
loppuarviointi.

Or. pl

Perustelu

Asiantuntijoiden on oltava poliittisesti riippumattomia, ja tutkimussuunnitelman ja 
-linjauksen toteuttamisen arvioinnissa heidän on otettava huomioon sen toteutuksen laatu ja 
tehokkuus.
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Tarkistus 35
Adam Gierek

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Ohjelman strategiavaihe kestää enintään
kaksi vuotta. Siinä valmistellaan 
toteutusvaihetta. Strategiavaiheen aikana 
BONUS EEIG toteuttaa seuraavat tehtävät: 

3. Ohjelman strategiavaihe kestää kaksi 
vuotta. Siinä valmistellaan toteutusvaihetta
ja sen tarkoituksena on

– määrittää ensisijaiset tavoitteet, joilla 
edistetään Itämeren hyvää tilaa,
– tarvittavan tutkimusinfrastruktuurin 
alustava muotoileminen. 
Strategiavaiheen aikana BONUS EEIG 
toteuttaa seuraavat tehtävät:

Or. pl

Perustelu

Strategiavaihetta ei saisi lyhentää. Toteutusvaiheessa olisi otettava huomioon kaikki 
tarvittavat tutkimustavoitteet, joilla on ratkaiseva vaikutus Itämeren hyvään ekologiseen 
tilaan.

Tarkistus 36
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Ohjelman strategiavaihe kestää enintään 
kaksi vuotta. Siinä valmistellaan 
toteutusvaihetta. Strategiavaiheen aikana 
BONUS EEIG toteuttaa seuraavat tehtävät: 

3. Ohjelman strategiavaihe kestää enintään 
18 kuukautta. Siinä valmistellaan 
toteutusvaihetta. Strategiavaiheen aikana 
BONUS EEIG toteuttaa seuraavat tehtävät: 

Or. en

Perustelu

Strateginen tutkimuslinjaus valmistuu kesällä 2011. Tämä saattaa aiheuttaa ajallisen katkon 



AM\807165FI.doc 13/32 PE439.384v01-00

FI

BONUS-169:n päättymisen ja uusien ohjelmien alkamisen välillä. Liian tiukka aikataulu 
saattaa kuitenkin aiheuttaa ongelmia toteutuksessa. Tällaisen avainasiakirjan laatiminen 
tutkimusohjelmaa varten on hyvin arkaluonteinen tehtävä, joka olisi hoidettava hyvin 
huolellisesti avoimia menetelmiä käyttäen ja laajan kuulemiskierroksen kera. Prosessia ei 
voida viedä läpi alle vuodessa.

Tarkistus 37
Adam Gierek

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) strategisen tutkimuslinjauksen
valmistelu eli ohjelman tieteellisen 
sisällön määrittely seitsemännessä 
puiteohjelmassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti ja keskittyen 
ehdotuspyyntöihin;

(a) täytäntöönpanosääntöjen valmistelu, 
mukaan lukien oikeudelliset ja 
taloudelliset säännöt ja menettelyt, 
hyväksytyn tutkimuslinjauksen toimista 
johtuviin immateriaalioikeuksiin 
sovellettavat säännöt sekä henkilöstöä ja 
viestintänäkökohtia koskevat säännöt;

Or. pl

Perustelu

BONUS EEIG -organisaation on toimittava johdonmukaisen suunnitelman pohjalta siten, että 
ensiksi valmistellaan oikeudellinen kehys ja sitten nimitetään neuvoa-antavat tutkimusryhmät, 
jotka valmistelevat erityisen strategisen tutkimuslinjauksen.

Tarkistus 38
Adam Gierek

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) täytäntöönpanosääntöjen valmistelu, 
mukaan lukien oikeudelliset ja 
taloudelliset säännöt ja menettelyt, 
BONUS-169:n toimista johtuviin 
immateriaalioikeuksiin sovellettavat 
säännöt sekä henkilöstöä ja 

(c) erityisen strategisen 
tutkimuslinjauksen valmistelu koko 
Itämeren aluetta varten eli 
kiireellisimpien tarpeiden määrittely 
ohjelman tieteellisen sisällön ja sen 
prioriteettien osalta seitsemännessä 
puiteohjelmassa asetettujen tavoitteiden 



PE439.384v01-00 14/32 AM\807165FI.doc

FI

viestintänäkökohtia koskevat säännöt. mukaisesti ja keskittyen 
ehdotuspyyntöihin sekä tutkimusten 
valmisteluun.

Or. pl

Perustelu

BONUS EEIG -organisaation on toimittava johdonmukaisen suunnitelman pohjalta siten, että 
ensiksi valmistellaan oikeudellinen kehys ja sitten nimitetään neuvoa-antavat tutkimusryhmät, 
jotka valmistelevat erityisen strategisen tutkimuslinjauksen.

Tarkistus 39
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toteutusvaihe kestää vähintään viisi 
vuotta. Toteutusvaiheen aikana julkaistaan 
ainakin viisi ehdotuspyyntöä BONUS-
169:n tavoitteisiin tähtäävien hankkeiden 
rahoittamiseksi. Ehdotuspyynnöissä on 
haettava useiden kumppaneiden 
monikansallisia hankkeita, joihin sisältyy 
tutkimukseen, teknologian kehittämiseen, 
koulutukseen ja levittämiseen liittyviä 
toimia. Hankkeet valitaan noudattaen tasa-
arvoisen kohtelun, avoimuuden, 
riippumattoman arvioinnin, 
yhteisrahoituksen, voittoa 
tavoittelemattoman rahoituksen ja 
taannehtivuuskiellon periaatteita sekä 
periaatetta, jonka mukaan rahoitus ei ole 
yhdistettävissä muista yhteisön lähteistä 
saatavan rahoituksen kanssa. 

4. Toteutusvaihe kestää vähintään viisi 
vuotta. Toteutusvaiheen aikana julkaistaan 
ainakin viisi ehdotuspyyntöä BONUS-
169:n tavoitteisiin tähtäävien hankkeiden 
rahoittamiseksi. Ehdotuspyynnöissä on 
haettava useiden kumppaneiden 
monikansallisia hankkeita, joihin sisältyy 
tutkimukseen, teknologian kehittämiseen, 
koulutukseen ja levittämiseen liittyviä 
toimia. Hankkeet valitaan noudattaen tasa-
arvoisen kohtelun, avoimuuden, 
riippumattoman arvioinnin, 
yhteisrahoituksen, voittoa 
tavoittelemattoman rahoituksen ja 
taannehtivuuskiellon periaatteita sekä 
periaatetta, jonka mukaan rahoitus ei ole 
yhdistettävissä muista unionin lähteistä 
saatavan rahoituksen kanssa. 
Myönnettäessä ja maksettaessa 
rahoitustukea Bonus-169:n osallistujille 
on noudatettava seitsemännen 
puiteohjelman mukaisia yhteisiä sääntöjä.

Or. en
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Tarkistus 40
Adam Gierek

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toteutusvaihe kestää vähintään viisi 
vuotta. Toteutusvaiheen aikana julkaistaan 
ainakin viisi ehdotuspyyntöä BONUS-
169:n tavoitteisiin tähtäävien hankkeiden 
rahoittamiseksi. Ehdotuspyynnöissä on 
haettava useiden kumppaneiden 
monikansallisia hankkeita, joihin sisältyy 
tutkimukseen, teknologian kehittämiseen, 
koulutukseen ja levittämiseen liittyviä 
toimia. Hankkeet valitaan noudattaen tasa-
arvoisen kohtelun, avoimuuden, 
riippumattoman arvioinnin, 
yhteisrahoituksen, voittoa 
tavoittelemattoman rahoituksen ja 
taannehtivuuskiellon periaatteita sekä
periaatetta, jonka mukaan rahoitus ei ole 
yhdistettävissä muista yhteisön lähteistä 
saatavan rahoituksen kanssa.

4. Toteutusvaihe kestää vähintään viisi 
vuotta. Toteutusvaiheen aikana julkaistaan 
ainakin viisi tutkimusehdotuspyyntöä 
tarpeellisiin tieteellisiin tavoitteisiin 
tähtäävien hankkeiden rahoittamiseksi.
Ehdotuspyynnöissä on haettava useiden 
kumppaneiden monikansallisia hankkeita,
joista jokaisessa on oltava mukana 
vähintään kaksi Itämeren alueen 
kaakkoisosan valtiota. Näihin hankkeisiin
sisältyy tutkimukseen, teknologian 
kehittämiseen, koulutukseen ja tiedon
levittämiseen liittyviä toimia. Hankkeet 
valitaan noudattaen strategisessa osassa 
määriteltyjä päätavoitteita tasa-arvoisen 
kohtelun, avoimuuden, kaikista 
osallistuvista valtioista tulevien 
asiantuntijoiden suorittaman
riippumattoman arvioinnin, 
yhteisrahoituksen, voittoa 
tavoittelemattoman rahoituksen ja 
taannehtivuuskiellon periaatteiden sekä
sen periaatteen mukaisesti, että rahoitus ei 
ole yhdistettävissä muista yhteisön 
lähteistä saatavan rahoituksen kanssa.

Or. pl

Perustelu

Tarve integroida Itämeren tutkimusta tekevät tieteenharjoittajat, erityisesti uusista 
jäsenvaltioista eli Itämeren kaakkoisosasta tulevat, edellyttää yhtäläisen edustuksen 
periaatteen soveltamista. 
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Tarkistus 41
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toteutusvaihe kestää vähintään viisi 
vuotta. Toteutusvaiheen aikana julkaistaan 
ainakin viisi ehdotuspyyntöä BONUS-
169:n tavoitteisiin tähtäävien hankkeiden 
rahoittamiseksi. Ehdotuspyynnöissä on 
haettava useiden kumppaneiden 
monikansallisia hankkeita, joihin sisältyy 
tutkimukseen, teknologian kehittämiseen, 
koulutukseen ja levittämiseen liittyviä 
toimia. Hankkeet valitaan noudattaen tasa-
arvoisen kohtelun, avoimuuden, 
riippumattoman arvioinnin, 
yhteisrahoituksen, voittoa 
tavoittelemattoman rahoituksen ja 
taannehtivuuskiellon periaatteita sekä 
periaatetta, jonka mukaan rahoitus ei ole 
yhdistettävissä muista yhteisön lähteistä 
saatavan rahoituksen kanssa. 

4. Toteutusvaihe kestää vähintään viisi 
vuotta. Toteutusvaiheen aikana julkaistaan 
ainakin viisi ehdotuspyyntöä BONUS-
169:n tavoitteisiin tähtäävien hankkeiden 
rahoittamiseksi. Ehdotuspyynnöissä on 
haettava useiden kumppaneiden 
monikansallisia hankkeita, joihin sisältyy 
tutkimukseen, teknologian kehittämiseen, 
koulutukseen ja levittämiseen liittyviä 
toimia. Hankkeet valitaan noudattaen tasa-
arvoisen kohtelun, avoimuuden, 
riippumattoman arvioinnin, voittoa 
tavoittelemattoman rahoituksen ja 
taannehtivuuskiellon periaatteita sekä 
periaatetta, jonka mukaan rahoitus ei ole 
yhdistettävissä muista unionin lähteistä 
saatavan rahoituksen kanssa.

Or. en

Perustelu

On hyvin tärkeää, että pk-yritykset saadaan osallistumaan prosessiin.

Tarkistus 42
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Pienille ja keskisuurille yrityksille 
olisi varattava vähimmäisosuus BONUS-
ohjelman mukaisesti julkistettujen 
ehdotuspyyntöjen varoista (esimerkiksi 
15 prosenttia ohjelman kokonaisvaroista).
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Or. en

Perustelu

On hyvin tärkeää, että pk-yrityksiä rohkaistaan ja että niillä on hyvät mahdollisuudet esittää 
hanke-ehdotuksia.

Tarkistus 43
Adam Gierek

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisön rahoitusosuus toteutusvaihetta 
varten on enintään 48,75 miljoonaa euroa 
ja näissä enimmäisrajoissa yhtä suuri kuin 
osallistuvien valtioiden rahoitusosuus. Tätä 
enimmäisrahoitusta voidaan lisätä 
mahdollisella strategiavaiheen 
rahoituksesta käyttämättä jääneellä 
määrällä. Toteutusvaiheen aikana enintään 
25 prosenttia osallistuvien valtioiden
rahoitusosuudesta voi muodostua
tutkimusinfrastruktuurien käyttöoikeuksien
antamisesta, jäljempänä 
’infrastruktuureihin liittyvät 
luontoissuoritukset’.

2. Yhteisön rahoitusosuus toteutusvaihetta 
varten on enintään 48,75 miljoonaa euroa 
ja näissä enimmäisrajoissa yhtä suuri kuin 
osallistuvien valtioiden rahoitusosuus. Tätä 
enimmäisrahoitusta voidaan lisätä 
mahdollisella strategiavaiheen 
rahoituksesta käyttämättä jääneellä 
määrällä. Toteutusvaiheen aikana 
osallistuvien valtioiden rahoitusosuudeksi 
voidaan määritellä annettujen
tutkimusinfrastruktuurien käyttöoikeuksien
arvo, jäljempänä "infrastruktuureihin 
liittyvät luontoissuoritukset".

Or. pl

Perustelu

Kun otetaan huomioon osallistuvien valtioiden väliset erot, ei ole perusteltua asettaa 25 
prosentin ylärajaa infrastruktuureihin liittyvinä luontoissuorituksina annettavalle 
rahoitusosuudelle. Parempi olisi omaksua joustavampi lähestymistapa tähän asiaan 
strategisen vaiheen aikana.
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Tarkistus 44
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – johdanto-osa ja a alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteisön rahoitusosuus toteutusvaihetta 
varten suoritetaan seuraavin edellytyksin: 

3. Ehtona unionin rahoitusosuudelle
toteutusvaihetta varten on, että:

(a) strategiavaihetta koskeva arviointi, 
jonka komissio tekee riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella, on 
myönteinen; arviointi koskee edistymistä 
kohti 2 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä I
esitettyjen tavoitteiden ja suoritteiden 
saavuttamista;

(a) osallistujavaltiot ovat vahvistaneet 
2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
strategisen tutkimuslinjauksen ja siinä 
tarkoitetut sidosryhmien 
kuulemisfoorumit ja 
täytäntöönpanosäännöt ja että liitteessä I 
olevassa 2 jaksossa esitettyjen tavoitteiden 
ja suoritteiden saavuttamisessa on 
edistytty. Komissio antaa tarvittaessa 
strategisen tutkimuslinjauksen 
parantamiseen tähtääviä suosituksia.. 

Or. en

Perustelu

Yhteisön lopullisen rahoitusosuuden selkiyttämiseksi on tärkeää mainita tarkasti 
toteutusvaiheeseen osallistuvat toimijat.

Tarkistus 45
Angelika Niebler

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – johdanto-osa ja a alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteisön rahoitusosuus toteutusvaihetta 
varten suoritetaan seuraavin edellytyksin: 

3. Ehtona unionin rahoitusosuudelle
toteutusvaihetta varten on, että:

(a) strategiavaihetta koskeva arviointi, 
jonka komissio tekee riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella, on 
myönteinen; arviointi koskee edistymistä 
kohti 2 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä I 
esitettyjen tavoitteiden ja suoritteiden

(a) osallistujavaltiot ovat vahvistaneet 
2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
strategisen tutkimuslinjauksen ja siinä 
tarkoitetut sidosryhmien 
kuulemisfoorumit ja 
täytäntöönpanosäännöt ja että liitteessä I 
olevassa 2 jaksossa esitettyjen tavoitteiden 
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saavuttamista; ja suoritteiden saavuttamisessa on 
edistytty. Komissio antaa tarvittaessa 
strategisen tutkimuslinjauksen 
parantamiseen tähtääviä suosituksia. 

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – johdanto-osa ja a alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteisön rahoitusosuus toteutusvaihetta 
varten suoritetaan seuraavin edellytyksin:

3. Ehtona unionin rahoitusosuudelle
toteutusvaihetta varten on, että:

(a) strategiavaihetta koskeva arviointi, 
jonka komissio tekee riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella, on 
myönteinen; arviointi koskee edistymistä 
kohti 2 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä I 
esitettyjen tavoitteiden ja suoritteiden
saavuttamista;

(a) osallistujavaltiot ovat vahvistaneet 
2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
strategisen tutkimuslinjauksen ja siinä 
tarkoitetut sidosryhmien 
kuulemisfoorumit ja 
täytäntöönpanosäännöt ja että liitteessä I 
olevassa 2 jaksossa esitettyjen tavoitteiden 
ja suoritteiden saavuttamisessa on 
edistytty. Komissio antaa tarvittaessa 
strategisen tutkimuslinjauksen 
parantamiseen tähtääviä suosituksia. 

Or. en

Tarkistus 47
Ivari Padar

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – johdanto-osa ja a alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteisön rahoitusosuus toteutusvaihetta 
varten suoritetaan seuraavin edellytyksin: 

3. Ehtona unionin rahoitusosuudelle
toteutusvaihetta varten on, että:

(a) strategiavaihetta koskeva arviointi, (a) osallistujavaltiot ovat vahvistaneet 
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jonka komissio tekee riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella, on 
myönteinen; arviointi koskee edistymistä 
kohti 2 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä I
esitettyjen tavoitteiden ja suoritteiden 
saavuttamista;

2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
strategisen tutkimuslinjauksen ja siinä 
tarkoitetut sidosryhmien 
kuulemisfoorumit ja 
täytäntöönpanosäännöt ja että liitteessä I 
olevassa 2 jaksossa esitettyjen tavoitteiden 
ja suoritteiden saavuttamisessa on 
edistytty. Komissio antaa tarvittaessa 
strategisen tutkimuslinjauksen 
parantamiseen tähtääviä suosituksia. 

Or. en

Tarkistus 48
Algirdas Saudargas

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – johdanto-osa ja a alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteisön rahoitusosuus toteutusvaihetta 
varten suoritetaan seuraavin edellytyksin: 

3. Ehtona unionin rahoitusosuudelle
toteutusvaihetta varten on, että:

(a) strategiavaihetta koskeva arviointi, 
jonka komissio tekee riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella, on 
myönteinen; arviointi koskee edistymistä 
kohti 2 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä I 
esitettyjen tavoitteiden ja suoritteiden
saavuttamista;

(a) osallistujavaltiot ovat vahvistaneet 
2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
strategisen tutkimuslinjauksen ja siinä 
tarkoitetut sidosryhmien 
kuulemisfoorumit ja 
täytäntöönpanosäännöt ja että liitteessä I 
olevassa 2 jaksossa esitettyjen tavoitteiden 
ja suoritteiden saavuttamisessa on 
edistytty. Komissio antaa tarvittaessa 
strategisen tutkimuslinjauksen 
parantamiseen tähtääviä suosituksia. 

Or. en



AM\807165FI.doc 21/32 PE439.384v01-00

FI

Tarkistus 49
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteisön rahoitusosuus 
toteutusvaihetta varten suoritetaan 
seuraavin edellytyksin:

3. Komissio arvioi ennen strategiavaiheen 
päättymistä seuraavia näkökohtia:

Or. en

Perustelu

Yhteisön rahoitusosuudelle ei saisi asettaa ehtoja, sillä se johtaa tarpeettomiin keskeytyksiin 
ja aiheuttaa epävarmuutta.

Tarkistus 50
Adam Gierek

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) strategiavaihetta koskeva arviointi, 
jonka komissio tekee riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella, on 
myönteinen; arviointi koskee edistymistä
kohti 2 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä I 
esitettyjen tavoitteiden ja suoritteiden 
saavuttamista;

(a) strategiavaihetta koskeva arviointi, 
jonka komissio tekee kaikkia osallistuvia 
valtioita edustavien riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella, on 
myönteinen; arviointi koskee niiden 
tärkeimpien tutkimussuunnitelmien 
määrittelemistä, jotka ovat keskeisiä 
edistymisessä kohti 2 artiklan 3 kohdassa 
ja liitteessä I esitettyjen tavoitteiden ja 
suoritteiden saavuttamista, muun muassa 
toteuttamisvaiheessa tarvittavan 
tutkimusinfrastruktuurin valinnan ja 
valmistelun kautta; komissio voi 
arvioinnin aikana suositella 
tutkimussuunnitelman laajentamista, jos 
se pitää tätä tarpeellisena. 

Or. pl
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Perustelu

Kaikessa tutkimuksessa tiedolla käytettävissä olevista tutkimusinfrastruktuureista on 
ratkaiseva merkitys tutkimussuunnitelmien muotoutumisessa, sillä niitä voidaan parantaa 
vielä viime hetkellä ennen niiden hyväksymistä.

Tarkistus 51
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) strategiavaihetta koskeva arviointi, 
jonka komissio tekee riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella, on 
myönteinen; arviointi koskee edistymistä 
kohti 2 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä I
esitettyjen tavoitteiden ja suoritteiden 
saavuttamista;

(a) edellä 2 artiklan 3 kohdassa kuvatun 
strategiavaiheen tuloksia sekä edistymistä 
kohti liitteessä I olevassa 2 jaksossa
esitettyjen tavoitteiden ja suoritteiden 
saavuttamista.

Or. en

Perustelu

Yhteisön rahoitusosuudelle ei saisi asettaa ehtoja, sillä se johtaa tarpeettomiin keskeytyksiin 
ja aiheuttaa epävarmuutta.

Tarkistus 52
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio ja tilintarkastustuomioistuin ovat 
oikeutettuja tekemään tarkistuksia, jotka 
ovat tarpeen yhteisön varojen 
moitteettoman hallinnoinnin 
varmistamiseksi ja yhteisöjen taloudellisten 
etujen suojaamiseksi petoksilta ja 
väärinkäytöksiltä. Tätä varten osallistuvien 
valtioiden ja BONUS EEIG:n on annettava 

Komissio ja tilintarkastustuomioistuin ovat 
oikeutettuja tekemään tarkistuksia, jotka 
ovat tarpeen yhteisön varojen 
moitteettoman hallinnoinnin 
varmistamiseksi ja yhteisöjen taloudellisten 
etujen suojaamiseksi petoksilta ja 
väärinkäytöksiltä. Tätä varten osallistuvien 
valtioiden ja BONUS EEIG:n on annettava 



AM\807165FI.doc 23/32 PE439.384v01-00

FI

kaikki asiaan liittyvät asiakirjat komission 
ja tilintarkastustuomioistuimen käyttöön.

kaikki asiaan liittyvät asiakirjat Euroopan 
parlamentin, komission ja 
tilintarkastustuomioistuimen käyttöön.

Or. fr

Tarkistus 53
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Norjan kuningaskuntaan kiinnitetään 
tässä yhteydessä erityistä huomiota.

Or. fr

Tarkistus 54
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – jakso 1 – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) kehotetaan kaikkia Itämerta 
ympäröiviä tai sen valuma-alueeseen 
kuuluvia kolmansia maita liittymään 
aloitteeseen osallistujavaltioina.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella lisätään Itämeren valuma-alueeseen kuuluvia maita valmistelijan tarkistukseen 
2.
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Tarkistus 55
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – jakso 2.2 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

BONUS EEIG:n on toimitettava 
komissiolle seuraavissa kohdissa mainitut 
suoritteet 18 kuukauden kuluessa 
strategiavaiheen alusta. 

BONUS EEIG:n on toimitettava 
komissiolle seuraavissa kohdissa mainitut 
suoritteet 15 kuukauden kuluessa 
strategiavaiheen alusta. 

Or. en

Perustelu

BONUS EEIG:n on toimitettava komissiolle strategiavaiheen suoritteet ennen kyseisen 
vaiheen päättymistä. Ottaen huomioon, että strategiavaiheen kesto on lyhennetty 18 
kuukauteen, olisi myös suoritteiden määräaikaa lyhennettävä.

Tarkistus 56
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – jakso 2.2.1 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Strateginen tutkimuslinjaus laaditaan ja 
siitä sovitaan keskinäisellä neuvonpidolla, 
jossa ovat mukana osallistuvat valtiot, laaja 
kirjo sidosryhmiä ja komissio. Se 
muodostaa perustan politiikkalähtöiselle 
ohjelmalle. Sen tutkimuskohteet on 
rajattava niin, että ne käsittävät 
meriekosysteemin lisäksi myös Itämeren 
valuma-alueen, jotta voidaan ottaa 
huomioon Itämeren alueen ekosysteemien 
laatuun ja tuottavuuteen vaikuttavat 
keskeiset tekijät.

Strateginen tutkimuslinjaus laaditaan ja 
siitä sovitaan keskinäisellä neuvonpidolla, 
jossa ovat mukana osallistuvat valtiot, laaja 
kirjo sidosryhmiä ja komissio. Se 
muodostaa perustan politiikkalähtöiselle 
ohjelmalle. Sen tutkimuskohteet on 
rajattava niin, että ne käsittävät 
meriekosysteemin lisäksi myös Itämeren 
valuma-alueen, jotta voidaan ottaa 
huomioon Itämeren alueen ekosysteemien 
laatuun ja tuottavuuteen vaikuttavat 
keskeiset tekijät ja etenkin 
rehevöityminen. Siihen on sisällyttävä 
arvio alueen ympäristövahingoista ja 
biologisen monimuotoisuuden 
menetyksestä johtuvista taloudellisista 
kustannuksista.
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella lisätään ympäristön tilan yleisen heikkenemisen (kuten rehevöitymisen) 
taloudellisten vaikutusten arviointi biologisen monimuotoisuuden menetyksen arvioimiseen, 
jota valmistelija esitti tarkistuksessaan 3.

Tarkistus 57
Adam Gierek

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – jakso 2.2.3 – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) kehitetään BONUS-169-hankkeiden
rahoittamiseksi tukirakenne, joka perustuu 
osallistuvien valtioiden ja yhteisön 
käteisrahoitusosuuksien yhdistämiseen;

h) kehitetään hankkeiden rahoittamiseksi 
tukirakenne, joka perustuu osallistuvien 
valtioiden ja yhteisön käteisrahoitus- ja 
luontoissuoritusosuuksien yhdistämiseen, 
siten, että kiinnitetään erityistä huomiota 
tutkimusinfrastruktuurin valinta- ja 
valmisteluvaiheeseen;

Or. pl

Perustelu

Rahoitusrakenteen yhteydessä on otettava huomioon valtioiden antamat tarvittavan 
tutkimusinfrastruktuurin muotoiluun liittyvät luontoissuoritusosuudet. 

Tarkistus 58
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – jakso 3.4

Komission teksti Tarkistus

BONUS-169:n toteutusvaiheen 
yhteisrahoittavat osallistuvat valtiot ja 
yhteisö vähintään viiden vuoden 
ajanjaksolla, kunnes kaikkien BONUS-
169-rahoitettujen hankkeiden elinkaari on 
päättynyt, edellyttäen, että yhteisön

BONUS-169:n toteutusvaiheen 
yhteisrahoittavat osallistuvat valtiot ja 
unioni vähintään viiden vuoden 
ajanjaksolla, kunnes kaikkien BONUS-
169-rahoitettujen hankkeiden elinkaari on 
päättynyt, edellyttäen, että unionin
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sitoumukset täytetään vuoteen 2013 saakka 
ja komissio saa kaikki vaaditut raportit. 
Yhteisön rahoitusosuus on toteutusvaiheen 
aikana yhtä suuri kuin yhteenlasketut 
käteissuoritukset ja infrastruktuureihin 
liittyvät luontoissuoritukset, jotka 
osallistuvat valtiot antavat BONUS-169-
hankkeisiin BONUS EEIG:n kautta, ja 
BONUS EEIG:lle aiheutuvat 
toteutusvaiheen juoksevat kustannukset. 
Nämä juoksevat kustannukset saavat olla 
enintään 5 miljoonaa euroa. 

sitoumukset täytetään vuoteen 2013 saakka 
ja komissio saa kaikki vaaditut raportit. 
Unionin rahoitusosuus on toteutusvaiheen 
aikana yhtä suuri kuin yhteenlasketut 
käteissuoritukset ja infrastruktuureihin 
liittyvät luontoissuoritukset, jotka 
osallistuvat valtiot antavat BONUS-
169:ään, ja BONUS EEIG:lle aiheutuvat 
toteutusvaiheen juoksevat kustannukset. 
Nämä juoksevat kustannukset saavat olla 
enintään 5 miljoonaa euroa. 

Yhteisön rahoitusosuus ja osallistuvien 
valtioiden BONUS-169:ään suorittamat 
käteisrahoitusosuudet yhdistetään, ja tätä 
rahoitusta hallinnoi keskitetysti BONUS 
EEIG.
Edellä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
rahoitussopimuksissa sovittuja ehtoja 
noudattaen yhteisön rahoitusosuus 
maksetaan, jos osallistuvien valtioiden 
voidaan osoittaa maksaneen 
käteisrahoitusosuutensa BONUS EEIG:lle 
ja antaneen infrastruktuureihin liittyvät 
luontoissuoritukset BONUS-169-
hankkeiden käyttöön.

Edellä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
rahoitussopimuksissa sovittuja ehtoja 
noudattaen unionin rahoitusosuus 
maksetaan, jos osallistuvien valtioiden 
voidaan osoittaa maksaneen 
käteisrahoitusosuutensa BONUS-169:n 
tuensaajille tai BONUS EEIG:lle ja 
antaneen infrastruktuureihin liittyvät 
luontoissuoritukset BONUS-169-
hankkeiden käyttöön. 

BONUS EEIG vastaa siitä, että osallistujat 
käyttävät BONUS-169-rahoitusta 
asianmukaisesti, sekä tekee tai teettää tätä 
varten riippumattoman tilintarkastuksen 
hankkeista. 

BONUS EEIG vastaa siitä, että osallistujat 
käyttävät BONUS-169-rahoitusta 
asianmukaisesti, sekä tekee tai teettää tätä 
varten riippumattoman tilintarkastuksen 
hankkeista. 

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – jakso 3.4

Komission teksti Tarkistus

BONUS-169:n toteutusvaiheen BONUS-169:n toteutusvaiheen 
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yhteisrahoittavat osallistuvat valtiot ja 
yhteisö vähintään viiden vuoden 
ajanjaksolla, kunnes kaikkien BONUS-
169-rahoitettujen hankkeiden elinkaari on 
päättynyt, edellyttäen, että yhteisön
sitoumukset täytetään vuoteen 2013 saakka 
ja komissio saa kaikki vaaditut raportit. 
Yhteisön rahoitusosuus on toteutusvaiheen 
aikana yhtä suuri kuin yhteenlasketut 
käteissuoritukset ja infrastruktuureihin 
liittyvät luontoissuoritukset, jotka 
osallistuvat valtiot antavat BONUS-169-
hankkeisiin BONUS EEIG:n kautta, ja 
BONUS EEIG:lle aiheutuvat 
toteutusvaiheen juoksevat kustannukset. 
Nämä juoksevat kustannukset saavat olla 
enintään 5 miljoonaa euroa.

yhteisrahoittavat osallistuvat valtiot ja 
unioni vähintään viiden vuoden 
ajanjaksolla, kunnes kaikkien BONUS-
169-rahoitettujen hankkeiden elinkaari on 
päättynyt, edellyttäen, että unionin
sitoumukset täytetään vuoteen 2013 saakka 
ja komissio saa kaikki vaaditut raportit. 
Unionin rahoitusosuus on toteutusvaiheen 
aikana yhtä suuri kuin yhteenlasketut 
käteissuoritukset ja infrastruktuureihin 
liittyvät luontoissuoritukset, jotka 
osallistuvat valtiot antavat BONUS-
169:ään, ja BONUS EEIG:lle aiheutuvat 
toteutusvaiheen juoksevat kustannukset. 
Nämä juoksevat kustannukset saavat olla 
enintään 5 miljoonaa euroa. 

Yhteisön rahoitusosuus ja osallistuvien 
valtioiden BONUS-169:ään suorittamat 
käteisrahoitusosuudet yhdistetään, ja tätä 
rahoitusta hallinnoi keskitetysti BONUS 
EEIG.
Edellä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
rahoitussopimuksissa sovittuja ehtoja 
noudattaen yhteisön rahoitusosuus 
maksetaan, jos osallistuvien valtioiden 
voidaan osoittaa maksaneen 
käteisrahoitusosuutensa BONUS EEIG:lle 
ja antaneen infrastruktuureihin liittyvät 
luontoissuoritukset BONUS-169-
hankkeiden käyttöön.

Edellä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
rahoitussopimuksissa sovittuja ehtoja 
noudattaen unionin rahoitusosuus 
maksetaan, jos osallistuvien valtioiden 
voidaan osoittaa maksaneen 
käteisrahoitusosuutensa BONUS-169:n 
tuensaajille tai BONUS EEIG:lle ja 
antaneen infrastruktuureihin liittyvät 
luontoissuoritukset BONUS-169-
hankkeiden käyttöön. 

BONUS EEIG vastaa siitä, että osallistujat 
käyttävät BONUS-169-rahoitusta 
asianmukaisesti, sekä tekee tai teettää tätä 
varten riippumattoman tilintarkastuksen 
hankkeista. 

BONUS EEIG vastaa siitä, että osallistujat 
käyttävät BONUS-169-rahoitusta 
asianmukaisesti, sekä tekee tai teettää tätä 
varten riippumattoman tilintarkastuksen 
hankkeista. 

Or. en
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Tarkistus 60
Angelika Niebler

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – jakso 3.4

Komission teksti Tarkistus

BONUS-169:n toteutusvaiheen 
yhteisrahoittavat osallistuvat valtiot ja 
yhteisö vähintään viiden vuoden 
ajanjaksolla, kunnes kaikkien BONUS-
169-rahoitettujen hankkeiden elinkaari on 
päättynyt, edellyttäen, että yhteisön
sitoumukset täytetään vuoteen 2013 saakka 
ja komissio saa kaikki vaaditut raportit. 
Yhteisön rahoitusosuus on toteutusvaiheen 
aikana yhtä suuri kuin yhteenlasketut 
käteissuoritukset ja infrastruktuureihin 
liittyvät luontoissuoritukset, jotka 
osallistuvat valtiot antavat BONUS-169-
hankkeisiin BONUS EEIG:n kautta, ja 
BONUS EEIG:lle aiheutuvat 
toteutusvaiheen juoksevat kustannukset. 
Nämä juoksevat kustannukset saavat olla 
enintään 5 miljoonaa euroa. 

BONUS-169:n toteutusvaiheen 
yhteisrahoittavat osallistuvat valtiot ja 
unioni vähintään viiden vuoden 
ajanjaksolla, kunnes kaikkien BONUS-
169-rahoitettujen hankkeiden elinkaari on 
päättynyt, edellyttäen, että unionin
sitoumukset täytetään vuoteen 2013 saakka 
ja komissio saa kaikki vaaditut raportit. 
Unionin rahoitusosuus on toteutusvaiheen 
aikana yhtä suuri kuin yhteenlasketut
käteissuoritukset ja infrastruktuureihin 
liittyvät luontoissuoritukset, jotka 
osallistuvat valtiot antavat BONUS-
169:ään, ja BONUS EEIG:lle aiheutuvat 
toteutusvaiheen juoksevat kustannukset. 
Nämä juoksevat kustannukset saavat olla 
enintään 5 miljoonaa euroa. 

Yhteisön rahoitusosuus ja osallistuvien 
valtioiden BONUS-169:ään suorittamat 
käteisrahoitusosuudet yhdistetään, ja tätä 
rahoitusta hallinnoi keskitetysti BONUS 
EEIG.
Edellä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
rahoitussopimuksissa sovittuja ehtoja 
noudattaen yhteisön rahoitusosuus 
maksetaan, jos osallistuvien valtioiden 
voidaan osoittaa maksaneen 
käteisrahoitusosuutensa BONUS EEIG:lle 
ja antaneen infrastruktuureihin liittyvät 
luontoissuoritukset BONUS-169-
hankkeiden käyttöön.

Edellä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
rahoitussopimuksissa sovittuja ehtoja 
noudattaen unionin rahoitusosuus 
maksetaan, jos osallistuvien valtioiden 
voidaan osoittaa maksaneen 
käteisrahoitusosuutensa BONUS-169:n 
tuensaajille tai BONUS EEIG:lle ja 
antaneen infrastruktuureihin liittyvät 
luontoissuoritukset BONUS-169-
hankkeiden käyttöön. 

BONUS EEIG vastaa siitä, että osallistujat 
käyttävät BONUS-169-rahoitusta 
asianmukaisesti, sekä tekee tai teettää tätä 
varten riippumattoman tilintarkastuksen 
hankkeista. 

BONUS EEIG vastaa siitä, että osallistujat 
käyttävät BONUS-169-rahoitusta 
asianmukaisesti, sekä tekee tai teettää tätä 
varten riippumattoman tilintarkastuksen 
hankkeista. 
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Tarkistus 61
Ivari Padar

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – jakso 3.4

Komission teksti Tarkistus

BONUS-169:n toteutusvaiheen 
yhteisrahoittavat osallistuvat valtiot ja 
yhteisö vähintään viiden vuoden 
ajanjaksolla, kunnes kaikkien BONUS-
169-rahoitettujen hankkeiden elinkaari on 
päättynyt, edellyttäen, että yhteisön
sitoumukset täytetään vuoteen 2013 saakka 
ja komissio saa kaikki vaaditut raportit. 
Yhteisön rahoitusosuus on toteutusvaiheen 
aikana yhtä suuri kuin yhteenlasketut 
käteissuoritukset ja infrastruktuureihin 
liittyvät luontoissuoritukset, jotka 
osallistuvat valtiot antavat BONUS-169-
hankkeisiin BONUS EEIG:n kautta, ja 
BONUS EEIG:lle aiheutuvat 
toteutusvaiheen juoksevat kustannukset. 
Nämä juoksevat kustannukset saavat olla 
enintään 5 miljoonaa euroa. 

BONUS-169:n toteutusvaiheen 
yhteisrahoittavat osallistuvat valtiot ja 
unioni vähintään viiden vuoden 
ajanjaksolla, kunnes kaikkien BONUS-
169-rahoitettujen hankkeiden elinkaari on 
päättynyt, edellyttäen, että unionin
sitoumukset täytetään vuoteen 2013 saakka 
ja komissio saa kaikki vaaditut raportit. 
Unionin rahoitusosuus on toteutusvaiheen 
aikana yhtä suuri kuin yhteenlasketut 
käteissuoritukset ja infrastruktuureihin 
liittyvät luontoissuoritukset, jotka 
osallistuvat valtiot antavat BONUS-
169:ään, ja BONUS EEIG:lle aiheutuvat 
toteutusvaiheen juoksevat kustannukset. 
Nämä juoksevat kustannukset saavat olla 
enintään 5 miljoonaa euroa. 

Yhteisön rahoitusosuus ja osallistuvien 
valtioiden BONUS-169:ään suorittamat 
käteisrahoitusosuudet yhdistetään, ja tätä 
rahoitusta hallinnoi keskitetysti BONUS 
EEIG.
Edellä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
rahoitussopimuksissa sovittuja ehtoja 
noudattaen yhteisön rahoitusosuus 
maksetaan, jos osallistuvien valtioiden 
voidaan osoittaa maksaneen 
käteisrahoitusosuutensa BONUS EEIG:lle 
ja antaneen infrastruktuureihin liittyvät 
luontoissuoritukset BONUS-169-
hankkeiden käyttöön.

Edellä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
rahoitussopimuksissa sovittuja ehtoja 
noudattaen unionin rahoitusosuus 
maksetaan, jos osallistuvien valtioiden 
voidaan osoittaa maksaneen 
käteisrahoitusosuutensa BONUS-169:n 
tuensaajille tai BONUS EEIG:lle ja 
antaneen infrastruktuureihin liittyvät 
luontoissuoritukset BONUS-169-
hankkeiden käyttöön. 

BONUS EEIG vastaa siitä, että osallistujat 
käyttävät BONUS-169-rahoitusta 

BONUS EEIG vastaa siitä, että osallistujat 
käyttävät BONUS-169-rahoitusta 
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asianmukaisesti, sekä tekee tai teettää tätä 
varten riippumattoman tilintarkastuksen 
hankkeista. 

asianmukaisesti, sekä tekee tai teettää tätä 
varten riippumattoman tilintarkastuksen 
hankkeista. 

Or. en

Tarkistus 62
Algirdas Saudargas

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – jakso 3.4

Komission teksti Tarkistus

BONUS-169:n toteutusvaiheen 
yhteisrahoittavat osallistuvat valtiot ja 
yhteisö vähintään viiden vuoden 
ajanjaksolla, kunnes kaikkien BONUS-
169-rahoitettujen hankkeiden elinkaari on 
päättynyt, edellyttäen, että yhteisön
sitoumukset täytetään vuoteen 2013 saakka 
ja komissio saa kaikki vaaditut raportit. 
Yhteisön rahoitusosuus on toteutusvaiheen 
aikana yhtä suuri kuin yhteenlasketut 
käteissuoritukset ja infrastruktuureihin 
liittyvät luontoissuoritukset, jotka 
osallistuvat valtiot antavat BONUS-169-
hankkeisiin BONUS EEIG:n kautta, ja 
BONUS EEIG:lle aiheutuvat 
toteutusvaiheen juoksevat kustannukset. 
Nämä juoksevat kustannukset saavat olla 
enintään 5 miljoonaa euroa. 

BONUS-169:n toteutusvaiheen 
yhteisrahoittavat osallistuvat valtiot ja 
unioni vähintään viiden vuoden 
ajanjaksolla, kunnes kaikkien BONUS-
169-rahoitettujen hankkeiden elinkaari on 
päättynyt, edellyttäen, että unionin
sitoumukset täytetään vuoteen 2013 saakka 
ja komissio saa kaikki vaaditut raportit. 
Unionin rahoitusosuus on toteutusvaiheen 
aikana yhtä suuri kuin yhteenlasketut 
käteissuoritukset ja infrastruktuureihin 
liittyvät luontoissuoritukset, jotka 
osallistuvat valtiot antavat BONUS-
169:ään, ja BONUS EEIG:lle aiheutuvat 
toteutusvaiheen juoksevat kustannukset. 
Nämä juoksevat kustannukset saavat olla 
enintään 5 miljoonaa euroa. 

Yhteisön rahoitusosuus ja osallistuvien 
valtioiden BONUS-169:ään suorittamat 
käteisrahoitusosuudet yhdistetään, ja tätä 
rahoitusta hallinnoi keskitetysti BONUS 
EEIG.
Edellä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
rahoitussopimuksissa sovittuja ehtoja 
noudattaen yhteisön rahoitusosuus 
maksetaan, jos osallistuvien valtioiden 
voidaan osoittaa maksaneen 
käteisrahoitusosuutensa BONUS EEIG:lle 
ja antaneen infrastruktuureihin liittyvät 
luontoissuoritukset BONUS-169-

Edellä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
rahoitussopimuksissa sovittuja ehtoja 
noudattaen unionin rahoitusosuus 
maksetaan, jos osallistuvien valtioiden 
voidaan osoittaa maksaneen 
käteisrahoitusosuutensa BONUS-169:n 
tuensaajille tai BONUS EEIG:lle ja 
antaneen infrastruktuureihin liittyvät 
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hankkeiden käyttöön. luontoissuoritukset BONUS-169-
hankkeiden käyttöön. 

BONUS EEIG vastaa siitä, että osallistujat 
käyttävät BONUS-169-rahoitusta 
asianmukaisesti, sekä tekee tai teettää tätä 
varten riippumattoman tilintarkastuksen 
hankkeista. 

BONUS EEIG vastaa siitä, että osallistujat 
käyttävät BONUS-169-rahoitusta 
asianmukaisesti, sekä tekee tai teettää tätä 
varten riippumattoman tilintarkastuksen 
hankkeista. 

Or. en

Tarkistus 63
Adam Gierek

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – jakso 3.4 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön rahoitusosuus ja osallistuvien 
valtioiden BONUS-169:ään suorittamat
käteisrahoitusosuudet yhdistetään, ja tätä 
rahoitusta hallinnoi keskitetysti BONUS 
EEIG.

Yhteisön rahoitusosuus ja osallistuvien 
valtioiden BONUS-tutkimusohjelmaan
suorittamat käteisrahoitus- ja
luontaissuoritusosuudet voidaan yhdistää 
ja BONUS EEIG voi hallinnoida tätä
rahoitusta suoraan tai myös epäsuorasti, 
eli virtuaalisesti, kun osallistuvat EU-
maat tai kolmannet maat varaavat 
käteisrahoitus- tai 
luontoissuoritusosuutensa yksinomaan 
tutkimusohjelman yhteisten 
suunnitelmien toteutusvaiheeseen 
liittyville kansallisille tutkimuksille.

Or. pl

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
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merkkimäärän.)

Tarkistus 64
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – jakso 3.4 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön rahoitusosuus ja osallistuvien 
valtioiden BONUS-169:ään suorittamat 
käteisrahoitusosuudet yhdistetään, ja tätä 
rahoitusta hallinnoi keskitetysti BONUS 
EEIG.

Pääsääntöisesti unionin rahoitusosuus ja 
osallistuvien valtioiden BONUS-169:ään 
suorittamat käteisrahoitusosuudet 
yhdistetään, ja tätä rahoitusta hallinnoi 
keskitetysti BONUS EEIG 
("yhteisbudjetti").

Or. en

Perustelu

Komission ja osallistuvien valtioiden rahoitusosuudet on pääsääntöisesti yhdistettävä ja 
annettava BONUS EEIG:n hallinnoitaviksi. Varoja olisi nimitettävä "yhteisbudjetiksi".


