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Pakeitimas 21
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Baltijos jūros ekosistema, kuri yra 
pusiau uždara Europos vidaus jūra, yra 
viena iš didžiausių sūriojo vandens telkinių 
pasaulyje ir šiuo metu jai didelę įtaką daro
daugybė gamtos ir žmogaus keliamų 
pavojų, pavyzdžiui, tarša sunkiaisiais
metalais, patvariaisiais organiniais
teršalais, radioaktyviosiomis medžiagomis, 
išsiliejusia nafta ir kitomis kenksmingomis 
ir pavojingomis medžiagomis, per didelis 
kiekis į jūrą patenkančių maistinių ir 
organinių medžiagų, kurios lemia didesnę 
eutrofikaciją, kenksmingų svetimų 
organizmų atsiradimas, neracionalus
žuvies išteklių naudojimas, neigiamas
klimato kaitos poveikis, biologinės 
įvairovės praradimas ir vis didėjantis
žmonių veiklos skverbimąsis į pakrantės ir 
atviros jūros zonas, įskaitant ekologiniu 
požiūriu nedarnų turizmą. Šios grėsmės 
labai sumažino Baltijos jūros pajėgumą 
nuolat teikti gėrybes ir paslaugas, nuo 
kurių tiesiogiai ir netiesiogiai priklauso 
socialinė, kultūrinė ir ekonominė žmogaus 
gerovė.

3) Baltijos jūros ekosistema, kuri yra 
pusiau uždara Europos vidaus jūra, yra 
viena iš didžiausių sūriojo vandens telkinių 
pasaulyje ir jai didelę įtaką padarė
daugybė gamtos ir žmogaus keliamų 
pavojų, pavyzdžiui, tarša karinėmis 
aktyviosiomis medžiagomis, kurios buvo 
naudojamos per Antrąjį Pasaulinį karą, 
sunkiųjų metalų junginiais, organinėmis
ir radioaktyviosiomis medžiagomis, 
išsiliejusiu mazutu ir nafta. Besivystant 
žemės ūkiui Baltijos jūros baseine į jūrą 
taip pat patenka per didelis kiekis trąšų ir 
organinių medžiagų, kurios lemia didesnę 
eutrofikaciją; neracionalaus žuvies 
išteklių naudojimo ir klimato kaitos nyksta 
biologinė įvairovė. Šie veiksniai, taip pat 
nuolatinė žmonių veikla, įskaitant 
dujotiekių statymą pačioje pakrantėje, 
prie pat jos bei Baltijos jūros baseine ir 
siekiant tikslų, kurie nedera su ekologiniu 
požiūriu darniu turizmu, naikina 
natūralią aplinką. Visa tai labai mažina
Baltijos jūros pajėgumą nuolat teikti 
gėrybes ir paslaugas, nuo kurių tiesiogiai ir 
netiesiogiai priklauso socialinė, kultūrinė ir 
ekonominė žmogaus gerovė.

Or. pl

Pagrindimas

Baltijos jūros ekosistemai kenkia tiek Antrojo Pasaulinio karo liekanos, tiek dabartinė 
pačiame Baltijos regione vykdoma investicinė veikla.
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Pakeitimas 22
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Strateginio etapo pabaigoje Komisija,
padedama nepriklausomų ekspertų, turėtų
įvertinti iniciatyvos užbaigtumą ir 
parengtį pradėti įgyvendinimo etapą.

(15) Strateginio etapo pabaigoje Komisija 
turėtų patikrinti, ar Strateginė mokslinių 
tyrimų darbotvarkė, konsultavimosi su 
suinteresuotaisiais asmenimis platformos 
ir įgyvendinimo sąlygos tinkamai 
parengtos tam, kad būtų galima pradėti 
iniciatyvos įgyvendinimo etapą. Prireikus 
Komisija turėtų pateikti rekomendacijas 
dėl Strateginės mokslinių tyrimų 
darbotvarkės gerinimo. Perėjimas prie 
įgyvendinimo etapo turėtų būti sklandus ir 
vykdomas be delsimo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geriau suprasti, kuo skiriasi šie du etapai, būtina aiškiai nurodyti perėjimo nuo 
strateginio etapo prie įgyvendinimo etapo dalyvius.

Pakeitimas 23
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Strateginio etapo pabaigoje Komisija, 
padedama nepriklausomų ekspertų, turėtų 
įvertinti iniciatyvos užbaigtumą ir 
parengtį pradėti įgyvendinimo etapą.

(15) Strateginio etapo pabaigoje Komisija 
turėtų patikrinti, ar Strateginė mokslinių 
tyrimų darbotvarkė, konsultavimosi su 
suinteresuotaisiais asmenimis platformos 
ir įgyvendinimo sąlygos tinkamai 
parengtos tam, kad būtų galima pradėti 
iniciatyvos įgyvendinimo etapą. Prireikus 
Komisija turėtų pateikti rekomendacijas 
dėl Strateginės mokslinių tyrimų 
darbotvarkės gerinimo. Perėjimas prie 
įgyvendinimo etapo turėtų būti sklandus ir 
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vykdomas be delsimo.

Or. en

Pakeitimas 24
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Strateginio etapo pabaigoje Komisija, 
padedama nepriklausomų ekspertų, turėtų 
įvertinti iniciatyvos užbaigtumą ir 
parengtį pradėti įgyvendinimo etapą.

(15) Strateginio etapo pabaigoje Komisija 
turėtų patikrinti, ar Strateginė mokslinių 
tyrimų darbotvarkė, konsultavimosi su 
suinteresuotaisiais asmenimis platformos 
ir įgyvendinimo sąlygos tinkamai 
parengtos tam, kad būtų galima pradėti 
iniciatyvos įgyvendinimo etapą. Prireikus 
Komisija turėtų pateikti rekomendacijas 
dėl Strateginės mokslinių tyrimų 
darbotvarkės gerinimo. Perėjimas prie 
įgyvendinimo etapo turėtų būti sklandus ir 
vykdomas be delsimo.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Strateginio etapo pabaigoje Komisija, 
padedama nepriklausomų ekspertų, turėtų 
įvertinti iniciatyvos užbaigtumą ir 
parengtį pradėti įgyvendinimo etapą.

(15) Strateginio etapo pabaigoje Komisija 
turėtų patikrinti, ar Strateginė mokslinių 
tyrimų darbotvarkė, konsultavimosi su 
suinteresuotaisiais asmenimis platformos 
ir įgyvendinimo sąlygos tinkamai 
parengtos tam, kad būtų galima pradėti 
iniciatyvos įgyvendinimo etapą. Prireikus 
Komisija turėtų pateikti rekomendacijas 
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dėl Strateginės mokslinių tyrimų 
darbotvarkės gerinimo. Perėjimas prie 
įgyvendinimo etapo turėtų būti sklandus ir 
vykdomas be delsimo.

Or. en

Pakeitimas 26
Ivari Padar

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Strateginio etapo pabaigoje Komisija, 
padedama nepriklausomų ekspertų, turėtų 
įvertinti iniciatyvos užbaigtumą ir 
parengtį pradėti įgyvendinimo etapą.

(15) Strateginio etapo pabaigoje Komisija 
turėtų patikrinti, ar Strateginė mokslinių 
tyrimų darbotvarkė, konsultavimosi su 
suinteresuotaisiais asmenimis platformos 
ir įgyvendinimo sąlygos tinkamai 
parengtos tam, kad būtų galima pradėti 
iniciatyvos įgyvendinimo etapą. Prireikus 
Komisija turėtų pateikti rekomendacijas 
dėl Strateginės mokslinių tyrimų 
darbotvarkės gerinimo. Perėjimas prie 
įgyvendinimo etapo turėtų būti sklandus ir 
vykdomas be delsimo.

Or. en

Pakeitimas 27
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Strateginio etapo pabaigoje Komisija, 
padedama nepriklausomų ekspertų, turėtų 
įvertinti iniciatyvos užbaigtumą ir 
parengtį pradėti įgyvendinimo etapą.

(15) Strateginio etapo pabaigoje Komisija 
turėtų patikrinti, ar Strateginė mokslinių 
tyrimų darbotvarkė, konsultavimosi su 
suinteresuotaisiais asmenimis platformos 
ir įgyvendinimo sąlygos tinkamai 
parengtos tam, kad būtų galima pradėti 
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iniciatyvos įgyvendinimo etapą. Prireikus 
Komisija turėtų pateikti rekomendacijas 
dėl Strateginės mokslinių tyrimų 
darbotvarkės gerinimo. Perėjimas prie 
įgyvendinimo etapo turėtų būti sklandus ir 
vykdomas be delsimo.

Or. en

Pakeitimas 28
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) Strateginio etapo pabaigoje Komisija, 
padedama nepriklausomų ekspertų, turėtų
įvertinti iniciatyvos užbaigtumą ir parengtį 
pradėti įgyvendinimo etapą.

15) Strateginio etapo pabaigoje Komisija, 
padedama visoms vertinime 
dalyvaujančioms valstybėms 
atstovaujančių nepriklausomų ekspertų, 
įvertins iniciatyvos užbaigtumą ir parengtį
pradėti įgyvendinimo etapą. Komisija, jei, 
jos nuomone, to reikia, gali pateikti 
rekomendacijas dėl darbotvarkės ir 
mokslinių tyrimų gerinimo.  Perėjimas 
prie įgyvendinimo etapo turėtų būti 
sklandus ir vykdomas be delsimo.

Or. pl

Pagrindimas

Strateginis etapas turėtų būti organizuojamas taip, kad dėl pataisymų, jei tokių prireiktų, 
perėjimas prie įgyvendinimo etapo nebūtų atidėliojamas.

Pakeitimas 29
Lena Ek

Pasiūlymas dėl sprendimo
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Siekiant veiksmingai įgyvendinti (24) Siekiant veiksmingai įgyvendinti 
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BONUS-169, įgyvendinimo etape 
finansinė parama turėtų būti teikiama 
BONUS-169 projektų, kurie pagal 
kvietimų teikti paraiškas rezultatus 
centralizuotai atrenkami prižiūrint 
specialiai vykdomajai struktūrai, 
dalyviams.

BONUS, įgyvendinimo etape finansinė 
parama turėtų būti teikiama BONUS
projektų, kurie pagal kvietimų teikti 
paraiškas rezultatus centralizuotai 
atrenkami prižiūrint specialiai vykdomajai 
struktūrai, dalyviams. Nors siekiant 
užtikrinti finansavimą mokslininkams ir 
naudą ES pageidautina, kad ilgalaikėje 
perspektyvoje būtų naudojamas tikrasis 
bendrasis fondas, kai kuriose valstybėse 
dalyvėse egzistuojančios kliūtys finansuoti 
išorės mokslinius tyrimus neturėtų 
trukdyti laiku ir veiksmingai įgyvendinti 
BONUS. Taigi tam tikrais atvejai derėtų 
leisti valstybei dalyvei laikinai skirti savo 
įnašą išskirtinai vidaus moksliniams 
tyrimams, kurie atrinkti centralizuotai, 
nekeliant pavojaus bendrai aukšto lygio 
kriterijus atitinkančiai mokslinei 
kompetencijai.

Or. en

Pakeitimas 30
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl sprendimo
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Siekiant veiksmingai įgyvendinti 
BONUS-169, įgyvendinimo etape 
finansinė parama turėtų būti teikiama 
BONUS-169 projektų, kurie pagal 
kvietimų teikti paraiškas rezultatus 
centralizuotai atrenkami prižiūrint 
specialiai vykdomajai struktūrai, 
dalyviams.

(24) Siekiant veiksmingai įgyvendinti 
BONUS, įgyvendinimo etape finansinė 
parama turėtų būti teikiama BONUS
projektų, kurie pagal kvietimų teikti 
paraiškas rezultatus centralizuotai 
atrenkami prižiūrint specialiai vykdomajai 
struktūrai, dalyviams. Ši finansinė parama 
dalyviams turėtų būti skiriama ir 
išmokama skaidriai, nebiurokratiškai ir 
pagal bendras taisykles.

Or. en
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Pagrindimas

Pagal Septintosios bendrosios programos taisykles, paramos skyrimas programos dalyviams 
turi būti kaip įmanoma labiau skaidresnis ir nebiurokratinis.

Pakeitimas 31
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl sprendimo
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Siekiant veiksmingai įgyvendinti 
BONUS-169, įgyvendinimo etape 
finansinė parama turėtų būti teikiama 
BONUS-169 projektų, kurie pagal 
kvietimų teikti paraiškas rezultatus 
centralizuotai atrenkami prižiūrint 
specialiai vykdomajai struktūrai, 
dalyviams.

(24) Siekiant veiksmingai įgyvendinti 
BONUS-169, įgyvendinimo etape 
finansinė parama turėtų būti teikiama 
BONUS-169 projektų, kurie pagal 
kvietimų teikti paraiškas rezultatus 
centralizuotai atrenkami prižiūrint 
specialiai vykdomajai struktūrai, 
dalyviams. Ši finansinė parama BONUS-
169 dalyviams turėtų būti skiriama ir 
išmokama laikantis pagal Septintąją 
bendrąją programą nustatytų bendrų 
taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 32
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl sprendimo
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Pagal Septintosios bendrosios 
programos tikslus visų kitų šalių 
dalyvavimas BONUS-169 turėtų būti 
įmanomas su sąlyga, kad toks dalyvavimas 
numatytas atitinkamame tarptautiniame 
susitarime ir kad tam pritaria Komisija ir 
dalyvaujančios valstybės narės. Pagal 
Septintąją bendrąją programą Bendrija
turėtų turėti teisę susitarti dėl savo 

(28) Pagal Septintosios bendrosios 
programos tikslus visų kitų šalių, 
pavyzdžiui, Rusijos Federacijos, kitų 
Baltijos jūros regiono šalių ir Norvegijos 
dalyvavimas BONUS-169 turėtų būti 
įmanomas su sąlyga, kad toks dalyvavimas 
numatytas atitinkamame tarptautiniame 
susitarime ir kad tam pritaria Komisija ir 
dalyvaujančios valstybės narės. Pagal 
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finansinio įnašo į BONUS-169 sąlygų, 
susijusių su kitų šalių dalyvavimu šioje 
programoje, remiantis šiame sprendime 
nustatytomis taisyklėmis ir sąlygomis.

Septintąją bendrąją programą Sąjunga
turėtų turėti teisę susitarti dėl savo 
finansinio įnašo į BONUS-169 sąlygų, 
susijusių su kitų šalių dalyvavimu šioje 
programoje, remiantis šiame sprendime 
nustatytomis taisyklėmis ir sąlygomis.

Or. en

Pagrindimas

Rusijos Federacijai, kitoms Baltijos jūros regiono šalims ir Norvegijai, jei jos to pageidautų, 
turėtų būti sudaryta galimybė dalyvauti šioje programoje.

Pakeitimas 33
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl sprendimo
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Nepaprastai svarbu, kad pagal 
BONUS-169 vykdoma mokslinių tyrimų 
veikla atitiktų pagrindinius etikos 
principus, įskaitant Europos Sąjungos 
sutarties 6 straipsnyje ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje nustatytus 
principus, ir kad ją vykdant nebūtų pažeisti 
lyčių aspekto integravimo bei lyčių lygybės 
principai.

(30) Nepaprastai svarbu, kad pagal 
BONUS-169 vykdoma mokslinių tyrimų 
veikla atitiktų pagrindinius etikos 
principus, įskaitant Europos Sąjungos 
sutarties 6 straipsnyje ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje bei 
Septintojoje bendrojoje programoje
nustatytus principus, ir kad ją vykdant 
nebūtų pažeisti lyčių aspekto integravimo 
bei lyčių lygybės principai.

Or. en

Pagrindimas

Etikos principai sudaro Europos Sąjungos sutarties ir Pagrindinių teisių chartijos dalį, jie 
įtraukti ir į Septintąją bendrąją programą, taigi šis dokumentas turėtų būti taip pat paminėtas 
tekste.
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Pakeitimas 34
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl sprendimo
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31) Komisija turėtų atlikti tarpinius 
vertinimus, kuriais būtų įvertinta
BONUS-169 įgyvendinimo kokybė bei 
veiksmingumas ir pažanga siekiant 
nustatytų tikslų, taip pat galutinį vertinimą.

31) Atsižvelgdama į visoms valstybėms 
dalyvėms atstovaujančių nepriklausomų 
ekspertų atliktus tarpinius vertinimus 
Komisija turėtų įvertinti mokslinių tyrimų 
programos ir darbotvarkės įgyvendinimą
ir pažangą siekiant nustatytų tikslų, taip 
pat atlikti galutinį vertinimą.

Or. pl

Pagrindimas

Ekspertai turi būti politiškai nepriklausomi ir vertindami mokslinių tyrimų programos ir 
darbotvarkės įgyvendinimą privalo atsižvelgti į jo kokybę ir veiksmingumą.

Pakeitimas 35
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Strateginis etapas trunka ne ilgiau kaip 
dvejus metus. Jame pasirengiama 
įgyvendinimo etapui. Strateginiame etape 
BONUS EEIG vykdo šias užduotis: 

3. Strateginis etapas trunka dvejus metus. 
Jame pasirengiama įgyvendinimo etapui. 
Šiame etape siekiama:

– apibrėžti prioritetinius tikslus siekiant 
geros Baltijos jūros būklės,
– palaipsniui kurti moksliniams tyrimams 
būtiną infrastruktūrą.
Strateginiame etape BONUS EEIG vykdo 
šias užduotis:

Or. pl
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Pagrindimas

Strateginis etapas neturi būti trumpinamas. Įgyvendinimo etapu turėtų būti atsižvelgiama į 
visus mokslinių tyrimų tikslus, kurie būtų labai svarbūs siekiant geros ekologinės Baltijos 
jūros būklės.

Pakeitimas 36
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Strateginis etapas trunka ne ilgiau kaip 
dvejus metus. Jame pasirengiama 
įgyvendinimo etapui. Strateginiame etape 
BONUS EEIG vykdo šias užduotis: 

3. Strateginis etapas trunka ne ilgiau kaip 
18 mėnesių. Jame pasirengiama 
įgyvendinimo etapui. Strateginiame etape 
BONUS EEIG vykdo šias užduotis: 

Or. en

Pagrindimas

Strateginė mokslinių tyrimų darbotvarkė bus baigta rengti 2011 m. vasarą. Dėl to gali 
atsirasti laiko spraga tarp BONUS-169 projektų pabaigos ir naujųjų programų pradžios. 
Tačiau, nustačius pernelyg įtemptą darbotvarkę gali iškilti įgyvendinimo problemų.  Tokio 
mokslinių tyrimų programai svarbaus dokumento parengimas yra labai opus klausimas ir 
rengiama turėtų būti labai atsargiai, naudojant skaidrią metodologiją ir rengiant išsamias 
konsultacijas. Toks procesas nebus baigtas greičiau kaip per vienus metus.

Pakeitimas 37
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) parengia Strateginę mokslinių tyrimų 
darbotvarkę – laikantis Septintojoje 
bendrojoje programoje nustatytų tikslų 
parengiama dalis programos mokslinio 
turinio daugiausia dėmesio skiriant 
kvietimams teikti paraiškas;

a) nustato įgyvendinimo sąlygas, įskaitant 
teisinio ir finansinio pobūdžio taisykles ir 
procedūras, su mokslinių tyrimų 
programos veikla susijusias intelektinės 
nuosavybės teises reglamentuojančias 
nuostatas, žmogiškuosius išteklius ir 
informacijos perdavimo klausimus.
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Or. pl

Pagrindimas

BONUS EEIG turi veikti pagal darnų planą, t. y., pirmiausia reikia sukurti teisinę bazę, po to 
pakviesti patariamuosius mokslinių tyrimų komitetus sudaryti konkrečią strateginę mokslinių 
tyrimų programą.

Pakeitimas 38
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustato įgyvendinimo sąlygas, įskaitant 
teisinio ir finansinio pobūdžio taisykles ir 
procedūras, su BONUS-169 veikla 
susijusias intelektinės nuosavybės teises 
reglamentuojančias nuostatas, 
žmogiškuosius išteklius ir informacijos 
perdavimo klausimus. 

c) parengia konkrečią visam Baltijos jūros 
regionui skirtą Strateginę mokslinių 
tyrimų darbotvarkę – laikantis 
Septintojoje bendrojoje programoje 
nustatytų tikslų nustatomi skubiausi 
poreikiai susiję su programos moksliniu 
turiniu ir jos prioritetais, dėmesį skiriant 
kvietimams teikti paraiškas ir 
pasirengimui atlikti mokslinius tyrimus.

Or. pl

Pagrindimas

BONUS EEIG turi veikti pagal darnų planą, t. y., pirmiausia reikia sukurti teisinę bazę, po to 
pakviesti patariamuosius mokslinių tyrimų komitetus sudaryti konkrečią strateginę mokslinių 
tyrimų programą.

Pakeitimas 39
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Įgyvendinimo etapas trunka ne mažiau 
kaip penkerius metus. Įgyvendinimo etape 
paskelbiami ne mažiau kaip trys kvietimai 

4. Įgyvendinimo etapas trunka ne mažiau 
kaip penkerius metus. Įgyvendinimo etape 
paskelbiami ne mažiau kaip trys kvietimai 
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teikti paraiškas dėl projektų, kuriais 
įgyvendinami BONUS-169 tikslai, 
finansavimo. Kvietimai skiriami keleto 
partnerių tarptautiniams projektams, 
susijusiems su moksliniais tyrimais, 
technologine plėtra, mokymais ir sklaida. 
Projektai atrenkami laikantis vienodo 
požiūrio, skaidrumo, nepriklausomo 
vertinimo, bendro finansavimo, ne pelno, 
su kitais Bendrijos ištekliais nesusijusio 
finansavimo, taip pat netaikymo atgaline 
tvarka principų. 

teikti paraiškas dėl projektų, kuriais 
įgyvendinami BONUS-169 tikslai, 
finansavimo. Kvietimai skiriami keleto 
partnerių tarptautiniams projektams, 
susijusiems su moksliniais tyrimais, 
technologine plėtra, mokymais ir sklaida. 
Projektai atrenkami laikantis vienodo 
požiūrio, skaidrumo, nepriklausomo 
vertinimo, bendro finansavimo, ne pelno, 
su kitais Sąjungos ištekliais nesusijusio 
finansavimo, taip pat netaikymo atgaline 
tvarka principų. Finansinė parama 
BONUS-169 dalyviams skiriama ir 
išmokama laikantis pagal Septintąją 
bendrąją programą nustatytų bendrų 
taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 40
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Įgyvendinimo etapas trunka ne mažiau 
kaip penkerius metus. Įgyvendinimo etape 
paskelbiami ne mažiau kaip trys kvietimai 
teikti paraiškas dėl projektų, kuriais 
įgyvendinami BONUS-169 tikslai, 
finansavimo. Kvietimai skiriami keleto 
partnerių tarptautiniams projektams, 
susijusiems su moksliniais tyrimais, 
technologine plėtra, mokymais ir sklaida. 
Projektai atrenkami laikantis vienodo 
požiūrio, skaidrumo, nepriklausomo 
vertinimo, bendro finansavimo, ne pelno, 
su kitais Bendrijos ištekliais nesusijusio 
finansavimo, taip pat netaikymo atgaline 
tvarka principų. 

4. Įgyvendinimo etapas trunka ne mažiau 
kaip penkerius metus. Įgyvendinimo etape 
paskelbiami ne mažiau kaip trys kvietimai 
teikti su mokslinių tyrimų sutartimis 
susijusias paraiškas dėl projektų, kuriais 
įgyvendinami reikiami moksliniai tikslai, 
finansavimo. Kvietimai skiriami keleto 
partnerių tarptautiniams projektams; 
kiekviename projekte turi dalyvauti bent 
po dvi valstybes iš Baltijos regiono 
pietryčių. Minimi projektai susiję su 
moksliniais tyrimais, technologine plėtra, 
mokymais ir sklaida. Projektai atrenkami 
pagal pagrindinius strateginės dalies 
tikslus, laikantis vienodo požiūrio, 
skaidrumo, nepriklausomo ekspertų iš visų 
valstybių dalyvių vertinimo, bendro 
finansavimo, ne pelno, su kitais Bendrijos 
ištekliais nesusijusio finansavimo, taip pat 
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netaikymo atgaline tvarka principų.

Or. pl

Pagrindimas

Bendras atstovavimas būtinas, nes tyrimus Baltijos jūroje atliekantys mokslininkai, ypač iš 
naujųjų valstybių narių, t. y. iš Baltijos regiono pietryčių srities, turi būti įtraukti siekiant 
didesnės naudos.

Pakeitimas 41
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Įgyvendinimo etapas trunka ne mažiau 
kaip penkerius metus. Įgyvendinimo etape 
paskelbiami ne mažiau kaip trys kvietimai 
teikti paraiškas dėl projektų, kuriais 
įgyvendinami BONUS-169 tikslai, 
finansavimo. Kvietimai skiriami keleto 
partnerių tarptautiniams projektams, 
susijusiems su moksliniais tyrimais, 
technologine plėtra, mokymais ir sklaida. 
Projektai atrenkami laikantis vienodo 
požiūrio, skaidrumo, nepriklausomo 
vertinimo, bendro finansavimo, ne pelno, 
su kitais Bendrijos ištekliais nesusijusio 
finansavimo, taip pat netaikymo atgaline 
tvarka principų. 

4. Įgyvendinimo etapas trunka ne mažiau 
kaip penkerius metus. Įgyvendinimo etape 
paskelbiami ne mažiau kaip trys kvietimai 
teikti paraiškas dėl projektų, kuriais 
įgyvendinami BONUS-169 tikslai, 
finansavimo. Kvietimai skiriami keleto 
partnerių tarptautiniams projektams, 
susijusiems su moksliniais tyrimais, 
technologine plėtra, mokymais ir sklaida. 
Projektai atrenkami laikantis vienodo 
požiūrio, skaidrumo, nepriklausomo 
vertinimo, ne pelno, su kitais Sąjungos
ištekliais nesusijusio finansavimo, taip pat 
netaikymo atgaline tvarka principų.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad MVĮ dalyvautų procese.
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Pakeitimas 42
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Pagal atvirus konkursus, skelbiamus 
pagal BONUS, mažoms ir vidutinėms 
įmonėms turėtų būti numatytas 
minimalus finansavimas (pvz., 15 proc. 
visų programos lėšų).

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu paskatinti MVĮ dalyvauti projekte ir sudaryti tam geras sąlygas.

Pakeitimas 43
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgyvendinimo etapui skiriamo Bendrijos 
finansinis įnašo dydis atitinka valstybių 
dalyvių įnašą, tačiau neviršija 
48,75 mln. EUR. Ši didžiausia skirtina 
suma gali būti padidinta tokia suma, kuri 
lieka įgyvendinus strateginį etapą. 
Įgyvendinimo etape ne daugiau kaip 25 %
valstybių dalyvių įnašo gali sudaryti 
suteikiama galimybė naudotis mokslinių 
tyrimų infrastruktūra (toliau – natūrinis 
įnašas infrastruktūra). 

2. Įgyvendinimo etapui skiriamo Bendrijos 
finansinis įnašo dydis atitinka valstybių 
dalyvių įnašą, tačiau neviršija 
48,75 mln. EUR. Ši didžiausia skirtina 
suma gali būti padidinta tokia suma, kuri 
lieka įgyvendinus strateginį etapą.
Įgyvendinimo etape galimybės naudotis 
infrastruktūra vertė (toliau – natūrinis 
įnašas infrastruktūra) gali būti laikoma 
valstybių dalyvių įnašu.

Or. pl

Pagrindimas

Dėl nemažų valstybių dalyvių skirtumų nėra prasmės nustatyti konkretų 25 proc. natūrinį 
įnašą infrastruktūra. Strateginiame etape šiuo klausimu reikėtų vadovautis lankstesniu 
požiūriu.
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Pakeitimas 44
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis ir a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bendrijos finansinis įnašas 
įgyvendinimo etapui skiriamas tokiomis 
sąlygomis: 

3. Sąjungos finansinis įnašas įgyvendinimo 
etapu priklauso nuo:

(a) Komisija, padedama nepriklausomų 
ekspertų, palankiai įvertina strateginį 
etapą; vertinama pažanga siekiant
2 straipsnio 3 punkte ir I priede nurodytų 
tikslų ir rezultatų;

(a) valstybių dalyvių suformuotos 
strateginės mokslinių tyrimų 
darbotvarkės, sukurtų konsultavimosi su 
suinteresuotaisiais asmenimis platformų 
ir nustatytų 2 straipsnio 3 punkte minimų 
įgyvendinimo sąlygų, taip pat nuo 
pažangos, padarytos siekiant I priedo 2 
skirsnyje nurodytų tikslų ir rezultatų;
Prireikus Komisija pateikia 
rekomendacijas dėl Strateginės mokslinių 
tyrimų darbotvarkės gerinimo.

Or. en

Pagrindimas

Norint aiškiau apibrėžti su Bendrijos finansiniu įnašu susijusius klausimus, svarbu nurodyti 
konkrečius įgyvendinimo etape dalyvaujančius veikėjus.

Pakeitimas 45
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis ir a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bendrijos finansinis įnašas 
įgyvendinimo etapui skiriamas tokiomis 
sąlygomis: 

3. Sąjungos finansinis įnašas įgyvendinimo 
etapu priklauso nuo:

(a) Komisija, padedama nepriklausomų 
ekspertų, palankiai įvertina strateginį 
etapą; vertinama pažanga siekiant 

(a) valstybių dalyvių suformuotos 
strateginės mokslinių tyrimų 
darbotvarkės, sukurtų konsultavimosi su 
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2 straipsnio 3 punkte ir I priede nurodytų 
tikslų ir rezultatų;

suinteresuotaisiais asmenimis platformų 
ir nustatytų 2 straipsnio 3 punkte minimų 
įgyvendinimo sąlygų, taip pat nuo 
pažangos, padarytos siekiant I priedo 2 
skirsnyje nurodytų tikslų ir rezultatų;
Prireikus Komisija pateikia 
rekomendacijas dėl Strateginės mokslinių 
tyrimų darbotvarkės gerinimo.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis ir a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bendrijos finansinis įnašas 
įgyvendinimo etapui skiriamas tokiomis 
sąlygomis: 

3. Sąjungos finansinis įnašas įgyvendinimo 
etapu priklauso nuo:

(a) Komisija, padedama nepriklausomų 
ekspertų, palankiai įvertina strateginį 
etapą; vertinama pažanga siekiant 
2 straipsnio 3 punkte ir I priede nurodytų 
tikslų ir rezultatų;

(a) valstybių dalyvių suformuotos 
strateginės mokslinių tyrimų 
darbotvarkės, sukurtų konsultavimosi su 
suinteresuotaisiais asmenimis platformų 
ir nustatytų 2 straipsnio 3 punkte minimų 
įgyvendinimo sąlygų, taip pat nuo 
pažangos, padarytos siekiant I priedo 2 
skirsnyje nurodytų tikslų ir rezultatų;
Prireikus Komisija pateikia 
rekomendacijas dėl Strateginės mokslinių 
tyrimų darbotvarkės gerinimo.

Or. en
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Pakeitimas 47
Ivari Padar

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis ir a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bendrijos finansinis įnašas 
įgyvendinimo etapui skiriamas tokiomis 
sąlygomis: 

3. Sąjungos finansinis įnašas įgyvendinimo 
etapu priklauso nuo:

(a) Komisija, padedama nepriklausomų 
ekspertų, palankiai įvertina strateginį 
etapą; vertinama pažanga siekiant 
2 straipsnio 3 punkte ir I priede nurodytų 
tikslų ir rezultatų;

(a) valstybių dalyvių suformuotos 
strateginės mokslinių tyrimų 
darbotvarkės, sukurtų konsultavimosi su 
suinteresuotaisiais asmenimis platformų 
ir nustatytų 2 straipsnio 3 punkte minimų 
įgyvendinimo sąlygų, taip pat nuo 
pažangos, padarytos siekiant I priedo 2 
skirsnyje nurodytų tikslų ir rezultatų;
Prireikus Komisija pateikia 
rekomendacijas dėl Strateginės mokslinių 
tyrimų darbotvarkės gerinimo.

Or. en

Pakeitimas 48
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis ir a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bendrijos finansinis įnašas 
įgyvendinimo etapui skiriamas tokiomis 
sąlygomis: 

3. Sąjungos finansinis įnašas įgyvendinimo 
etapu priklauso nuo:

(a) Komisija, padedama nepriklausomų 
ekspertų, palankiai įvertina strateginį 
etapą; vertinama pažanga siekiant 
2 straipsnio 3 punkte ir I priede nurodytų 
tikslų ir rezultatų;

(a) valstybių dalyvių suformuotos 
strateginės mokslinių tyrimų 
darbotvarkės, sukurtų konsultavimosi su 
suinteresuotaisiais asmenimis platformų 
ir nustatytų 2 straipsnio 3 punkte minimų 
įgyvendinimo sąlygų, taip pat nuo 
pažangos, padarytos siekiant I priedo 2 
skirsnyje nurodytų tikslų ir rezultatų;
Prireikus Komisija pateikia 
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rekomendacijas dėl Strateginės mokslinių 
tyrimų darbotvarkės gerinimo.

Or. en

Pakeitimas 49
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis ir a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bendrijos finansinis įnašas 
įgyvendinimo etapui skiriamas tokiomis 
sąlygomis:

3. Prieš pasibaigiant strateginiam etapui 
Komisija įvertina:

Or. en

Pagrindimas

Bendrijos finansinis įnašas neturėtų priklausyti nuo kokių nors sąlygų, kad būtų išvengta 
nereikalingų darbų pertrūkių ir netikrumo.

Pakeitimas 50
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Komisija, padedama nepriklausomų 
ekspertų, palankiai įvertina strateginį etapą; 
vertinama pažanga siekiant 2 straipsnio 
3 punkte ir I priede nurodytų tikslų ir 
rezultatų;

a) Komisija, padedama nepriklausomų 
ekspertų iš visų valstybių dalyvių, 
palankiai įvertina strateginį etapą; šiuo 
vertinimu remiamasi rengiant pagrindines 
mokslinių tyrimų darbotvarkes, kurios 
svarbios siekiant 2 straipsnio 3 punkte ir 
I priede nurodytų tikslų ir rezultatų, 
atidžiai atrenkant ir parengiant mokslinių 
tyrimų infrastruktūrą, kuri bus reikalinga 
įgyvendinimo etape; Komisija, jei mano 
esant reikalinga, vertinimo metu gali 
siūlyti išplėtoti mokslinių tyrimų 
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programą;

Or. pl

Pagrindimas

Kuriant mokslinių tyrimų projektus visuomet svarbu žinoti, kokia mokslinių tyrimų 
infrastruktūra bus galima naudotis, kadangi projektai gali keistis bet kuriuo metu, net ir 
tuomet, kai jau pasirengta juos tvirtinti.

Pakeitimas 51
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Komisija, padedama nepriklausomų 
ekspertų, palankiai įvertina strateginį 
etapą; vertinama pažanga siekiant 
2 straipsnio 3 punkte ir I priede nurodytų 
tikslų ir rezultatų;

(a) 2 straipsnio 3 punkte apibrėžto 
strateginio etapo rezultatus, taip pat 
pažangą, padarytą siekiant I priedo 2 
skirsnyje nurodytų tikslų ir rezultatų;

Or. en

Pagrindimas

Bendrijos finansinis įnašas neturėtų priklausyti nuo kokių nors sąlygų, kad būtų išvengta 
nereikalingų darbų pertrūkių ir netikrumo.

Pakeitimas 52
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ir Audito Rūmai turi teisę atlikti 
patikrinimus ir inspektavimus, būtinus 
tinkamam Bendrijos lėšų valdymui 
užtikrinti ir Bendrijos finansiniams 
interesams nuo sukčiavimo arba pažeidimų 
apsaugoti. Šiuo tikslu valstybės dalyvės ir 

Komisija ir Audito Rūmai turi teisę atlikti 
patikrinimus ir inspektavimus, būtinus 
tinkamam Bendrijos lėšų valdymui 
užtikrinti ir Bendrijos finansiniams 
interesams nuo sukčiavimo arba pažeidimų 
apsaugoti. Šiuo tikslu valstybės dalyvės ir 
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BONUS EEIG Komisijai ir Audito 
Rūmams suteikia galimybę naudotis visais 
atitinkamais dokumentais.

BONUS EEIG Europos Parlamentui, 
Komisijai ir Audito Rūmams suteikia 
galimybę naudotis visais atitinkamais 
dokumentais.

Or. fr

Pakeitimas 53
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas Norvegijai.

Or. fr

Pakeitimas 54
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 skirsnio g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) ragina visas su Baltijos jūra sieną 
turinčias ar jos baseine esančias trečiąsias 
šalis dalyvauti šioje iniciatyvoje valstybės 
dalyvės teisėmis.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu prie nuomonės referentų pasiūlyto pakeitimo Nr. 2 pridedamos šalys, esančios 
Baltijos jūros baseine.
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Pakeitimas 55
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2.2 skirsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip praėjus 18 mėnesių nuo 
strateginio etapo pradžios BONUS EEIG 
pateikia Komisijai tolesniuose punktuose 
nurodytus rezultatus. 

Ne vėliau kaip praėjus 15 mėnesių nuo 
strateginio etapo pradžios BONUS EEIG 
pateikia Komisijai tolesniuose punktuose 
nurodytus rezultatus. 

Or. en

Pagrindimas

Prieš pasibaigiant strateginiam etapui BONUS EEIG pateikia Komisijai šio etapo rezultatus. 
Atsižvelgiant į tai, kad strateginis etapas sutrumpintas iki 18 mėnesių, rezultatų pateikimo 
terminas taip pat turėtų būti sutrumpintas.

Pakeitimas 56
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2.2.1 skirsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Strateginė mokslinių tyrimų darbotvarkė 
rengiama ir tvirtinama konsultuojantis su 
valstybėmis dalyvėmis, įvairiais 
suinteresuotaisiais asmenimis ir Komisija. 
Ja grindžiama politinė programa. Ji 
praplečia mokslinius tyrimus, kad šie 
apimtų ne tik jūros ekosistemą, bet ir jūros 
baseiną, kai sprendžiamos pagrindinės 
Baltijos jūros regiono ekosistemų kokybės 
ir produktyvumo problemos.

Strateginė mokslinių tyrimų darbotvarkė 
rengiama ir tvirtinama konsultuojantis su 
valstybėmis dalyvėmis, įvairiais 
suinteresuotaisiais asmenimis ir Komisija. 
Ja grindžiama politinė programa. Ji 
praplečia mokslinius tyrimus, kad šie 
apimtų ne tik jūros ekosistemą, bet ir jūros 
baseiną, kai sprendžiamos pagrindinės 
Baltijos jūros regiono ekosistemų kokybės 
ir produktyvumo problemos, visų pirma
eutrofikacijos problema. Į ją taip pat 
reikėtų įtraukti dėl aplinkai daromos žalos 
ir biologinės įvairovės praradimo regione 
patiriamą ekonominę žalą.

Or. en
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Pagrindimas

Prie nuomonės referentų pasiūlyto pakeitimo Nr. 3 pridedamas bendros aplinkai daromos 
žalos (pavyzdžiui, eutrofikacijos) ekonominis įvertinimas.

Pakeitimas 57
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2.2.3 skirsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) BONUS-169 projektų finansavimo 
struktūros, grindžiamos bendru fondu, kurį 
sudaro valstybių dalyvių ir Bendrijos 
piniginiai įnašai, sukūrimas;

h) projektų finansavimo struktūros, ypač 
atsižvelgiant į atrankos etapą ir mokslinių 
tyrimų infrastruktūros rengimą,
grindžiamos bendru fondu, kurį sudaro 
valstybių dalyvių ir Bendrijos piniginiai ir 
natūriniai įnašai, sukūrimas;

Or. pl

Pagrindimas

Dėl finansavimo, reikėtų atsižvelgti į valstybių narių natūrinius įnašus būtinos mokslinių 
tyrimų infrastruktūros pavidalu.

Pakeitimas 58
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3.4 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BONUS-169 įgyvendinimo etape 
finansavimą mažiausiai penkerius metus 
iki galutinio visų pagal BONUS-169 
finansuojamų projektų įgyvendinimo 
bendrai skiria valstybės dalyvės ir Bendrija
su sąlyga, kad Bendrijos įsipareigojimai 
būtų įvykdyti iki 2013 m. ir įvykdyti visi 
įsipareigojimai teikti ataskaitas Komisijai. 
Bendrijos įnašo dydis įgyvendinimo etape 
atitinka BONUS-169 projektams skiriamo 

BONUS-169 įgyvendinimo etape 
finansavimą mažiausiai penkerius metus 
iki galutinio visų pagal BONUS-169 
finansuojamų projektų įgyvendinimo 
bendrai skiria valstybės dalyvės ir Sąjunga
su sąlyga, kad Bendrijos įsipareigojimai 
būtų įvykdyti iki 2013 m. ir įvykdyti visi 
įsipareigojimai teikti ataskaitas Komisijai. 
Sąjungos įnašo dydis įgyvendinimo etape 
atitinka BONUS-169 skiriamo valstybių 
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valstybių dalyvių piniginio įnašo ir 
natūrinio įnašo infrastruktūra, skiriamo per 
BONUS EEIG, bei įgyvendinimo etape 
BONUS EEIG patiriamų einamųjų išlaidų 
dydį. Šios einamosios išlaidos negali 
viršyti 5 mln. EUR. 

dalyvių piniginio įnašo ir natūrinio įnašo 
infrastruktūra bei įgyvendinimo etape 
BONUS EEIG patiriamų einamųjų išlaidų 
dydį. Šios einamosios išlaidos negali 
viršyti 5 mln. EUR. 

BONUS-169 įgyvendinti skiriamas 
Bendrijos finansinis įnašas ir valstybių 
dalyvių piniginiai įnašai sudaro bendrą 
fondą ir juos centralizuotai administruoja 
BONUS EEIG.
Laikantis 5 straipsnio 2 punkte 
nurodytuose metiniuose finansiniuose 
susitarimuose nustatytų sąlygų Bendrijos
finansinis įnašas išmokamas remiantis 
valstybių dalyvių piniginio įnašo 
išmokėjimo BONUS EEIG ir natūrinių 
įnašų infrastruktūra skyrimo BONUS-169 
projektams įgyvendinti įrodymais.

Laikantis 5 straipsnio 2 punkte 
nurodytuose metiniuose finansiniuose 
susitarimuose nustatytų sąlygų Sąjungos
finansinis įnašas išmokamas remiantis 
valstybių dalyvių piniginio įnašo 
išmokėjimo BONUS-169 paramos 
gavėjams ar EEIG ir natūrinių įnašų 
infrastruktūra skyrimo BONUS-169 
projektams įgyvendinti įrodymais. 

BONUS EEIG yra atsakingas už tai, kad 
paramos gavėjai tinkamai naudotų 
BONUS-169 lėšas; tai patvirtinama per 
nepriklausomą finansinį BONUS EEIG 
arba jo vardu atliktą projektų auditą. 

BONUS EEIG yra atsakingas už tai, kad 
paramos gavėjai tinkamai naudotų 
BONUS-169 lėšas; tai patvirtinama per 
nepriklausomą finansinį BONUS EEIG 
arba jo vardu atliktą projektų auditą. 

Or. en

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3.4 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BONUS-169 įgyvendinimo etape 
finansavimą mažiausiai penkerius metus 
iki galutinio visų pagal BONUS-169 
finansuojamų projektų įgyvendinimo 
bendrai skiria valstybės dalyvės ir Bendrija
su sąlyga, kad Bendrijos įsipareigojimai 
būtų įvykdyti iki 2013 m. ir įvykdyti visi
įsipareigojimai teikti ataskaitas Komisijai.

BONUS-169 įgyvendinimo etape 
finansavimą mažiausiai penkerius metus 
iki galutinio visų pagal BONUS-169 
finansuojamų projektų įgyvendinimo 
bendrai skiria valstybės dalyvės ir Sąjunga
su sąlyga, kad Bendrijos įsipareigojimai 
būtų įvykdyti iki 2013 m. ir įvykdyti visi 
įsipareigojimai teikti ataskaitas Komisijai. 
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Bendrijos įnašo dydis įgyvendinimo etape 
atitinka BONUS-169 projektams skiriamo 
valstybių dalyvių piniginio įnašo ir 
natūrinio įnašo infrastruktūra, skiriamo per 
BONUS EEIG, bei įgyvendinimo etape 
BONUS EEIG patiriamų einamųjų išlaidų 
dydį. Šios einamosios išlaidos negali 
viršyti 5 mln. EUR.

Sąjungos įnašo dydis įgyvendinimo etape 
atitinka BONUS-169 skiriamo valstybių 
dalyvių piniginio įnašo ir natūrinio įnašo 
infrastruktūra bei įgyvendinimo etape 
BONUS EEIG patiriamų einamųjų išlaidų 
dydį. Šios einamosios išlaidos negali 
viršyti 5 mln. EUR. 

BONUS-169 įgyvendinti skiriamas 
Bendrijos finansinis įnašas ir valstybių 
dalyvių piniginiai įnašai sudaro bendrą 
fondą ir juos centralizuotai administruoja 
BONUS EEIG.
Laikantis 5 straipsnio 2 punkte 
nurodytuose metiniuose finansiniuose 
susitarimuose nustatytų sąlygų Bendrijos
finansinis įnašas išmokamas remiantis 
valstybių dalyvių piniginio įnašo 
išmokėjimo BONUS EEIG ir natūrinių 
įnašų infrastruktūra skyrimo BONUS-169 
projektams įgyvendinti įrodymais.

Laikantis 5 straipsnio 2 punkte 
nurodytuose metiniuose finansiniuose 
susitarimuose nustatytų sąlygų Sąjungos
finansinis įnašas išmokamas remiantis 
valstybių dalyvių piniginio įnašo 
išmokėjimo BONUS-169 paramos 
gavėjams ar EEIG ir natūrinių įnašų 
infrastruktūra skyrimo BONUS-169 
projektams įgyvendinti įrodymais. 

BONUS EEIG yra atsakingas už tai, kad 
paramos gavėjai tinkamai naudotų 
BONUS-169 lėšas; tai patvirtinama per 
nepriklausomą finansinį BONUS EEIG 
arba jo vardu atliktą projektų auditą. 

BONUS EEIG yra atsakingas už tai, kad 
paramos gavėjai tinkamai naudotų 
BONUS-169 lėšas; tai patvirtinama per 
nepriklausomą finansinį BONUS EEIG 
arba jo vardu atliktą projektų auditą.

Or. en

Pakeitimas 60
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3.4 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BONUS-169 įgyvendinimo etape 
finansavimą mažiausiai penkerius metus 
iki galutinio visų pagal BONUS-169 
finansuojamų projektų įgyvendinimo 
bendrai skiria valstybės dalyvės ir Bendrija
su sąlyga, kad Bendrijos įsipareigojimai 
būtų įvykdyti iki 2013 m. ir įvykdyti visi 

BONUS-169 įgyvendinimo etape 
finansavimą mažiausiai penkerius metus 
iki galutinio visų pagal BONUS-169 
finansuojamų projektų įgyvendinimo 
bendrai skiria valstybės dalyvės ir Sąjunga
su sąlyga, kad Bendrijos įsipareigojimai 
būtų įvykdyti iki 2013 m. ir įvykdyti visi 
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įsipareigojimai teikti ataskaitas Komisijai. 
Bendrijos įnašo dydis įgyvendinimo etape 
atitinka BONUS-169 projektams skiriamo 
valstybių dalyvių piniginio įnašo ir 
natūrinio įnašo infrastruktūra, skiriamo per 
BONUS EEIG, bei įgyvendinimo etape 
BONUS EEIG patiriamų einamųjų išlaidų 
dydį. Šios einamosios išlaidos negali 
viršyti 5 mln. EUR. 

įsipareigojimai teikti ataskaitas Komisijai. 
Sąjungos įnašo dydis įgyvendinimo etape 
atitinka BONUS-169 skiriamo valstybių 
dalyvių piniginio įnašo ir natūrinio įnašo 
infrastruktūra bei įgyvendinimo etape 
BONUS EEIG patiriamų einamųjų išlaidų 
dydį. Šios einamosios išlaidos negali 
viršyti 5 mln. EUR. 

BONUS-169 įgyvendinti skiriamas 
Bendrijos finansinis įnašas ir valstybių 
dalyvių piniginiai įnašai sudaro bendrą 
fondą ir juos centralizuotai administruoja 
BONUS EEIG.
Laikantis 5 straipsnio 2 punkte 
nurodytuose metiniuose finansiniuose 
susitarimuose nustatytų sąlygų Bendrijos
finansinis įnašas išmokamas remiantis 
valstybių dalyvių piniginio įnašo 
išmokėjimo BONUS EEIG ir natūrinių 
įnašų infrastruktūra skyrimo BONUS-169 
projektams įgyvendinti įrodymais.

Laikantis 5 straipsnio 2 punkte 
nurodytuose metiniuose finansiniuose 
susitarimuose nustatytų sąlygų Sąjungos
finansinis įnašas išmokamas remiantis 
valstybių dalyvių piniginio įnašo 
išmokėjimo BONUS-169 paramos 
gavėjams ar EEIG ir natūrinių įnašų 
infrastruktūra skyrimo BONUS-169 
projektams įgyvendinti įrodymais. 

BONUS EEIG yra atsakingas už tai, kad 
paramos gavėjai tinkamai naudotų 
BONUS-169 lėšas; tai patvirtinama per 
nepriklausomą finansinį BONUS EEIG 
arba jo vardu atliktą projektų auditą. 

BONUS EEIG yra atsakingas už tai, kad 
paramos gavėjai tinkamai naudotų 
BONUS-169 lėšas; tai patvirtinama per 
nepriklausomą finansinį BONUS EEIG 
arba jo vardu atliktą projektų auditą.

Or. en

Pakeitimas 61
Ivari Padar

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3.4 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BONUS-169 įgyvendinimo etape 
finansavimą mažiausiai penkerius metus 
iki galutinio visų pagal BONUS-169 
finansuojamų projektų įgyvendinimo 
bendrai skiria valstybės dalyvės ir Bendrija
su sąlyga, kad Bendrijos įsipareigojimai 

BONUS-169 įgyvendinimo etape 
finansavimą mažiausiai penkerius metus 
iki galutinio visų pagal BONUS-169 
finansuojamų projektų įgyvendinimo 
bendrai skiria valstybės dalyvės ir Sąjunga
su sąlyga, kad Bendrijos įsipareigojimai 
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būtų įvykdyti iki 2013 m. ir įvykdyti visi 
įsipareigojimai teikti ataskaitas Komisijai. 
Bendrijos įnašo dydis įgyvendinimo etape 
atitinka BONUS-169 projektams skiriamo 
valstybių dalyvių piniginio įnašo ir 
natūrinio įnašo infrastruktūra, skiriamo per 
BONUS EEIG, bei įgyvendinimo etape 
BONUS EEIG patiriamų einamųjų išlaidų 
dydį. Šios einamosios išlaidos negali 
viršyti 5 mln. EUR. 

būtų įvykdyti iki 2013 m. ir įvykdyti visi 
įsipareigojimai teikti ataskaitas Komisijai. 
Sąjungos įnašo dydis įgyvendinimo etape 
atitinka BONUS-169 skiriamo valstybių 
dalyvių piniginio įnašo ir natūrinio įnašo 
infrastruktūra bei įgyvendinimo etape 
BONUS EEIG patiriamų einamųjų išlaidų 
dydį. Šios einamosios išlaidos negali 
viršyti 5 mln. EUR. 

BONUS-169 įgyvendinti skiriamas 
Bendrijos finansinis įnašas ir valstybių 
dalyvių piniginiai įnašai sudaro bendrą 
fondą ir juos centralizuotai administruoja 
BONUS EEIG.
Laikantis 5 straipsnio 2 punkte 
nurodytuose metiniuose finansiniuose 
susitarimuose nustatytų sąlygų Bendrijos
finansinis įnašas išmokamas remiantis 
valstybių dalyvių piniginio įnašo 
išmokėjimo BONUS EEIG ir natūrinių 
įnašų infrastruktūra skyrimo BONUS-169 
projektams įgyvendinti įrodymais.

Laikantis 5 straipsnio 2 punkte 
nurodytuose metiniuose finansiniuose 
susitarimuose nustatytų sąlygų Sąjungos
finansinis įnašas išmokamas remiantis 
valstybių dalyvių piniginio įnašo 
išmokėjimo BONUS-169 paramos 
gavėjams ar EEIG ir natūrinių įnašų 
infrastruktūra skyrimo BONUS-169 
projektams įgyvendinti įrodymais. 

BONUS EEIG yra atsakingas už tai, kad 
paramos gavėjai tinkamai naudotų 
BONUS-169 lėšas; tai patvirtinama per 
nepriklausomą finansinį BONUS EEIG 
arba jo vardu atliktą projektų auditą. 

BONUS EEIG yra atsakingas už tai, kad 
paramos gavėjai tinkamai naudotų 
BONUS-169 lėšas; tai patvirtinama per 
nepriklausomą finansinį BONUS EEIG 
arba jo vardu atliktą projektų auditą. 

Or. en

Pakeitimas 62
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3.4 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BONUS-169 įgyvendinimo etape 
finansavimą mažiausiai penkerius metus 
iki galutinio visų pagal BONUS-169 
finansuojamų projektų įgyvendinimo 
bendrai skiria valstybės dalyvės ir Bendrija

BONUS-169 įgyvendinimo etape 
finansavimą mažiausiai penkerius metus 
iki galutinio visų pagal BONUS-169 
finansuojamų projektų įgyvendinimo 
bendrai skiria valstybės dalyvės ir Sąjunga
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su sąlyga, kad Bendrijos įsipareigojimai 
būtų įvykdyti iki 2013 m. ir įvykdyti visi 
įsipareigojimai teikti ataskaitas Komisijai. 
Bendrijos įnašo dydis įgyvendinimo etape 
atitinka BONUS-169 projektams skiriamo 
valstybių dalyvių piniginio įnašo ir 
natūrinio įnašo infrastruktūra, skiriamo per 
BONUS EEIG, bei įgyvendinimo etape 
BONUS EEIG patiriamų einamųjų išlaidų 
dydį. Šios einamosios išlaidos negali 
viršyti 5 mln. EUR. 

su sąlyga, kad Bendrijos įsipareigojimai 
būtų įvykdyti iki 2013 m. ir įvykdyti visi 
įsipareigojimai teikti ataskaitas Komisijai. 
Sąjungos įnašo dydis įgyvendinimo etape 
atitinka BONUS-169 skiriamo valstybių 
dalyvių piniginio įnašo ir natūrinio įnašo 
infrastruktūra bei įgyvendinimo etape 
BONUS EEIG patiriamų einamųjų išlaidų 
dydį. Šios einamosios išlaidos negali 
viršyti 5 mln. EUR. 

BONUS-169 įgyvendinti skiriamas 
Bendrijos finansinis įnašas ir valstybių 
dalyvių piniginiai įnašai sudaro bendrą 
fondą ir juos centralizuotai administruoja 
BONUS EEIG.
Laikantis 5 straipsnio 2 punkte 
nurodytuose metiniuose finansiniuose 
susitarimuose nustatytų sąlygų Bendrijos
finansinis įnašas išmokamas remiantis 
valstybių dalyvių piniginio įnašo 
išmokėjimo BONUS EEIG ir natūrinių 
įnašų infrastruktūra skyrimo BONUS-169 
projektams įgyvendinti įrodymais.

Laikantis 5 straipsnio 2 punkte 
nurodytuose metiniuose finansiniuose 
susitarimuose nustatytų sąlygų Sąjungos
finansinis įnašas išmokamas remiantis 
valstybių dalyvių piniginio įnašo 
išmokėjimo BONUS-169 paramos 
gavėjams ar EEIG ir natūrinių įnašų 
infrastruktūra skyrimo BONUS-169 
projektams įgyvendinti įrodymais. 

BONUS EEIG yra atsakingas už tai, kad 
paramos gavėjai tinkamai naudotų 
BONUS-169 lėšas; tai patvirtinama per 
nepriklausomą finansinį BONUS EEIG 
arba jo vardu atliktą projektų auditą. 

BONUS EEIG yra atsakingas už tai, kad 
paramos gavėjai tinkamai naudotų 
BONUS-169 lėšas; tai patvirtinama per 
nepriklausomą finansinį BONUS EEIG 
arba jo vardu atliktą projektų auditą. 

Or. en

Pakeitimas 63
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3.4 skirsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BONUS-169 įgyvendinti skiriamas 
Bendrijos finansinis įnašas ir valstybių 
dalyvių piniginiai įnašai sudaro bendrą 
fondą ir juos centralizuotai administruoja 

BONUS mokslinių tyrimų programai
įgyvendinti skiriamas Bendrijos finansinis 
įnašas ir valstybių dalyvių piniginiai bei 
natūriniai įnašai sudaro bendrą fondą ir 
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BONUS EEIG. juos tiesiogiai arba netiesiogiai, t. y. 
virtualiai tais atvejais, kai dalyvaujanti 
valstybė narė arba trečioji šalis skiria savo 
piniginius arba natūrinius įnašus 
išskirtinai nacionaliniams mokslinių 
tyrimų projektams, susijusiems su bendrų 
projektų, vykdomų pagal mokslinių 
tyrimų programą, įgyvendinimo etapu, 
administruoja tiesiogiai BONUS EEIG. 

Or. pl

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 64
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3.4 skirsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BONUS-169 įgyvendinti skiriamas 
Bendrijos finansinis įnašas ir valstybių 
dalyvių piniginiai įnašai sudaro bendrą 
fondą ir juos centralizuotai administruoja 
BONUS EEIG.

Laikantis bendros taisyklės, BONUS 
įgyvendinti skiriamas Bendrijos finansinis 
įnašas ir valstybių dalyvių piniginiai įnašai 
sudaro bendrą fondą ir juos centralizuotai 
administruoja BONUS EEIG („tikrasis 
bendrasis fondas“).

Or. en

Pagrindimas

Komisijos ir valstybių dalyvių finansiniai įnašai sudaro bendrąjį fondą ir juos administruoja 
BONUS EEIG. Tai turėtų būti vadinama „bendruoju fondu“.
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