
AM\807165HU.doc PE439.384v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2009/0169(COD)

5.3.2010

MÓDOSÍTÁS:
21–64

Jelentéstervezet
Lena Ek
(PE438.278v01-00)

A több tagállam által indított közös balti-tengeri kutatási és fejlesztési 
programban (BONUS-169) való közösségi részvételről szóló európai 
parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat

Határozatra irányuló javaslat
(COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))



PE439.384v01-00 2/33 AM\807165HU.doc

HU

AM_Com_LegReport



AM\807165HU.doc 3/33 PE439.384v01-00

HU

Módosítás 21
Adam Gierek

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Balti-tengert félig zárt európai 
beltengeren alapuló ökoszisztémája a világ 
egyik legnagyobb félig sós víztömegévé 
teszi, amelyre ma számos természetes és 
ember által előidézett nyomás súlya 
nehezedik: ilyen például a nehézfém-
szennyeződés, a tartósan megmaradó
szerves szennyező anyagok, radioaktív 
anyagok, olajkiömlések és egyéb ártalmas 
és veszélyes vegyi anyagok, az 
előrehaladott eutrofizációhoz vezető túlzott
tápanyag- és szervesanyag-bevitel, az 
ártalmas idegen szervezetek bevezetése, a 
halállomány nem fenntartható módon 
folytatott halászata, az éghajlatváltozás
negatív hatásai, a biológiai sokféleség
csökkenése és az emberi tevékenység 
növekvő térhódítása a part menti és a 
partközeli területeken, beleértve az 
ökológiailag nem fenntartható
idegenforgalmat. Ezek a fenyegetések
komoly mértékben csökkentették a Balti-
tenger képességét azon elengedhetetlen 
javak és szolgáltatások fenntartható 
nyújtására, amelyektől az emberek 
szociális, kulturális és gazdasági igényeik 
kielégítése során közvetlenül vagy 
közvetve függenek.

(3) A Balti-tengert félig zárt európai 
beltengeren alapuló ökoszisztémája a világ 
egyik legnagyobb félig sós víztömegévé 
teszi, amelyre számos természetes és 
ember által előidézett nyomás súlya 
nehezedik: ilyenek a mérgező 
hadianyagokból, például a második 
világháborús harci gázokból, valamint a
nehézfém-vegyületekből származó 
szennyeződések, a szerves anyagok, a
radioaktív anyagok, valamint a fűtőolaj- és 
kőolaj-kiömlések. A Balti-tenger 
vízgyűjtőterületén zajló mezőgazdasági 
fejlődés ezen kívül hozzájárul az 
előrehaladott eutrofizációhoz vezető túlzott
műtrágya- és szervesanyag-bevitelhez, 
továbbá a nem honos idegen
organizmusok bevezetése a természeti 
környezetbe, a halállomány nem 
fenntartható módon folytatott halászata,
valamint az éghajlatváltozás a biológiai 
sokféleség csökkenéséhez vezetnek. Ezek a 
tényezők, valamint a folyamatos emberi
tevékenység – ideértve a közvetlenül a 
tengerpartra vagy annak közvetlen 
közelébe, valamint a Balti-tenger 
vízgyűjtőterületébe telepített gázvezetékek 
építését is, illetve többek között az 
ökológiailag nem fenntartható turizmus 
támogatását – tönkreteszik a természeti 
környezetet. Mindezek komoly mértékben
csökkentik a Balti-tenger képességét azon 
elengedhetetlen javak és szolgáltatások 
fenntartható nyújtására, amelyektől az 
emberek szociális, kulturális és gazdasági 
igényeik kielégítése során közvetlenül 
vagy közvetve függenek.

Or. pl
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Indokolás

A második világháború maradványai és napjaink közvetlenül a balti-tengeri régióban folyó 
beruházási tevékenységei egyaránt veszélyeztetik a Balti-tenger ökoszisztémáját.

Módosítás 22
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Helyénvaló, hogy a stratégiai szakasz 
végén a Bizottság a végrehajtási szakaszba 
való belépéshez független szakértő 
segítségével értékelje a kezdeményezés 
kiforrottságát és készültségi fokát.

(15) A stratégiai szakasz végén a
Bizottságnak ellenőriznie kell, hogy a
stratégiai kutatási menetrend, az 
érdekeltek konzultációs platformjai és a
végrehajtási szabályok rendelkezésre 
állnak-e ahhoz, hogy a kezdeményezés a 
végrehajtási szakaszba léphessen. A 
Bizottságnak adott esetben ajánlásokat 
kell tennie a stratégiai kutatási menetrend 
javítására. A végrehajtási szakaszba való
átmenetnek zökkenőmentesen és 
késedelem nélkül kell lezajlania.

Or. en

Indokolás

A két szakasz teljes megértéséhez egyértelmű módon meg kell határozni a stratégiai 
szakaszból a végrehajtási szakaszba történő átmenetben részt vevő szereplőket.

Módosítás 23
Angelika Niebler

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Helyénvaló, hogy a stratégiai szakasz 
végén a Bizottság a végrehajtási szakaszba 
való belépéshez független szakértő 
segítségével értékelje a kezdeményezés 

(15) A stratégiai szakasz végén a
Bizottságnak ellenőriznie kell, hogy a
stratégiai kutatási menetrend, az 
érdekeltek konzultációs platformjai és a 
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kiforrottságát és készültségi fokát. végrehajtási szabályok rendelkezésre 
állnak-e ahhoz, hogy a kezdeményezés a
végrehajtási szakaszba léphessen. A 
Bizottságnak adott esetben ajánlásokat 
kell tennie a stratégiai kutatási menetrend 
javítására. A végrehajtási szakaszba való
átmenetnek zökkenőmentesen és 
késedelem nélkül kell lezajlania.

Or. en

Módosítás 24
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Helyénvaló, hogy a stratégiai szakasz 
végén a Bizottság a végrehajtási szakaszba 
való belépéshez független szakértő 
segítségével értékelje a kezdeményezés 
kiforrottságát és készültségi fokát.

(15) A stratégiai szakasz végén a
Bizottságnak ellenőriznie kell, hogy a
stratégiai kutatási menetrend, az 
érdekeltek konzultációs platformjai és a 
végrehajtási szabályok rendelkezésre 
állnak-e ahhoz, hogy a kezdeményezés a
végrehajtási szakaszba léphessen. A
Bizottságnak adott esetben ajánlásokat 
kell tennie a stratégiai kutatási menetrend 
javítására. A végrehajtási szakaszba való
átmenetnek zökkenőmentesen és 
késedelem nélkül kell lezajlania.

Or. en

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

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Helyénvaló, hogy a stratégiai szakasz (15) A stratégiai szakasz végén a
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végén a Bizottság a végrehajtási szakaszba 
való belépéshez független szakértő 
segítségével értékelje a kezdeményezés 
kiforrottságát és készültségi fokát.

Bizottságnak ellenőriznie kell, hogy a
stratégiai kutatási menetrend, az 
érdekeltek konzultációs platformjai és a 
végrehajtási szabályok rendelkezésre 
állnak-e ahhoz, hogy a kezdeményezés a
végrehajtási szakaszba léphessen. A 
Bizottságnak adott esetben ajánlásokat 
kell tennie a stratégiai kutatási menetrend 
javítására. A végrehajtási szakaszba való
átmenetnek zökkenőmentesen és 
késedelem nélkül kell lezajlania.

Or. en

Módosítás 26
Ivari Padar

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Helyénvaló, hogy a stratégiai szakasz 
végén a Bizottság a végrehajtási szakaszba 
való belépéshez független szakértő 
segítségével értékelje a kezdeményezés 
kiforrottságát és készültségi fokát.

(15) A stratégiai szakasz végén a
Bizottságnak ellenőriznie kell, hogy a
stratégiai kutatási menetrend, az 
érdekeltek konzultációs platformjai és a 
végrehajtási szabályok rendelkezésre 
állnak-e ahhoz, hogy a kezdeményezés a
végrehajtási szakaszba léphessen. A 
Bizottságnak adott esetben ajánlásokat 
kell tennie a stratégiai kutatási menetrend 
javítására. A végrehajtási szakaszba való
átmenetnek zökkenőmentesen és 
késedelem nélkül kell lezajlania.

Or. en
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Módosítás 27
Algirdas Saudargas

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Helyénvaló, hogy a stratégiai szakasz 
végén a Bizottság a végrehajtási szakaszba 
való belépéshez független szakértő 
segítségével értékelje a kezdeményezés 
kiforrottságát és készültségi fokát.

(15) A stratégiai szakasz végén a
Bizottságnak ellenőriznie kell, hogy a
stratégiai kutatási menetrend, az 
érdekeltek konzultációs platformjai és a 
végrehajtási szabályok rendelkezésre 
állnak-e ahhoz, hogy a kezdeményezés a
végrehajtási szakaszba léphessen. A 
Bizottságnak adott esetben ajánlásokat 
kell tennie a stratégiai kutatási menetrend 
javítására. A végrehajtási szakaszba való
átmenetnek zökkenőmentesen és 
késedelem nélkül kell lezajlania.

Or. en

Módosítás 28
Adam Gierek

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Helyénvaló, hogy a stratégiai szakasz 
végén a Bizottság a végrehajtási szakaszba 
való belépéshez független szakértő
segítségével értékelje a kezdeményezés 
kiforrottságát és készültségi fokát.

(15) A stratégiai szakasz végén a Bizottság
az értékelésben részt vevő valamennyi 
államot képviselő független szakértők
segítségével értékeli a kezdeményezés 
kiforrottságát és készültségi fokát a 
végrehajtási szakaszba való belépéshez. A 
Bizottság, amennyiben célszerűnek 
találja, javításokat javasolhat a menetrend 
és a kutatási terület tekintetében. A 
végrehajtási szakaszba való átmenetnek 
zökkenőmentesen és késedelem nélkül kell 
lezajlania.

Or. pl



PE439.384v01-00 8/33 AM\807165HU.doc

HU

Indokolás

A stratégiai szakaszt oly módon kell megszervezni, hogy az esetlegesen szükséges javítások ne 
késleltessék a végrehajtási szakaszba történő átmenetet.

Módosítás 29
Lena Ek

Határozatra irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A BONUS-169 hatékony végrehajtása 
érdekében a BONUS EEIG felelősségi 
körében központilag, pályázati felhívást 
követően kiválasztott BONUS-169
projektek résztvevőinek indokolt pénzügyi 
támogatást nyújtani.

(24) A BONUS hatékony végrehajtása 
érdekében a BONUS EEIG felelősségi 
körében központilag, pályázati felhívást 
követően kiválasztott BONUS projektek 
résztvevőinek indokolt pénzügyi 
támogatást nyújtani. Míg a kutatók 
finanszírozásának garantálása és az uniós 
hozzáadott érték biztosítása érdekében 
hosszú távon előnyösebb lenne egy 
tényleges közös kassza létrehozása, a 
külső kutatás finanszírozásával szemben 
az egyes részt vevő államokban fennálló 
akadályok nem késleltethetik a BONUS 
hatékony végrehajtását. Ezért egyes 
konkrét esetekben lehetővé lehet tenni a 
részt vevő államok számára, hogy 
átmenetileg kizárólag központi szinten 
kiválasztott, belföldi kutatásra fordítsák 
hozzájárulásukat, a tudományos kiválóság 
átfogó kritériumának veszélyeztetése 
nélkül.

Or. en
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Módosítás 30
Lambert van Nistelrooij

Határozatra irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A BONUS-169 hatékony végrehajtása 
érdekében a BONUS EEIG felelősségi 
körében központilag, pályázati felhívást 
követően kiválasztott BONUS-169
projektek résztvevőinek indokolt pénzügyi 
támogatást nyújtani.

(24) A BONUS hatékony végrehajtása 
érdekében a BONUS EEIG felelősségi 
körében központilag, pályázati felhívást 
követően kiválasztott BONUS projektek 
résztvevőinek indokolt pénzügyi 
támogatást nyújtani. A résztvevők számára 
nyújtott ilyen pénzügyi támogatásokat és 
azok folyósítását átlátható, bürokráciától 
mentes és a közös szabályoknak megfelelő 
módon kell lebonyolítani.

Or. en

Indokolás

A hetedik keretprogram átfogó szabályaival összhangban a résztvevők számára nyújtott 
pénzügyi támogatásnak a lehető legátláthatóbbnak és legkevésbé bürokratikusnak kell lennie.

Módosítás 31
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A BONUS-169 hatékony végrehajtása 
érdekében a BONUS EEIG felelősségi 
körében központilag, pályázati felhívást 
követően kiválasztott BONUS-169 
projektek résztvevőinek indokolt pénzügyi 
támogatást nyújtani.

(24) A BONUS-169 hatékony végrehajtása 
érdekében a BONUS EEIG felelősségi 
körében központilag, pályázati felhívást 
követően kiválasztott BONUS-169 
projektek résztvevőinek indokolt pénzügyi 
támogatást nyújtani. A BONUS-169 
projektek résztvevőinek nyújtott pénzügyi 
támogatásnak és kifizetésének 
összhangban kell lennie a hetedik 
keretprogramnak megfelelő közös 
szabályokkal.
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Or. en

Módosítás 32
Lambert van Nistelrooij

Határozatra irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A hetedik keretprogram 
célkitűzéseivel összhangban bármely más 
országnak a BONUS-169-ben való 
részvételét akkor indokolt lehetővé tenni, 
ha az irányadó nemzetközi megállapodás 
rendelkezik ilyen részvételről, és 
amennyiben ehhez a részvételhez a 
Közösség nevében eljárva a Bizottság, 
valamint a részt vevő államok egyaránt 
hozzájárulnak. A hetedik keretprogrammal 
összhangban indokolt, hogy a Közösség az 
e határozatban megállapított szabályoknak 
és feltételeknek megfelelően az általa a 
BONUS-169 céljára nyújtott pénzügyi 
hozzájárulásra irányadó feltételek 
tekintetében e más országok részvételét 
illetően egyetértési joggal rendelkezzen.

(28) A hetedik keretprogram 
célkitűzéseivel összhangban bármely más 
országnak – például az Orosz 
Föderációnak, a Balti-tenger medencéje 
egyéb országainak és Norvégiának – a
BONUS-169-ben való részvételét akkor 
indokolt lehetővé tenni, ha az irányadó 
nemzetközi megállapodás rendelkezik 
ilyen részvételről, és amennyiben ehhez a 
részvételhez a Közösség nevében eljárva a 
Bizottság, valamint a részt vevő államok 
egyaránt hozzájárulnak. A hetedik 
keretprogrammal összhangban indokolt, 
hogy az Unió az e határozatban 
megállapított szabályoknak és feltételeknek 
megfelelően az általa a BONUS-169 
céljára nyújtott pénzügyi hozzájárulásra 
irányadó feltételek tekintetében e más 
országok részvételét illetően egyetértési 
joggal rendelkezzen.

Or. en

Indokolás

Meg kell adni a lehetőséget az Orosz Föderációnak, a Balti-tenger medencéje egyéb 
országainak és Norvégiának, hogy amennyiben szándékoznak, részt vehessenek a 
programban.
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Módosítás 33
Lambert van Nistelrooij

Határozatra irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Különösen fontos, hogy a BONUS-
169 keretében végrehajtott kutatási 
tevékenység megfeleljen az alapvető etikai 
elveknek, ideértve az Európai Unióról 
szóló szerződés 6. cikkében és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában foglalt elveket 
is, továbbá kövesse a nemek közötti 
egyenlőség elvét és a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítésének 
elvét.

(30) Különösen fontos, hogy a BONUS-
169 keretében végrehajtott kutatási 
tevékenység megfeleljen az alapvető etikai 
elveknek, ideértve az Európai Unióról 
szóló szerződés 6. cikkében és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában, valamint a 
hetedik keretprogramban foglalt elveket 
is, továbbá kövesse a nemek közötti 
egyenlőség elvét és a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítésének 
elvét.

Or. en

Indokolás

Az etikai elvek az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió Alapjogi Chartája 
mellett a hetedik keretprogram részét is képezik, ezért ez utóbbit is meg kell említeni a 
szövegben.

Módosítás 34
Adam Gierek

Határozatra irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Indokolt, hogy a Bizottság időközi 
értékelések keretében elemezze a BONUS-
169 végrehajtásának minőségét és 
hatékonyságát, valamint a kitűzött célok 
teljesítésében elért eredményeket, továbbá 
a programról záróértékelést is készítsen.

(31) A részt vevő államokat képviselő 
független szakértők által végzett időközi 
értékelések figyelembevételével a
Bizottság felméri a kutatási program és a 
kutatási napirend végrehajtását és a
kitűzött célok teljesítésében elért 
eredményeket, valamint a záróértékelés 
elvégzését is.

Or. pl
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Indokolás

A szakértőknek politikai szempontból függetleneknek kell lenniük, és a kutatási program és a 
kutatási napirend végrehajtásának értékelésekor figyelembe kell venniük azok minőségét és 
eredményességét.

Módosítás 35
Adam Gierek

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A program stratégiai szakasza 
legfeljebb két évig tart. Ez a szakasz készíti 
elő a végrehajtási szakaszt. A stratégiai 
szakasz során a BONUS EEIG az alábbi 
feladatokat hajtja végre: 

(3) A program stratégiai szakasza 
legfeljebb két évig tart. Ez a szakasz készíti 
elő a végrehajtási szakaszt. Ennek 
megfelelően célja a következő:

– a Balti-tenger jó állapotának elérésére 
irányuló kiemelt célkitűzések 
meghatározása,
– a szükséges kutatási infrastruktúra 
fokozatos kialakítása. 
A stratégiai szakasz során a BONUS 
EEIG az alábbi feladatokat hajtja végre:

Or. pl

Indokolás

A stratégiai szakaszt nem lehet lerövidíteni. A végrehajtási szakasznak ki kell terjednie 
valamennyi, a Balti-tenger jó ökológiai állapotának eléréséhez szükséges, döntő fontosságú 
kutatási célkitűzésre.

Módosítás 36
Lambert van Nistelrooij

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A program stratégiai szakasza (3) A program stratégiai szakasza 
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legfeljebb két évig tart. Ez a szakasz készíti 
elő a végrehajtási szakaszt. A stratégiai 
szakasz során a BONUS EEIG az alábbi 
feladatokat hajtja végre:

legfeljebb 18 hónapig tart. Ez a szakasz 
készíti elő a végrehajtási szakaszt. A 
stratégiai szakasz során a BONUS EEIG az 
alábbi feladatokat hajtja végre:

Or. en

Indokolás

A stratégiai kutatási napirend 2011 nyarára készül el. Emiatt űr keletkezhet a BONUS-169 
vége és az új programok elindítása között. A túl szűk határidő azonban nehézségeket okozhat 
a végrehajtás során. Egy kutatási program ilyen alapvető dokumentumának kidolgozása 
rendkívül érzékeny probléma, ezért nagyon körültekintően, átlátható módszertan és széles 
körű konzultáció segítségével kell azt elkészíteni. Ezt a folyamatot egy évnél kevesebb idő 
alatt nem lehet befejezni.

Módosítás 37
Adam Gierek

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a stratégiai kutatási menetrend
előkészítése – a program tudományos 
tartalmára vonatkozó rész meghatározása 
a pályázati felhívásokra irányulóan, a
hetedik keretprogramban kitűzött célokkal 
összhangban;

a) a végrehajtási módok előkészítése,
beleértve a jogi és pénzügyi szabályokat és 
eljárásokat, a meghatározott kutatási 
program keretei közt zajló 
tevékenységekből származó szellemi
tulajdonjogokra irányadó rendelkezéseket, 
emberi erőforrásokat és kommunikációs 
szempontokat.

Or. pl

Indokolás

A BONUS EEIG-nek következetes terv alapján kell működnie, azaz először ki kell alakítani a 
jogi keretet, majd fel kell szólítani a kutatási tanácsadó bizottságokat, hogy dolgozzanak ki 
konkrét stratégiai kutatási programot.
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Módosítás 38
Adam Gierek

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a végrehajtási módok előkészítése,
beleértve a jogi és pénzügyi szabályokat és 
eljárásokat, a BONUS-169 
tevékenységeiből származó szellemi 
tulajdoni jogokra irányadó 
rendelkezéseket, emberi erőforrásokat és 
kommunikációs szempontokat.

c) a balti-tengeri régió egészére vonatkozó 
konkrét stratégiai kutatási napirend 
kidolgozása, meghatározva a program 
tudományos tartalmára és prioritásaira 
vonatkozó legsürgősebb igényeket, 
figyelembe véve a kutatási szerződésekre 
kiírt pályázatokat és a kutatási 
tevékenységek alapozását, a hetedik 
keretprogramban meghatározott 
célkitűzéseknek megfelelően.

Or. pl

Indokolás

A BONUS EEIG-nek következetes terv alapján kell működnie, azaz először ki kell alakítani a 
jogi keretet, majd fel kell szólítani a kutatási tanácsadó bizottságokat, hogy dolgozzanak ki 
konkrét stratégiai kutatási programot.

Módosítás 39
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A végrehajtási szakasz legalább öt évig 
tart. A végrehajtási szakasz során legalább 
három pályázati felhívás közzétételére 
kerül sor olyan projektek finanszírozása 
érdekében, amelyek a BONUS-169 céljaira 
irányulnak. Ezek a felhívások a több 
partner részvételével megvalósuló, 
transznacionális projektekre irányulnak, és 
kutatási, technológiafejlesztési, képzési és 
terjesztési tevékenységeket foglalnak 
magukban. A projektek kiválasztása az 
egyenlő bánásmód, az átláthatóság, a 

(4) A végrehajtási szakasz legalább öt évig 
tart. A végrehajtási szakasz során legalább 
három pályázati felhívás közzétételére 
kerül sor olyan projektek finanszírozása 
érdekében, amelyek a BONUS-169 céljaira 
irányulnak. Ezek a felhívások a több 
partner részvételével megvalósuló, 
transznacionális projektekre irányulnak, és 
kutatási, technológiafejlesztési, képzési és 
terjesztési tevékenységeket foglalnak 
magukban. A projektek kiválasztása az 
egyenlő bánásmód, az átláthatóság, a 
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független értékelés, a társfinanszírozás, a 
profitmentesség, a más közösségi
forrásokkal nem halmozódó finanszírozás, 
valamint a visszamenőleges hatály 
tilalmának elve szerint történik.

független értékelés, a társfinanszírozás, a 
profitmentesség, a más uniós forrásokkal 
nem halmozódó finanszírozás, valamint a 
visszamenőleges hatály tilalmának elve 
szerint történik. A BONUS-169 projektek 
résztvevőinek nyújtott pénzügyi 
támogatásnak és kifizetésnek meg kell 
felelnie a hetedik keretprogrammal 
összhangban kidolgozott közös 
szabályoknak.

Or. en

Módosítás 40
Adam Gierek

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A végrehajtási szakasz legalább öt évig 
tart. A végrehajtási szakasz során legalább 
három pályázati felhívás közzétételére 
kerül sor olyan projektek finanszírozása 
érdekében, amelyek a BONUS-169 
céljaira irányulnak. Ezek a felhívások a 
több partner részvételével megvalósuló, 
transznacionális projektekre irányulnak, és
kutatási, technológiafejlesztési, képzési és 
terjesztési tevékenységeket foglalnak 
magukban. A projektek kiválasztása az 
egyenlő bánásmód, az átláthatóság, a 
független értékelés, a társfinanszírozás, a 
profitmentesség, a más közösségi 
forrásokkal nem halmozódó finanszírozás, 
valamint a visszamenőleges hatály 
tilalmának elve szerint történik.

(4) A végrehajtási szakasz legalább öt évig 
tart. A végrehajtási szakasz során legalább 
három, kutatási szerződésekre kiírt
pályázati felhívás közzétételére kerül sor 
olyan projektek finanszírozása érdekében, 
amelyek a szükséges tudományos 
célkitűzésekre irányulnak. Ezek a 
felhívások a több partner részvételével 
megvalósuló, transznacionális projektekre 
irányulnak; minden egyes projektben 
legalább két olyan államnak részt kell 
vennie, amely a balti-tengeri régió 
délkeleti részén helyezkedik el. A szóban 
forgó projektek kutatási, 
technológiafejlesztési, képzési és 
terjesztési tevékenységeket foglalnak 
magukban. A projektek kiválasztása a 
stratégiai fázis legfőbb célkitűzéseinek 
megfelelően, az egyenlő bánásmód, az 
átláthatóság, a valamennyi részt vevő 
állam szakértői által végzett független 
értékelés, a társfinanszírozás, a 
profitmentesség, a más közösségi 
forrásokkal nem halmozódó finanszírozás, 
valamint a visszamenőleges hatály 
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tilalmának elve szerint történik.

Or. pl

Indokolás

Szükség van a közös képviseletre, mert a Balti-tengerrel kapcsolatos kutatást végző 
szakértőket – különösen az új tagállamokból, azaz a balti-tengeri régió délkeleti részéről 
származókat – is hatékonyabban be kell vonni.

Módosítás 41
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A végrehajtási szakasz legalább öt évig 
tart. A végrehajtási szakasz során legalább 
három pályázati felhívás közzétételére 
kerül sor olyan projektek finanszírozása 
érdekében, amelyek a BONUS-169 céljaira 
irányulnak. Ezek a felhívások a több 
partner részvételével megvalósuló, 
transznacionális projektekre irányulnak, és 
kutatási, technológiafejlesztési, képzési és 
terjesztési tevékenységeket foglalnak 
magukban. A projektek kiválasztása az 
egyenlő bánásmód, az átláthatóság, a 
független értékelés, a társfinanszírozás, a
profitmentesség, a más közösségi
forrásokkal nem halmozódó finanszírozás, 
valamint a visszamenőleges hatály 
tilalmának elve szerint történik.

(4) A végrehajtási szakasz legalább öt évig 
tart. A végrehajtási szakasz során legalább 
három pályázati felhívás közzétételére 
kerül sor olyan projektek finanszírozása 
érdekében, amelyek a BONUS-169 céljaira 
irányulnak. Ezek a felhívások a több 
partner részvételével megvalósuló,
transznacionális projektekre irányulnak, és 
kutatási, technológiafejlesztési, képzési és 
terjesztési tevékenységeket foglalnak 
magukban. A projektek kiválasztása az 
egyenlő bánásmód, az átláthatóság, a 
független értékelés, a profitmentesség, a 
más uniós forrásokkal nem halmozódó 
finanszírozás, valamint a visszamenőleges 
hatály tilalmának elve szerint történik.

Or. en

Indokolás

Nagyon fontos, hogy a kkv-kat is bevonják a folyamatba.
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Módosítás 42
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A kis- és középvállalkozásoknak a 
BONUS keretében közzétett nyilvános 
pályázatok során minimális (például a 
program teljes összegének 15%-át kitevő) 
finanszírozást kell biztosítani .

Or. en

Indokolás

Nagyon fontos a kkv-k ösztönzése, valamint az, hogy jó feltételeik legyenek a 
projektjavaslatokkal történő részvételre.

Módosítás 43
Adam Gierek

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Közösségnek a végrehajtási 
szakaszhoz nyújtott pénzügyi támogatása 
legfeljebb 48,75 millió EUR, amelynek e 
korlát figyelembevételével meg kell 
egyeznie a részt vevő államok 
hozzájárulásával. Ez a felső határ 
megnövelhető a stratégiai szakasz 
megvalósítását követően megmaradt 
összegekkel. A végrehajtási szakasz során 
a részt vevő államok által nyújtott 
hozzájárulás legfeljebb 25 %-át a kutatási 
infrastruktúrákhoz való hozzáférés 
biztosítása (a továbbiakban: természetbeni 
infrastrukturális hozzájárulás) teheti ki.

(2) A Közösségnek a végrehajtási 
szakaszhoz nyújtott pénzügyi támogatása 
legfeljebb 48,75 millió EUR, amelynek e 
korlát figyelembevételével meg kell 
egyeznie a részt vevő államok 
hozzájárulásával. Ez a felső határ 
megnövelhető a stratégiai szakasz 
megvalósítását követően megmaradt 
összegekkel. A végrehajtási szakasz során 
a biztosított infrastruktúra (a 
továbbiakban: természetbeni 
infrastrukturális hozzájárulás) értékét a 
részt vevő államok által nyújtott 
hozzájárulásnak lehet tekinteni.

Or. pl
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Indokolás

Tekintettel a részt vevő államok közötti különbségekre, semmi ok arra, hogy 25%-ban 
határozzuk meg a természetbeni infrastrukturális hozzájárulást. E kérdéssel kapcsolatban 
rugalmasabb megközelítést kellene alkalmazni a stratégiai szakasz során.

Módosítás 44
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész és a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Közösség a végrehajtási szakaszhoz 
az alábbi feltételek mellett nyújtja a 
pénzügyi hozzájárulást:

(3) Az Unió a végrehajtási szakaszhoz az 
alábbi feltételek mellett nyújtja a pénzügyi 
hozzájárulást:

a) a stratégiai szakasznak a Bizottság által 
független szakértők segítségével 
elvégzendő értékelése pozitív eredménnyel 
zárul; az értékelésnek ki kell terjednie a 2. 
cikk (3) bekezdésében és az I. mellékletben
előírt célok és eredmények elérése terén 
megvalósuló előrehaladásra;

a) a stratégiai kutatási menetrendnek, az 
érdekeltek konzultációs platformjainak és 
a 2. cikk (3) bekezdésében említett 
végrehajtási szabályoknak a részt vevő 
államok általi kialakítása, valamint az I.
melléklet 2. szakaszában előírt célok és 
eredmények elérése terén megvalósuló
előrehaladás. A Bizottság adott esetben 
ajánlásokat tesz a stratégiai kutatási 
menetrend javítására.

Or. en

Indokolás

A közösségi pénzügyi hozzájárulással kapcsolatos egyértelműsítés céljából meg kell határozni 
a végrehajtási szakaszban részt vevő konkrét szereplőket.

Módosítás 45
Angelika Niebler

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész és a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Közösség a végrehajtási szakaszhoz 
az alábbi feltételek mellett nyújtja a 

(3) Az Unió a végrehajtási szakaszhoz az 
alábbi feltételek mellett nyújtja a pénzügyi 
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pénzügyi hozzájárulást: hozzájárulást:
a) a stratégiai szakasznak a Bizottság által 
független szakértők segítségével 
elvégzendő értékelése pozitív eredménnyel 
zárul; az értékelésnek ki kell terjednie a 2. 
cikk (3) bekezdésében és az I. mellékletben
előírt célok és eredmények elérése terén 
megvalósuló előrehaladásra;

a) a stratégiai kutatási menetrendnek, az
érdekeltek konzultációs platformjainak és
a 2. cikk (3) bekezdésében említett 
végrehajtási szabályoknak a részt vevő 
államok általi kialakítása, valamint az I.
melléklet 2. szakaszában előírt célok és 
eredmények elérése terén megvalósuló
előrehaladás. A Bizottság adott esetben 
ajánlásokat tesz a stratégiai kutatási 
menetrend javítására.

Or. en

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

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész és a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Közösség a végrehajtási szakaszhoz 
az alábbi feltételek mellett nyújtja a 
pénzügyi hozzájárulást:

(3) Az Unió a végrehajtási szakaszhoz az 
alábbi feltételek mellett nyújtja a pénzügyi 
hozzájárulást:

a) a stratégiai szakasznak a Bizottság által 
független szakértők segítségével 
elvégzendő értékelése pozitív eredménnyel 
zárul; az értékelésnek ki kell terjednie a 2. 
cikk (3) bekezdésében és az I. mellékletben
előírt célok és eredmények elérése terén 
megvalósuló előrehaladásra;

a) a stratégiai kutatási menetrendnek, az
érdekeltek konzultációs platformjainak és
a 2. cikk (3) bekezdésében említett 
végrehajtási szabályoknak a részt vevő 
államok általi kialakítása, valamint az I.
melléklet 2. szakaszában előírt célok és 
eredmények elérése terén megvalósuló
előrehaladás. A Bizottság adott esetben 
ajánlásokat tesz a stratégiai kutatási 
menetrend javítására.

Or. en
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Módosítás 47
Ivari Padar

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész és a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Közösség a végrehajtási szakaszhoz 
az alábbi feltételek mellett nyújtja a 
pénzügyi hozzájárulást:

(3) Az Unió a végrehajtási szakaszhoz az 
alábbi feltételek mellett nyújtja a pénzügyi 
hozzájárulást:

a) a stratégiai szakasznak a Bizottság által 
független szakértők segítségével 
elvégzendő értékelése pozitív eredménnyel 
zárul; az értékelésnek ki kell terjednie a 2. 
cikk (3) bekezdésében és az I. mellékletben
előírt célok és eredmények elérése terén 
megvalósuló előrehaladásra;

a) a stratégiai kutatási menetrendnek, az
érdekeltek konzultációs platformjainak és
a 2. cikk (3) bekezdésében említett 
végrehajtási szabályoknak a részt vevő 
államok általi kialakítása, valamint az I.
melléklet 2. szakaszában előírt célok és 
eredmények elérése terén megvalósuló
előrehaladás. A Bizottság adott esetben 
ajánlásokat tesz a stratégiai kutatási 
menetrend javítására.

Or. en

Módosítás 48
Algirdas Saudargas

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész és a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Közösség a végrehajtási szakaszhoz 
az alábbi feltételek mellett nyújtja a 
pénzügyi hozzájárulást:

(3) Az Unió a végrehajtási szakaszhoz az 
alábbi feltételek mellett nyújtja a pénzügyi 
hozzájárulást:

a) a stratégiai szakasznak a Bizottság által 
független szakértők segítségével 
elvégzendő értékelése pozitív eredménnyel 
zárul; az értékelésnek ki kell terjednie a 2. 
cikk (3) bekezdésében és az I. mellékletben
előírt célok és eredmények elérése terén 
megvalósuló előrehaladásra;

a) a stratégiai kutatási menetrendnek, az
érdekeltek konzultációs platformjainak és
a 2. cikk (3) bekezdésében említett 
végrehajtási szabályoknak a részt vevő 
államok általi kialakítása, valamint az I.
melléklet 2. szakaszában előírt célok és 
eredmények elérése terén megvalósuló
előrehaladás. A Bizottság adott esetben 
ajánlásokat tesz a stratégiai kutatási 
menetrend javítására.
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Or. en

Módosítás 49
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Közösség a végrehajtási szakaszhoz 
az alábbi feltételek mellett nyújtja a 
pénzügyi hozzájárulást:

(3)A Bizottság a stratégiai szakasz vége 
előtt értékeli az alábbiakat:

Or. en

Indokolás

A szükségtelen félbeszakítás és a kiszámíthatatlanság elkerülése érdekében a Közösség által 
nyújtott pénzügyi hozzájárulást nem lehet feltételekhez kötni.

Módosítás 50
Adam Gierek

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a stratégiai szakasznak a Bizottság által 
független szakértők segítségével 
elvégzendő értékelése pozitív eredménnyel 
zárul; az értékelésnek ki kell terjednie a 2. 
cikk (3) bekezdésében és az I. mellékletben 
előírt célok és eredmények elérése terén 
megvalósuló előrehaladásra;

a) a stratégiai szakasznak a Bizottság által
a valamennyi részt vevő államot képviselő
független szakértők segítségével 
elvégzendő értékelése pozitív eredménnyel 
zárul; az értékelés a 2. cikk (3) 
bekezdésében és az I. mellékletben előírt 
célok és eredmények elérése
szempontjából kulcsfontosságú kutatási 
menetrendek meghatározására szolgál, 
nem utolsósorban a végrehajtási szakasz 
során szükséges kutatási infrastruktúra 
figyelmes kiválasztása és előkészítése 
révén; a Bizottság – amennyiben 
szükségesnek véli – ajánlhatja a kutatási 
program kiszélesítését az értékelés során;
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Or. pl

Indokolás

Kutatási projektek kidolgozásakor mindig tisztában kell lenni azzal, milyen kutatási 
infrastruktúra áll rendelkezésre, tekintettel arra, hogy a projektek bármelyik – akár éppen a 
jóváhagyás előtti – pillanatban változhatnak.

Módosítás 51
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a stratégiai szakasznak a Bizottság által 
független szakértők segítségével 
elvégzendő értékelése pozitív eredménnyel 
zárul; az értékelésnek ki kell terjednie a 2. 
cikk (3) bekezdésében és az I. mellékletben
előírt célok és eredmények elérése terén 
megvalósuló előrehaladásra;

a) a 2. cikk (3) bekezdésében leírt 
stratégiai szakasz eredménye, valamint az 
I. melléklet 2. szakaszában előírt célok és 
eredmények elérése terén megvalósuló
előrehaladás;

Or. en

Indokolás

A szükségtelen félbeszakítás és a kiszámíthatatlanság elkerülése érdekében a Közösség által 
nyújtott pénzügyi hozzájárulást nem lehet feltételekhez kötni.

Módosítás 52
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
9. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság és a Számvevőszék jogosult 
minden olyan ellenőrzést és helyszíni 
vizsgálatot elvégezni, amely a közösségi 
pénzeszközök helyes kezelésének 
biztosításához és a Közösség pénzügyi 
érdekeinek csalással vagy 

A Bizottság és a Számvevőszék jogosult 
minden olyan ellenőrzést és helyszíni 
vizsgálatot elvégezni, amely a közösségi 
pénzeszközök helyes kezelésének 
biztosításához és a Közösség pénzügyi 
érdekeinek csalással vagy 
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szabálytalansággal szembeni védelméhez 
szükséges. Ennek érdekében a részt vevő 
államok és a BONUS EEIG minden 
vonatkozó dokumentumot kötelesek a 
Bizottság és a Számvevőszék 
rendelkezésére bocsátani.

szabálytalansággal szembeni védelméhez 
szükséges. Ennek érdekében a részt vevő 
államok és a BONUS EEIG minden 
vonatkozó dokumentumot kötelesek az 
Európai Parlament, a Bizottság és a 
Számvevőszék rendelkezésére bocsátani.

Or. fr

Módosítás 53
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös figyelmet kell fordítani 
Norvégiára.

Or. fr

Módosítás 54
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 szakasz – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) sürgeti a Balti-tengert határoló vagy 
annak vízgyűjtő medencéjébe tartozó 
valamennyi harmadik országot a 
kezdeményezéshez részt vevő államként 
való csatlakozásra.

Or. en

Indokolás

Az előadó 2. módosításának a Balti-tenger vízgyűjtő medencéjéhez tartozó országokkal való 
kibővítése.
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Módosítás 55
Lambert van Nistelrooij

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2.2 szakasz – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A BONUS EEIG legkésőbb a stratégiai 
szakasz kezdetétől számított 18 hónapon 
belül megküldi a Bizottságnak az alábbi 
bekezdésekben felsorolt benyújtandó 
anyagokat.

A BONUS EEIG legkésőbb a stratégiai 
szakasz kezdetétől számított 15 hónapon 
belül megküldi a Bizottságnak az alábbi 
bekezdésekben felsorolt benyújtandó 
anyagokat.

Or. en

Indokolás

A BONUS EEIG a stratégiai szakasz vége előtt megküldi a Bizottságnak a szakaszhoz 
kapcsolódó benyújtandó anyagokat. Mivel a stratégiai szakasz hossza 18 hónapra rövidül, a 
benyújtási határidőt is előre kell hozni.

Módosítás 56
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2.2.1 szakasz – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A stratégiai kutatások menetrendjét a részt 
vevő államokkal, az érdekeltek széles 
körével és a Bizottsággal egyeztetve kell 
kidolgozni és elfogadni. A menetrend 
szolgál a politikai célokhoz illeszkedő 
program alapjául. A menetrend úgy 
szélesíti a kutatások fókuszát, hogy az a 
tengeri ökoszisztémán túlmenően magába 
foglalhassa a vízgyűjtő medencén alapuló 
megközelítést, amely a balti-tengeri térség 
ökoszisztémáinak minőségére és 
termelékenységére kiható kiemelt 
kérdésekkel foglalkozik.

A stratégiai kutatások menetrendjét a részt 
vevő államokkal, az érdekeltek széles 
körével és a Bizottsággal egyeztetve kell 
kidolgozni és elfogadni. A menetrend 
szolgál a politikai célokhoz illeszkedő 
program alapjául. A menetrend úgy 
szélesíti a kutatások fókuszát, hogy az a 
tengeri ökoszisztémán túlmenően magába 
foglalhassa a vízgyűjtő medencén alapuló 
megközelítést, amely a balti-tengeri térség 
ökoszisztémáinak minőségére és 
termelékenységére kiható kiemelt 
kérdésekkel, elsősorban az eutrofizációval
foglalkozik. A menetrendnek tartalmaznia 
kell a régió környezeti károsodására és 
biológiai sokféleségének csökkenésére 
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vonatkozó gazdasági költségek becslését.

Or. en

Indokolás

Az előadó 3. módosításának a biológiai sokféleség csökkenésén kívül további környezeti károk 
(pl. eutrofizáció) általános gazdasági értékelésével való kibővítése.

Módosítás 57
Adam Gierek

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2.2.3 szakasz – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a BONUS-169 szerinti projektek 
finanszírozását biztosító, a részt vevő 
államok és a Közösség készpénz-
hozzájárulásaiból álló közös finanszírozási 
alapra épülő struktúra kidolgozása;

h) a projektek finanszírozását biztosító, a 
részt vevő államok és a Közösség
készpénz- és természetbeni 
hozzájárulásaiból álló közös finanszírozási 
alapra épülő struktúra kidolgozása, 
különös tekintettel a kiválasztási 
szakaszra és a kutatási infrastruktúra 
előkészítésére;

Or. pl

Indokolás

A finanszírozás tekintetében a tagállamok természetbeni hozzájárulásait is – a szükséges 
kutatási infrastruktúra formájában – figyelembe kell venni.

Módosítás 58
Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3.4 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A BONUS-169 végrehajtási szakaszát a 
részt vevő államok és a Közösség legalább 
öt éven keresztül társfinanszírozásban 
részesíti mindaddig, amíg a BONUS-169 

A BONUS-169 végrehajtási szakaszát a 
részt vevő államok és az Unió legalább öt 
éven keresztül társfinanszírozásban 
részesíti mindaddig, amíg a BONUS-169 
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keretében finanszírozott projektek teljes 
életciklusa le nem jár, feltéve, hogy a 
Közösség kötelezettségvállalásait 2013-ig 
rendezik és a Bizottsággal szembeni összes 
beszámolási kötelezettség teljesül. A 
végrehajtási szakasz során a Közösség
hozzájárulása eléri a BONUS-169 
projektek részt vevő államainak a BONUS 
EEIG révén nyújtott készpénz-
hozzájárulásainak és természetbeni 
infrastrukturális hozzájárulásának, 
valamint a végrehajtási szakaszban a 
BONUS EEIG által viselt működési 
költségeknek az értékét. E működési 
költségek nem haladhatják meg az 5 millió 
EUR-t.

keretében finanszírozott projektek teljes 
életciklusa le nem jár, feltéve, hogy a 
Közösség kötelezettségvállalásait 2013-ig 
rendezik és a Bizottsággal szembeni összes 
beszámolási kötelezettség teljesül. A 
végrehajtási szakasz során az Unió
hozzájárulása eléri a részt vevő államok 
BONUS-169 számára nyújtott készpénz-
hozzájárulásainak és természetbeni 
infrastrukturális hozzájárulásának, 
valamint a végrehajtási szakaszban a 
BONUS EEIG által viselt működési 
költségeknek az értékét. E működési 
költségek nem haladhatják meg az 5 millió 
EUR-t.

A Közösség pénzügyi hozzájárulását és a 
részt vevő államok készpénz-
hozzájárulását a BONUS-169 közös 
alapba kell összevonni és azokat a 
BONUS EEIG-nek központilag kell 
kezelnie.
Az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
pénzügyi megállapodásokban jóváhagyott 
feltételek teljesülése esetén a Közösség
pénzügyi hozzájárulását a részt vevő 
országok által a BONUS EEIG-nek 
befizetett készpénz-hozzájárulásokról szóló 
igazolások, illetve a BONUS-169 
projektjei számára nyújtott természetbeni 
infrastrukturális hozzájárulásaik alapján 
kell folyósítani.

Az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
pénzügyi megállapodásokban jóváhagyott 
feltételek teljesülése esetén az Unió
pénzügyi hozzájárulását a részt vevő 
országok által a BONUS-169 
kedvezményezettjeinek vagy az EEIG-nek 
befizetett készpénz-hozzájárulásokról szóló 
igazolások, illetve a BONUS-169 
projektjei számára nyújtott természetbeni 
infrastrukturális hozzájárulásaik alapján 
kell folyósítani.

A BONUS-169 pénzalapjainak megfelelő 
felhasználásáért a BONUS EEIG felelős, 
és azt a projekteknek a BONUS EEIG 
által, vagy annak megbízásából elvégzett 
független pénzügyi ellenőrzése állapítja 
meg.

A BONUS-169 pénzalapjainak megfelelő 
felhasználásáért a BONUS EEIG felelős, 
és azt a projekteknek a BONUS EEIG 
által, vagy annak megbízásából elvégzett 
független pénzügyi ellenőrzése állapítja 
meg.

Or. en

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

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3.4 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A BONUS-169 végrehajtási szakaszát a 
részt vevő államok és a Közösség legalább 
öt éven keresztül társfinanszírozásban 
részesíti mindaddig, amíg a BONUS-169 
keretében finanszírozott projektek teljes 
életciklusa le nem jár, feltéve, hogy a 
Közösség kötelezettségvállalásait 2013-ig 
rendezik és a Bizottsággal szembeni összes 
beszámolási kötelezettség teljesül. A 
végrehajtási szakasz során a Közösség
hozzájárulása eléri a BONUS-169 
projektek részt vevő államainak a BONUS 
EEIG révén nyújtott készpénz-
hozzájárulásainak és természetbeni 
infrastrukturális hozzájárulásának, 
valamint a végrehajtási szakaszban a 
BONUS EEIG által viselt működési 
költségeknek az értékét. E működési 
költségek nem haladhatják meg az 5 millió 
EUR-t.

A BONUS-169 végrehajtási szakaszát a 
részt vevő államok és az Unió legalább öt 
éven keresztül társfinanszírozásban 
részesíti mindaddig, amíg a BONUS-169 
keretében finanszírozott projektek teljes 
életciklusa le nem jár, feltéve, hogy a 
Közösség kötelezettségvállalásait 2013-ig 
rendezik és a Bizottsággal szembeni összes 
beszámolási kötelezettség teljesül. A 
végrehajtási szakasz során az Unió
hozzájárulása eléri a részt vevő államok 
BONUS-169 számára nyújtott készpénz-
hozzájárulásainak és természetbeni 
infrastrukturális hozzájárulásának, 
valamint a végrehajtási szakaszban a 
BONUS EEIG által viselt működési 
költségeknek az értékét. E működési 
költségek nem haladhatják meg az 5 millió 
EUR-t.

A Közösség pénzügyi hozzájárulását és a 
részt vevő államok készpénz-
hozzájárulását a BONUS-169 közös 
alapba kell összevonni és azokat a 
BONUS EEIG-nek központilag kell 
kezelnie.
Az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
pénzügyi megállapodásokban jóváhagyott 
feltételek teljesülése esetén a Közösség
pénzügyi hozzájárulását a részt vevő 
országok által a BONUS EEIG-nek 
befizetett készpénz-hozzájárulásokról szóló 
igazolások, illetve a BONUS-169 
projektjei számára nyújtott természetbeni 
infrastrukturális hozzájárulásaik alapján 
kell folyósítani.

Az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
pénzügyi megállapodásokban jóváhagyott 
feltételek teljesülése esetén az Unió
pénzügyi hozzájárulását a részt vevő 
országok által a BONUS-169 
kedvezményezettjeinek vagy az EEIG-nek 
befizetett készpénz-hozzájárulásokról szóló 
igazolások, illetve a BONUS-169 
projektjei számára nyújtott természetbeni 
infrastrukturális hozzájárulásaik alapján 
kell folyósítani.

A BONUS-169 pénzalapjainak megfelelő 
felhasználásáért a BONUS EEIG felelős, 
és azt a projekteknek a BONUS EEIG 

A BONUS-169 pénzalapjainak megfelelő 
felhasználásáért a BONUS EEIG felelős, 
és azt a projekteknek a BONUS EEIG 
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által, vagy annak megbízásából elvégzett 
független pénzügyi ellenőrzése állapítja 
meg.

által, vagy annak megbízásából elvégzett 
független pénzügyi ellenőrzése állapítja 
meg.

Or. en

Módosítás 60
Angelika Niebler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3.4 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A BONUS-169 végrehajtási szakaszát a 
részt vevő államok és a Közösség legalább 
öt éven keresztül társfinanszírozásban 
részesíti mindaddig, amíg a BONUS-169 
keretében finanszírozott projektek teljes 
életciklusa le nem jár, feltéve, hogy a 
Közösség kötelezettségvállalásait 2013-ig 
rendezik és a Bizottsággal szembeni összes 
beszámolási kötelezettség teljesül. A 
végrehajtási szakasz során a Közösség
hozzájárulása eléri a BONUS-169 
projektek részt vevő államainak a BONUS 
EEIG révén nyújtott készpénz-
hozzájárulásainak és természetbeni 
infrastrukturális hozzájárulásának, 
valamint a végrehajtási szakaszban a 
BONUS EEIG által viselt működési 
költségeknek az értékét. E működési 
költségek nem haladhatják meg az 5 millió 
EUR-t.

A BONUS-169 végrehajtási szakaszát a 
részt vevő államok és az Unió legalább öt 
éven keresztül társfinanszírozásban 
részesíti mindaddig, amíg a BONUS-169 
keretében finanszírozott projektek teljes 
életciklusa le nem jár, feltéve, hogy a 
Közösség kötelezettségvállalásait 2013-ig 
rendezik és a Bizottsággal szembeni összes 
beszámolási kötelezettség teljesül. A 
végrehajtási szakasz során az Unió
hozzájárulása eléri a részt vevő államok 
BONUS-169 számára nyújtott készpénz-
hozzájárulásainak és természetbeni 
infrastrukturális hozzájárulásának, 
valamint a végrehajtási szakaszban a 
BONUS EEIG által viselt működési 
költségeknek az értékét. E működési 
költségek nem haladhatják meg az 5 millió 
EUR-t.

A Közösség pénzügyi hozzájárulását és a 
részt vevő államok készpénz-
hozzájárulását a BONUS-169 közös 
alapba kell összevonni és azokat a 
BONUS EEIG-nek központilag kell 
kezelnie.
Az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
pénzügyi megállapodásokban jóváhagyott 
feltételek teljesülése esetén a Közösség
pénzügyi hozzájárulását a részt vevő 
országok által a BONUS EEIG-nek 

Az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
pénzügyi megállapodásokban jóváhagyott 
feltételek teljesülése esetén az Unió
pénzügyi hozzájárulását a részt vevő 
országok által a BONUS-169 
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befizetett készpénz-hozzájárulásokról szóló 
igazolások, illetve a BONUS-169 
projektjei számára nyújtott természetbeni 
infrastrukturális hozzájárulásaik alapján 
kell folyósítani.

kedvezményezettjeinek vagy az EEIG-nek 
befizetett készpénz-hozzájárulásokról szóló 
igazolások, illetve a BONUS-169 
projektjei számára nyújtott természetbeni 
infrastrukturális hozzájárulásaik alapján 
kell folyósítani.

A BONUS-169 pénzalapjainak megfelelő 
felhasználásáért a BONUS EEIG felelős, 
és azt a projekteknek a BONUS EEIG 
által, vagy annak megbízásából elvégzett 
független pénzügyi ellenőrzése állapítja 
meg.

A BONUS-169 pénzalapjainak megfelelő 
felhasználásáért a BONUS EEIG felelős, 
és azt a projekteknek a BONUS EEIG 
által, vagy annak megbízásából elvégzett 
független pénzügyi ellenőrzése állapítja 
meg.

Or. en

Módosítás 61
Ivari Padar

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3.4 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A BONUS-169 végrehajtási szakaszát a 
részt vevő államok és a Közösség legalább 
öt éven keresztül társfinanszírozásban 
részesíti mindaddig, amíg a BONUS-169 
keretében finanszírozott projektek teljes 
életciklusa le nem jár, feltéve, hogy a 
Közösség kötelezettségvállalásait 2013-ig 
rendezik és a Bizottsággal szembeni összes 
beszámolási kötelezettség teljesül. A 
végrehajtási szakasz során a Közösség
hozzájárulása eléri a BONUS-169 
projektek részt vevő államainak a BONUS 
EEIG révén nyújtott készpénz-
hozzájárulásainak és természetbeni 
infrastrukturális hozzájárulásának, 
valamint a végrehajtási szakaszban a 
BONUS EEIG által viselt működési 
költségeknek az értékét. E működési 
költségek nem haladhatják meg az 5 millió 
EUR-t.

A BONUS-169 végrehajtási szakaszát a 
részt vevő államok és az Unió legalább öt 
éven keresztül társfinanszírozásban 
részesíti mindaddig, amíg a BONUS-169 
keretében finanszírozott projektek teljes 
életciklusa le nem jár, feltéve, hogy a 
Közösség kötelezettségvállalásait 2013-ig 
rendezik és a Bizottsággal szembeni összes 
beszámolási kötelezettség teljesül. A 
végrehajtási szakasz során az Unió
hozzájárulása eléri a részt vevő államok 
BONUS-169 számára nyújtott készpénz-
hozzájárulásainak és természetbeni 
infrastrukturális hozzájárulásának, 
valamint a végrehajtási szakaszban a 
BONUS EEIG által viselt működési 
költségeknek az értékét. E működési 
költségek nem haladhatják meg az 5 millió 
EUR-t.

A Közösség pénzügyi hozzájárulását és a 
részt vevő államok készpénz-
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hozzájárulását a BONUS-169 közös 
alapba kell összevonni és azokat a 
BONUS EEIG-nek központilag kell 
kezelnie.
Az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
pénzügyi megállapodásokban jóváhagyott 
feltételek teljesülése esetén a Közösség
pénzügyi hozzájárulását a részt vevő 
országok által a BONUS EEIG-nek 
befizetett készpénz-hozzájárulásokról szóló 
igazolások, illetve a BONUS-169 
projektjei számára nyújtott természetbeni 
infrastrukturális hozzájárulásaik alapján 
kell folyósítani.

Az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
pénzügyi megállapodásokban jóváhagyott 
feltételek teljesülése esetén az Unió
pénzügyi hozzájárulását a részt vevő 
országok által a BONUS-169 
kedvezményezettjeinek vagy az EEIG-nek 
befizetett készpénz-hozzájárulásokról szóló 
igazolások, illetve a BONUS-169 
projektjei számára nyújtott természetbeni 
infrastrukturális hozzájárulásaik alapján 
kell folyósítani.

A BONUS-169 pénzalapjainak megfelelő 
felhasználásáért a BONUS EEIG felelős, 
és azt a projekteknek a BONUS EEIG 
által, vagy annak megbízásából elvégzett 
független pénzügyi ellenőrzése állapítja 
meg.

A BONUS-169 pénzalapjainak megfelelő 
felhasználásáért a BONUS EEIG felelős, 
és azt a projekteknek a BONUS EEIG 
által, vagy annak megbízásából elvégzett 
független pénzügyi ellenőrzése állapítja 
meg.

Or. en

Módosítás 62
Algirdas Saudargas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3.4 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A BONUS-169 végrehajtási szakaszát a 
részt vevő államok és a Közösség legalább 
öt éven keresztül társfinanszírozásban 
részesíti mindaddig, amíg a BONUS-169 
keretében finanszírozott projektek teljes 
életciklusa le nem jár, feltéve, hogy a 
Közösség kötelezettségvállalásait 2013-ig 
rendezik és a Bizottsággal szembeni összes 
beszámolási kötelezettség teljesül. A 
végrehajtási szakasz során a Közösség
hozzájárulása eléri a BONUS-169 
projektek részt vevő államainak a BONUS 
EEIG révén nyújtott készpénz-

A BONUS-169 végrehajtási szakaszát a 
részt vevő államok és az Unió legalább öt 
éven keresztül társfinanszírozásban 
részesíti mindaddig, amíg a BONUS-169 
keretében finanszírozott projektek teljes 
életciklusa le nem jár, feltéve, hogy a 
Közösség kötelezettségvállalásait 2013-ig 
rendezik és a Bizottsággal szembeni összes 
beszámolási kötelezettség teljesül. A 
végrehajtási szakasz során az Unió
hozzájárulása eléri a részt vevő államok 
BONUS-169 számára nyújtott készpénz-
hozzájárulásainak és természetbeni 



AM\807165HU.doc 31/33 PE439.384v01-00

HU

hozzájárulásainak és természetbeni 
infrastrukturális hozzájárulásának, 
valamint a végrehajtási szakaszban a 
BONUS EEIG által viselt működési 
költségeknek az értékét. E működési 
költségek nem haladhatják meg az 5 millió 
EUR-t.

infrastrukturális hozzájárulásának, 
valamint a végrehajtási szakaszban a 
BONUS EEIG által viselt működési 
költségeknek az értékét. E működési 
költségek nem haladhatják meg az 5 millió 
EUR-t.

A Közösség pénzügyi hozzájárulását és a 
részt vevő államok készpénz-
hozzájárulását a BONUS-169 közös 
alapba kell összevonni és azokat a 
BONUS EEIG-nek központilag kell 
kezelnie.
Az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
pénzügyi megállapodásokban jóváhagyott 
feltételek teljesülése esetén a Közösség
pénzügyi hozzájárulását a részt vevő 
országok által a BONUS EEIG-nek 
befizetett készpénz-hozzájárulásokról szóló 
igazolások, illetve a BONUS-169 
projektjei számára nyújtott természetbeni 
infrastrukturális hozzájárulásaik alapján 
kell folyósítani.

Az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
pénzügyi megállapodásokban jóváhagyott 
feltételek teljesülése esetén az Unió
pénzügyi hozzájárulását a részt vevő 
országok által a BONUS-169 
kedvezményezettjeinek vagy az EEIG-nek 
befizetett készpénz-hozzájárulásokról szóló
igazolások, illetve a BONUS-169 
projektjei számára nyújtott természetbeni 
infrastrukturális hozzájárulásaik alapján 
kell folyósítani.

A BONUS-169 pénzalapjainak megfelelő 
felhasználásáért a BONUS EEIG felelős, 
és azt a projekteknek a BONUS EEIG 
által, vagy annak megbízásából elvégzett 
független pénzügyi ellenőrzése állapítja 
meg.

A BONUS-169 pénzalapjainak megfelelő 
felhasználásáért a BONUS EEIG felelős, 
és azt a projekteknek a BONUS EEIG 
által, vagy annak megbízásából elvégzett 
független pénzügyi ellenőrzése állapítja 
meg.

Or. en

Módosítás 63
Adam Gierek

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3.4 szakasz – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közösség pénzügyi hozzájárulását és a 
részt vevő államok készpénz-
hozzájárulását a BONUS-169 közös 
alapba kell összevonni és azokat a BONUS 

A Közösség pénzügyi hozzájárulását és a 
részt vevő államoknak a BONUS kutatási 
program számára nyújtott készpénz- és 
természetbeni hozzájárulásait közös 
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EEIG-nek központilag kell kezelnie. alapba kell összevonni és azokat a BONUS 
EEIG-nek közvetlenül kell kezelnie, vagy 
közvetetten, azaz virtuálisan, olyan 
esetekben, amikor egy részt vevő tagállam 
vagy harmadik ország készpénz- és 
természetbeni hozzájárulását a kutatási 
program keretében zajló közös projektek 
végrehajtási szakaszával kapcsolatos, 
kizárólag nemzeti kutatási projektekre 
jelöli ki.

Or. pl

Indokolás

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.

Módosítás 64
Lambert van Nistelrooij

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3.4 szakasz – második bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közösség pénzügyi hozzájárulását és a 
részt vevő államok készpénz-
hozzájárulását a BONUS-169 közös alapba 
kell összevonni és azokat a BONUS EEIG-
nek központilag kell kezelnie.

Általános szabályként az Unió pénzügyi 
hozzájárulását és a részt vevő államok 
készpénz-hozzájárulását a BONUS-169 
közös alapba kell összevonni és azokat a 
BONUS EEIG-nek központilag kell 
kezelnie („közös kassza”).

Or. en

Indokolás

A Bizottság és a részt vevő államok pénzügyi hozzájárulásait általánosságban össze kell vonni 
és azokat a BONUS EEIG-nek kell kezelni. Ezt „közös kasszának” nevezzük.
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