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Grozījums Nr. 21
Adam Gierek

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Baltijas jūras ekosistēma, kas ir daļēji 
noslēgta Eiropas iekšējā jūra, ir viena no 
lielākajām iesāļajām ūdenstilpēm pasaulē, 
un mūsdienās to nopietni ietekmē daudzi 
dabīgi un antropogēni faktori, piemēram, 
smago metālu, noturīgu organisko 
piesārņotāju, radioaktīvu vielu, naftas 
noplūžu un citu kaitīgu un bīstamu vielu 
piesārņojums, pārmērīga barības vielu un 
organisko vielu ieplūde, kas veicina 
eitrofikāciju, kaitīgi svešzemju organismi, 
noplicinoša zivju krājumu izmantošana, 
klimata pārmaiņu negatīvā ietekme, 
bioloģiskās daudzveidības izzušana un 
arvien intensīvāka antropogēnā darbība 
piekrastes teritorijās un jūrā, tostarp
tūrisms, kas nodara kaitējumu videi. Šie
faktori ir ievērojami samazinājuši Baltijas 
jūras spēju ilgtspējīgi nodrošināt produktus 
un pakalpojumus, no kuriem gan tieši, gan 
netieši ir atkarīga cilvēka labklājība 
sociālajā, kultūras un ekonomikas aspektā.

(3) Baltijas jūras ekosistēma, kas ir daļēji 
noslēgta Eiropas iekšējā jūra, ir viena no 
lielākajām iesāļajām ūdenstilpēm pasaulē, 
un to ir nopietni ietekmējuši daudzi dabīgi 
un antropogēni faktori, proti, piesārņojums 
no ķīmiskajām kaujas vielām, piemēram, 
kara gāzēm, kas ir radies Otrā Pasaules 
kara laikā, no smago metālu 
savienojumiem, organiskām vielām, 
radioaktīviem materiāliem, kā arī mazuta 
un naftas noplūdēm. Arī 
lauksaimniecības attīstība Baltijas jūras 
sateces baseinā ir radījusi pārmērīgu
mēslojuma un organisko vielu ieplūdi, kas 
veicina eitrofikāciju, un neendēmisku 
svešzemju organismu ieviešana vidē, 
noplicinoša zivju krājumu izmantošana, 
klimata pārmaiņas izraisa bioloģiskās 
daudzveidības izzušanu. Šie faktori, kā arī 
nepārtrauktā antropogēnā darbība, tostarp 
gāzu cauruļvadu būvniecība tieši Baltijas 
jūras krastā un tās sateces baseinā vai to 
tiešā tuvumā, cita starpā, lai veicinātu 
tūrismu, kas nodara kaitējumu videi, posta 
dabisko vidi. Visi šie faktori ievērojami 
samazina Baltijas jūras spēju ilgtspējīgi 
nodrošināt produktus un pakalpojumus, no 
kuriem gan tieši, gan netieši ir atkarīga 
cilvēka labklājība sociālajā, kultūras un 
ekonomikas aspektā.

Or. pl

Pamatojums

Baltijas jūru apdraud gan Otrā Pasaules kara paliekas, kā arī pašreizējie ieguldījumi tieši 
Baltijas jūras reģionā. 
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Grozījums Nr. 22
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Stratēģiskā posma beigās Komisijai ar 
neatkarīgu ekspertu palīdzību jānovērtē 
ierosmes izstrādātība un sagatavotība
pārejai uz īstenošanas posmu.

(15) Stratēģiskā posma beigās Komisijai ir
jāpārbauda, ka pastāv stratēģiskā 
pētniecības programma, apspriešanās 
platformas ieinteresēto personu 
iesaistīšanai un īstenošanas kārtība, 
ierosmes pārejai uz īstenošanas posmu.
Komisijai vajadzības gadījumā ir 
jāierosina stratēģiskās pētniecības 
programmas uzlabojumi. Pārejai uz 
īstenošanas posmu ir jābūt nemanāmai 
un bez kavēšanās.

Or. en

Pamatojums

Lai labāk saprastu divus posmus, ir skaidri jāpiemin dalībnieki, kas iesaistīti pārejā no 
stratēģiskā uz īstenošanas posmu.

Grozījums Nr. 23
Angelika Niebler

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Stratēģiskā posma beigās Komisijai ar 
neatkarīgu ekspertu palīdzību jānovērtē 
ierosmes izstrādātība un sagatavotība
pārejai uz īstenošanas posmu.

(15) Stratēģiskā posma beigās Komisijai ir  
jāpārbauda, ka pastāv stratēģiskā 
pētniecības programma, apspriešanās 
platformas ieinteresēto personu 
iesaistīšanai un īstenošanas kārtība, 
ierosmes pārejai uz īstenošanas posmu.
Komisijai vajadzības gadījumā ir 
jāierosina stratēģiskās pētniecības 
programmas uzlabojumi. Pārejai uz 
īstenošanas posmu ir jābūt nemanāmai 
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un bez kavēšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Satu Hassi

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Stratēģiskā posma beigās Komisijai ar 
neatkarīgu ekspertu palīdzību jānovērtē 
ierosmes izstrādātība un sagatavotība
pārejai uz īstenošanas posmu.

(15) Stratēģiskā posma beigās Komisijai ir  
jāpārbauda, ka pastāv stratēģiskā 
pētniecības programma, apspriešanās 
platformas ieinteresēto personu 
iesaistīšanai un īstenošanas kārtība, 
ierosmes pārejai uz īstenošanas posmu.
Komisijai vajadzības gadījumā ir 
jāierosina stratēģiskās pētniecības 
programmas uzlabojumi. Pārejai uz 
īstenošanas posmu ir jābūt nemanāmai 
un bez kavēšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Jolanta 
Emilia Hibner

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Stratēģiskā posma beigās Komisijai ar 
neatkarīgu ekspertu palīdzību jānovērtē 
ierosmes izstrādātība un sagatavotība
pārejai uz īstenošanas posmu.

(15) Stratēģiskā posma beigās Komisijai ir  
jāpārbauda, ka pastāv stratēģiskā 
pētniecības programma, apspriešanās 
platformas ieinteresēto personu 
iesaistīšanai un īstenošanas kārtība, 
ierosmes pārejai uz īstenošanas posmu.
Komisijai vajadzības gadījumā ir 
jāierosina stratēģiskās pētniecības 
programmas uzlabojumi. Pārejai uz 
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īstenošanas posmu ir jābūt nemanāmai 
un bez kavēšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Ivari Padar

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Stratēģiskā posma beigās Komisijai ar 
neatkarīgu ekspertu palīdzību jānovērtē 
ierosmes izstrādātība un sagatavotība
pārejai uz īstenošanas posmu.

(15) Stratēģiskā posma beigās Komisijai ir  
jāpārbauda, ka pastāv stratēģiskā 
pētniecības programma, apspriešanās 
platformas ieinteresēto personu 
iesaistīšanai un īstenošanas kārtība, 
ierosmes pārejai uz īstenošanas posmu.
Komisijai vajadzības gadījumā ir 
jāierosina stratēģiskās pētniecības 
programmas uzlabojumi. Pārejai uz 
īstenošanas posmu ir jābūt nemanāmai 
un bez kavēšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Algirdas Saudargas

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Stratēģiskā posma beigās Komisijai ar 
neatkarīgu ekspertu palīdzību jānovērtē 
ierosmes izstrādātība un sagatavotība
pārejai uz īstenošanas posmu.

(15) Stratēģiskā posma beigās Komisijai ir  
jāpārbauda, ka pastāv stratēģiskā 
pētniecības programma, apspriešanās 
platformas ieinteresēto personu 
iesaistīšanai un īstenošanas kārtība, 
ierosmes pārejai uz īstenošanas posmu.
Komisijai vajadzības gadījumā ir 
jāierosina stratēģiskās pētniecības 
programmas uzlabojumi. Pārejai uz 
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īstenošanas posmu ir jābūt nemanāmai 
un bez kavēšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Adam Gierek

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Stratēģiskā posma beigās Komisijai ar 
neatkarīgu ekspertu palīdzību jānovērtē
ierosmes izstrādātība un sagatavotība 
pārejai uz īstenošanas posmu.

(15) Stratēģiskā posma beigās Komisija ar 
neatkarīgu ekspertu palīdzību, kuri pārstāv 
visas novērtējumā iesaistītās valstis,
novērtēs ierosmes izstrādātību un 
sagatavotību pārejai uz īstenošanas posmu. 
Komisija var pēc saviem ieskatiem 
ierosināt uzlabojumus programmā un 
pētniecības jomā. Pārejai uz īstenošanas 
posmu ir jābūt nemanāmai un bez 
kavēšanās.

Or. pl

Pamatojums

Stratēģisko posmu ir jāizveido tā, lai vajadzības gadījumā ierosinātie labojumi neaizkavētu 
pāreju uz pašu īstenošanas posmu.

Grozījums Nr. 29
Lena Ek

Lēmuma priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai faktiski īstenotu BONUS-169, 
īstenošanas posmā jāpiešķir finansiāls 
atbalsts BONUS-169 projektu
dalībniekiem, kas īpaši izveidotās 
īstenošanas struktūras pārraudzībā 
centralizēti izvēlēti pēc uzaicinājumiem 

(24) Lai faktiski īstenotu BONUS, 
īstenošanas posmā jāpiešķir finansiāls 
atbalsts BONUS projektu dalībniekiem, 
kas īpaši izveidotās īstenošanas struktūras 
pārraudzībā centralizēti izvēlēti pēc 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus. 
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iesniegt priekšlikumus. Kaut gan reālam kopējaim fondam būtu 
jādod priekšroka ilgtermiņā, lai 
nodrošinātu pētnieku finansējumu un ES 
finansējumu, šķēršļi ārējo pētījumu
finansēšanai, kas pastāv dažās 
iesaistītajās valstīs, nedrīkst aizkavēt 
efektīvu BONUS īstenošanu. Tādēļ īpašos 
gadījumos ir jāatļauj iesaistītajai valstij uz 
laiku novirzīt savu ieguldījumu tikai un 
vienīgi iekšzemes pētniecības projektiem, 
kas ir izraudzīti centrālā līmenī, 
neapdraudot zinātniskās izcilības 
pamatprincipu.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Lambert van Nistelrooij

Lēmuma priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai faktiski īstenotu BONUS-169, 
īstenošanas posmā jāpiešķir finansiāls 
atbalsts BONUS-169 projektu 
dalībniekiem, kas īpaši izveidotās 
īstenošanas struktūras pārraudzībā 
centralizēti izvēlēti pēc uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus.

(24) Lai faktiski īstenotu BONUS, 
īstenošanas posmā jāpiešķir finansiāls 
atbalsts BONUS projektu dalībniekiem, 
kas īpaši izveidotās īstenošanas struktūras 
pārraudzībā centralizēti izvēlēti pēc 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus. Šī 
finanšu atbalsta piešķiršanai BONUS 
dalībniekiem un tā maksāšanai ir jābūt 
pārredzamai, nebirokrātiskai un 
atbilstošai kopējiem noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Septītās pamatprogrammas vispārējiem noteikumiem finanšu atbalstu 
dalībniekiem ir jāpiešķir pēc iespējas pārredzamākā un nebirokrātiskā veidā.
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Grozījums Nr. 31
Satu Hassi

Lēmuma priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai faktiski īstenotu BONUS-169, 
īstenošanas posmā jāpiešķir finansiāls 
atbalsts BONUS-169 projektu 
dalībniekiem, kas īpaši izveidotās 
īstenošanas struktūras pārraudzībā 
centralizēti izvēlēti pēc uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus.

(24) Lai efektīvi īstenotu BONUS-169, 
īstenošanas posmā jāpiešķir finansiāls 
atbalsts BONUS-169 projektu 
dalībniekiem, kas īpaši izveidotās 
īstenošanas struktūras pārraudzībā 
centralizēti izvēlēti pēc uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus. Šā finanšu atbalsta 
piešķiršana un izmaksāšana BONUS-169 
dalībniekiem jāveic saskaņā ar 
vispārējiem noteikumiem atbilstoši 
Septītajai pamatprogrammai.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Lambert van Nistelrooij

Lēmuma priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Saskaņā ar Septītās pamatprogrammas 
mērķiem jebkurām citām valstīm jābūt 
iespējai piedalīties BONUS-169, ja šādu 
līdzdalību paredz attiecīgais starptautiskais 
nolīgums un ja tai piekrīt gan Komisija, 
gan iesaistītās dalībvalstis. Saskaņā ar 
Septīto pamatprogrammu Kopienai jābūt 
tiesībām saskaņā ar šo lēmumu vienoties 
par nosacījumiem, ar kādiem veic 
Kopienas finansiālo ieguldījumu BONUS-
169 programmā attiecībā uz citu valstu 
līdzdalību minētajā programmā.

(28) Saskaņā ar Septītās pamatprogrammas 
mērķiem jebkurām citām valstīm, 
piemēram, Krievijas Federācijai, un citām 
Baltijas jūras baseina valstīm, kā arī 
Norvēģijai, jābūt iespējai piedalīties 
BONUS, ja šādu līdzdalību paredz 
attiecīgais starptautiskais nolīgums un ja tai 
piekrīt gan Komisija, gan iesaistītās 
dalībvalstis. Saskaņā ar Septīto 
pamatprogrammu Kopienai jābūt tiesībām 
saskaņā ar šo lēmumu vienoties par 
nosacījumiem, ar kādiem veic Kopienas 
finansiālo ieguldījumu BONUS-169 
programmā attiecībā uz citu valstu 
līdzdalību minētajā programmā.
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Or. en

Pamatojums

Krievijas Federācijai, citām Baltijas jūras baseina valstīm, kā arī Norvēģijai ir jāsniedz 
iespēja piedalīties šajā programmā, ja tās to vēlas.

Grozījums Nr. 33
Lambert van Nistelrooij

Lēmuma priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Ir būtiski, lai pētniecības pasākumi, ko 
veic saskaņā ar BONUS-169, atbilstu 
ētikas pamatprincipiem, tostarp tiem, kas 
atspoguļoti Līguma par Eiropas Savienību 
6. pantā un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, kā arī ievērotu 
dzimumu vienlīdzības nodrošināšanas un 
dzimumu līdztiesības principus.

(30) Ir būtiski, lai pētniecības pasākumi, ko 
veic saskaņā ar BONUS-169, atbilstu 
ētikas pamatprincipiem, tostarp tiem, kas 
atspoguļoti Līguma par Eiropas Savienību 
6. pantā un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, un Septītajā 
pamatprogrammā, kā arī ievērotu 
dzimumu vienlīdzības nodrošināšanas un 
dzimumu līdztiesības principus.

Or. en

Pamatojums

Ētiskie principi ir iekļauti gan Līguma par Eiropas Savienību, gan Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, gan arī Septītajā pamatprogrammā, un tādēļ arī tā ir jāmin tekstā.

Grozījums Nr. 34
Adam Gierek

Lēmuma priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Komisijai jāveic gan starpposma 
novērtējumi, lai novērtētu BONUS-169 
īstenošanas kvalitāti un efektivitāti un 
panākumus izvirzīto mērķu sasniegšanā, 
gan arī nobeiguma novērtējums.

(31) Ņemot vērā starpposma 
novērtējumus, kurus veic neatkarīgi 
eksperti, kas pārstāv visas iesaistītās 
valstis, Komisijai ir jānovērtē pētniecības 
programmas un pētniecības plāna 
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īstenošana un panākumi izvirzīto mērķu 
sasniegšanā, gan arī jāveic nobeiguma 
novērtējums.

Or. pl

Pamatojums

Ekspertiem ir jābūt politiski neatkarīgiem un, novērtējot pētniecības programmas un 
pētniecības plānu, ir jāņem vērā tās kvalitāte un efektivitāte.

Grozījums Nr. 35
Adam Gierek

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Programmas stratēģiskā posma ilgums 
nepārsniedz divus gadus. Tas ir paredzēts 
kā sagatavošanās īstenošanas posmam. 
Stratēģiskajā posmā BONUS EEIG izpilda 
šādus uzdevumus: 

3. Programmas stratēģiskā posma ilgums 
nepārsniedz divus gadus. Tas ir paredzēts 
kā sagatavošanās īstenošanas posmam. Tās 
nolūks ir attiecīgi:

– noteikt prioritāros mērķus Baltijas jūras 
laba stāvokļa panākšanai;
– pamazām attīstīt nepieciešamo 
pētniecības infrastruktūru;
Stratēģiskajā posmā BONUS EEIG izpilda 
šādus uzdevumus:

Or. pl

Pamatojums

Stratēģisko posmu nedrīkst saīsināt. Īstenošanas posmam ir jāaptver visi nepieciešamie 
pētniecības mērķi, kam ir izšķiroša ietekme uz Baltijas jūras labu ekoloģisko stāvokli.
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Grozījums Nr. 36
Lambert van Nistelrooij

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Programmas stratēģiskā posma ilgums 
nepārsniedz divus gadus. Tas ir paredzēts 
kā sagatavošanās īstenošanas posmam. 
Stratēģiskajā posmā BONUS EEIG izpilda 
šādus uzdevumus: 

3. Programmas stratēģiskā posma ilgums 
nepārsniedz 18 mēnešus. Tas ir paredzēts 
kā sagatavošanās īstenošanas posmam. 
Stratēģiskajā posmā BONUS EEIG izpilda 
šādus uzdevumus: 

Or. en

Pamatojums

Stratēģiskā pētniecības programma tiks pabeigta 2011. gada vasarā. Tas varētu radīt laika 
atstarpi starp BONUS–169 beigām un jauno programmu sākumu. Tomēr arī pārāk ciešs laika 
grafiks varētu izraisīt īstenošanas grūtības. Tik nozīmīga dokumenta sagatavošana 
pētniecības programmai ir ļoti jutīgs jautājums, un to ir jāveic ļoti uzmanīgi, tostarp, 
izmantojot pārredzamu metodiku un rīkojot plašas apspriedes. Šā procesa pabeigšanai būs 
vajadzīgs ne mazāk par vienu gadu.

Grozījums Nr. 37
Adam Gierek

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) stratēģiskās pētniecības programmas
sagatavošana — programmas zinātniskā 
satura izstrāde atbilstīgi Septītajā 
pamatprogrammā izklāstītajiem mērķiem, 
pievēršot uzmanību uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus;

(a) īstenošanas kārtības sagatavošana, 
tostarp juridisko un finanšu noteikumu 
un procedūru izstrāde, kā arī to 
noteikumu sagatavošana, kas reglamentē 
no izklāstītās pētniecības programmas 
darbībām izrietošā intelektuālā īpašuma 
tiesības, cilvēkresursus un saziņas 
aspektus;

Or. pl

Pamatojums

BONUS EEIG ir jādarbojas saskaņā ar konsekventu plānu, proti, vispirms ir jāizveido 
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tiesiskais regulējums un tad ir jāaicina padomdevēja pētniecības komitejas izstrādāt konkrētu 
stratēģisko pētniecības programmu.

Grozījums Nr. 38
Adam Gierek

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) īstenošanas kārtības sagatavošana, 
tostarp juridisko un finanšu noteikumu 
un procedūru izstrāde, kā arī to 
noteikumu sagatavošana, kas reglamentē 
no BONUS-169 darbībām izrietošā 
intelektuālā īpašuma tiesības, 
cilvēkresursus un saziņas aspektus. 

(c) visam Baltijas jūras reģionam kopumā 
paredzētas konkrētas stratēģiskās 
pētniecības programmas sagatavošana, 
definējot visneatliekamākās 
nepieciešamības attiecībā uz programmu 
zinātnisko saturu un tās prioritātēm, 
pievēršot galveno uzmanību konkursa 
uzaicinājumiem saistībā ar pētniecības 
darbībām, atbilstīgi Septītajā 
pamatprogrammā izklāstītajiem mērķiem. 

Or. pl

Pamatojums

BONUS EEIG ir jādarbojas saskaņā ar konsekventu plānu, proti, vispirms ir jāizveido 
tiesiskais regulējums un tad ir jāaicina padomdevēja pētniecības komitejas izstrādāt konkrētu 
stratēģisko pētniecības programmu.

Grozījums Nr. 39
Satu Hassi

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Īstenošanas posma ilgums ir vismaz 
pieci gadi. Īstenošanas posmā publicē 
vismaz trīs uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus ar mērķi finansēt projektus, 
kuri atbilst BONUS-169 mērķiem. Šie 
uzaicinājumi ir vērsti uz starptautiskiem, 
vairāku partneru īstenotiem projektiem, 

4. Īstenošanas posma ilgums ir vismaz 
pieci gadi. Īstenošanas posmā publicē 
vismaz trīs uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus ar mērķi finansēt projektus, 
kuri atbilst BONUS-169 mērķiem. Šie 
uzaicinājumi ir vērsti uz starptautiskiem, 
vairāku partneru īstenotiem projektiem, 
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kuri ietver pētniecības, tehnoloģiju 
attīstības, mācību un rezultātu izplatīšanas 
pasākumus. Projektus izvēlas saskaņā ar 
vienlīdzīgas attieksmes, pārredzamības, 
neatkarīga novērtējuma, līdzfinansējuma 
un peļņas negūšanas principiem, principu, 
ka finansējums netiek apvienots ar 
līdzekļiem no citiem Kopienas finansējuma 
avotiem, kā arī principu par nepiemērošanu 
ar atpakaļejošu spēku. 

kuri ietver pētniecības, tehnoloģiju 
attīstības, mācību un rezultātu izplatīšanas 
pasākumus. Projektus izvēlas saskaņā ar 
vienlīdzīgas attieksmes, pārredzamības, 
neatkarīga novērtējuma, līdzfinansējuma 
un peļņas negūšanas principiem, un 
principu, ka finansējums netiek apvienots 
ar līdzekļiem no citiem Eiropas Savienības
finansējuma avotiem, kā arī principu par 
nepiemērošanu ar atpakaļejošu spēku. 
Finansējuma piešķiršana un izmaksāšana 
BONUS-169 dalībniekiem notiek saskaņā 
ar vispārējiem noteikumiem atbilstoši 
Septītajai pamatprogrammai.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Adam Gierek

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Īstenošanas posma ilgums ir vismaz 
pieci gadi. Īstenošanas posmā publicē 
vismaz trīs uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus ar mērķi finansēt projektus, 
kuri atbilst BONUS-169 mērķiem. Šie 
uzaicinājumi ir vērsti uz starptautiskiem, 
vairāku partneru īstenotiem projektiem, 
kuri ietver pētniecības, tehnoloģiju 
attīstības, mācību un rezultātu izplatīšanas 
pasākumus. Projektus izvēlas saskaņā ar 
vienlīdzīgas attieksmes, pārredzamības, 
neatkarīga novērtējuma, līdzfinansējuma 
un peļņas negūšanas principiem, principu, 
ka finansējums netiek apvienots ar 
līdzekļiem no citiem Kopienas finansējuma 
avotiem, kā arī principu par nepiemērošanu 
ar atpakaļejošu spēku. 

4. Īstenošanas posma ilgums ir vismaz 
pieci gadi. Īstenošanas posmā publicē 
vismaz trīs uzaicinājumus uz konkursu par 
pētniecības līgumiem ar mērķi finansēt 
projektus, kuri atbilst nepieciešamajiem 
zinātniskajiem mērķiem. Šie uzaicinājumi 
ir vērsti uz starptautiskiem, vairāku 
partneru īstenotiem projektiem;  katrā no 
kuriem ir jāpiedalās vismaz divām valstīm 
no Baltijas jūras dienvidaustrumu 
reģiona. Minētie projekti ietver 
pētniecības, tehnoloģiju attīstības, mācību 
un rezultātu izplatīšanas pasākumus 
Projektus izvēlas saskaņā ar stratēģiskās 
daļas galvenajiem mērķiem, vadoties no 
vienlīdzīgas attieksmes, pārredzamības, 
visu iesaistīto valstu ekspertu neatkarīga 
novērtējuma, līdzfinansējuma un peļņas 
negūšanas principiem, un principu, ka 
finansējums netiek apvienots ar līdzekļiem 
no citiem Kopienas finansējuma avotiem, 
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kā arī principu par nepiemērošanu ar 
atpakaļejošu spēku.

Or. pl

Pamatojums

Kopīga pārstāvība ir nepieciešama, jo ir lietderīgākā veidā jāiesaista pētnieki, kas veic izpēti 
Baltijas jūrā, īpaši tie, kuri ir no jaunajām dalībvalstīm, proti, no Baltijas jūras reģiona 
dienvidaustrumiem.

Grozījums Nr. 41
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Īstenošanas posma ilgums ir vismaz 
pieci gadi. Īstenošanas posmā publicē 
vismaz trīs uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus ar mērķi finansēt projektus, 
kuri atbilst BONUS-169 mērķiem. Šie 
uzaicinājumi ir vērsti uz starptautiskiem, 
vairāku partneru īstenotiem projektiem, 
kuri ietver pētniecības, tehnoloģiju 
attīstības, mācību un rezultātu izplatīšanas 
pasākumus. Projektus izvēlas saskaņā ar 
vienlīdzīgas attieksmes, pārredzamības, 
neatkarīga novērtējuma, līdzfinansējuma
un peļņas negūšanas principiem, principu, 
ka finansējums netiek apvienots ar 
līdzekļiem no citiem Kopienas finansējuma 
avotiem, kā arī principu par nepiemērošanu 
ar atpakaļejošu spēku. 

4. Īstenošanas posma ilgums ir vismaz 
pieci gadi. Īstenošanas posmā publicē 
vismaz trīs uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus ar mērķi finansēt projektus, 
kuri atbilst BONUS-169 mērķiem. Šie 
uzaicinājumi ir vērsti uz starptautiskiem, 
vairāku partneru īstenotiem projektiem, 
kuri ietver pētniecības, tehnoloģiju 
attīstības, mācību un rezultātu izplatīšanas 
pasākumus. Projektus izvēlas saskaņā ar 
vienlīdzīgas attieksmes, pārredzamības, 
neatkarīga novērtējuma, peļņas negūšanas 
principiem un principu, ka finansējums 
netiek apvienots ar līdzekļiem no citiem 
Eiropas Savienības finansējuma avotiem, 
kā arī principu par nepiemērošanu ar 
atpakaļejošu spēku.

Or. en

Pamatojums

MVU ir ļoti svarīgi iesaistīties procesā.
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Grozījums Nr. 42
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Maziem un vidējiem uzņēmumiem ir 
jāsaņem obligāts fondu piešķīrums 
(piemēram, 15 % no programmas kopējā 
apjoma) atklātos uzaicinājumos, kurus 
publicē saskaņā ar BONUS.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi stimulēt MVU, kā arī izveidot labus nosacījumus, lai tie piedalītos ar projektu 
priekšlikumiem.

Grozījums Nr. 43
Adam Gierek

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopienas finansiālais ieguldījums 
īstenošanas posmā ir līdz 48,75 milj. euro 
un šīs summas robežās atbilst iesaistīto 
valstu ieguldījumam. Šo maksimālo 
apjomu var palielināt par summu, kas 
atlikusi pēc stratēģiskā posma īstenošanas. 
Īstenošanas posmā līdz 25 % iesaistīto 
valstu ieguldījuma var veidot piekļuves 
nodrošināšana pētniecības infrastruktūrai 
(turpmāk “infrastruktūras ieguldījums 
natūrā”).

2. Kopienas finansiālais ieguldījums 
īstenošanas posmā ir līdz 48,75 milj. euro 
un šīs summas robežās atbilst iesaistīto 
valstu ieguldījumam. Šo maksimālo 
apjomu var palielināt par summu, kas 
atlikusi pēc stratēģiskā posma īstenošanas.
Īstenošanas posmā nodrošinātās 
infrastruktūras vērtību (turpmāk 
“infrastruktūras ieguldījums natūrā”) var 
uzskatīt par iesaistīto valstu ieguldījumu.
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Or. pl

Pamatojums

Ņemot vērā iesaistīto valstu atšķirības, nav nekāda iemesla infrastruktūras ieguldījumam 
natūrā piemērot 25 % apjomu.  Stratēģiskajā posmā attiecībā uz šo jautājumu ir vajadzīga 
elastīgāka pieeja.

Grozījums Nr. 44
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ievaddaļa un a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopienas finansiālo ieguldījumu 
īstenošanas posmā nodrošina ar šādiem 
nosacījumiem: 

3. Kopienas finansiālo ieguldījumu 
īstenošanas posmā nodrošina ar šādiem 
nosacījumiem:

(a) novērtējumā, ko Komisija veikusi ar 
neatkarīgu ekspertu atbalstu, stratēģiskais 
posms ir novērtēts pozitīvi; šajā 
novērtējumā ir izvērtēti panākumi 
2. panta 3. punktā un I pielikumā izvirzīto 
mērķu un rezultātu sasniegšanā;

(a) iesaistītās valstis ir izveidojušas 
stratēģisko pētījumu programmu, 
ieinteresēto personu apspriežu platformas, 
kā arī īstenošanas kārtību, kas minēta
2. panta 3. punktā, un ir gūti panākumi 
I pielikuma 2. iedaļā izvirzīto mērķu un 
rezultātu sasniegšanā; Komisija vajadzības 
gadījumā ierosina stratēģiskās pētniecības 
programmas uzlabojumus.

Or. en

Pamatojums

Lai padarītu skaidrāku Kopienas finanšu ieguldījuma jautājumu, ir svarīgi minēt īstenošanas 
posma konkrētus dalībniekus.
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Grozījums Nr. 45
Angelika Niebler

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ievaddaļa un a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopienas finansiālo ieguldījumu 
īstenošanas posmā nodrošina ar šādiem 
nosacījumiem: 

3. Kopienas finansiālo ieguldījumu 
īstenošanas posmā nodrošina ar šādiem 
nosacījumiem:

(a) novērtējumā, ko Komisija veikusi ar 
neatkarīgu ekspertu atbalstu, stratēģiskais 
posms ir novērtēts pozitīvi; šajā 
novērtējumā ir izvērtēti panākumi 
2. panta 3. punktā un I pielikumā izvirzīto 
mērķu un rezultātu sasniegšanā;

(a) iesaistītās valstis ir izveidojušas 
stratēģisko pētījumu programmu, 
ieinteresēto personu apspriežu platformas, 
kā arī īstenošanas kārtību, kas minēta
2. panta 3. punktā, un ir gūti panākumi 
I pielikuma 2. iedaļā izvirzīto mērķu un 
rezultātu sasniegšanā; Komisija vajadzības 
gadījumā ierosina stratēģiskās pētniecības 
programmas uzlabojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Jolanta 
Emilia Hibner

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ievaddaļa un a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopienas finansiālo ieguldījumu 
īstenošanas posmā nodrošina ar šādiem 
nosacījumiem: 

3. Kopienas finansiālo ieguldījumu 
īstenošanas posmā nodrošina ar šādiem 
nosacījumiem:

(a) novērtējumā, ko Komisija veikusi ar 
neatkarīgu ekspertu atbalstu, stratēģiskais 
posms ir novērtēts pozitīvi; šajā 
novērtējumā ir izvērtēti panākumi 
2. panta 3. punktā un I pielikumā izvirzīto 
mērķu un rezultātu sasniegšanā;

(a) iesaistītās valstis ir izveidojušas 
stratēģisko pētījumu programmu, 
ieinteresēto personu apspriežu platformas, 
kā arī īstenošanas kārtību, kas minēta
2. panta 3. punktā, un ir gūti panākumi 
I pielikuma 2. iedaļā izvirzīto mērķu un 
rezultātu sasniegšanā; Komisija vajadzības 
gadījumā ierosina stratēģiskās pētniecības 
programmas uzlabojumus.
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Or. en

Grozījums Nr. 47
Ivari Padar

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ievaddaļa un a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopienas finansiālo ieguldījumu 
īstenošanas posmā nodrošina ar šādiem 
nosacījumiem: 

3. Kopienas finansiālo ieguldījumu 
īstenošanas posmā nodrošina ar šādiem 
nosacījumiem:

(a) novērtējumā, ko Komisija veikusi ar 
neatkarīgu ekspertu atbalstu, stratēģiskais 
posms ir novērtēts pozitīvi; šajā 
novērtējumā ir izvērtēti panākumi 
2. panta 3. punktā un I pielikumā izvirzīto 
mērķu un rezultātu sasniegšanā;

(a) iesaistītās valstis ir izveidojušas 
stratēģisko pētījumu programmu, 
ieinteresēto personu apspriežu platformas, 
kā arī īstenošanas kārtību, kas minēta
2. panta 3. punktā, un ir gūti panākumi 
I pielikuma 2. iedaļā izvirzīto mērķu un 
rezultātu sasniegšanā; Komisija vajadzības 
gadījumā ierosina stratēģiskās pētniecības 
programmas uzlabojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Algirdas Saudargas

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ievaddaļa un a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopienas finansiālo ieguldījumu 
īstenošanas posmā nodrošina ar šādiem 
nosacījumiem: 

3. Kopienas finansiālo ieguldījumu 
īstenošanas posmā nodrošina ar šādiem 
nosacījumiem:

(a) novērtējumā, ko Komisija veikusi ar 
neatkarīgu ekspertu atbalstu, stratēģiskais 
posms ir novērtēts pozitīvi; šajā 
novērtējumā ir izvērtēti panākumi 
2. panta 3. punktā un I pielikumā izvirzīto 
mērķu un rezultātu sasniegšanā;

(a) iesaistītās valstis ir izveidojušas 
stratēģisko pētījumu programmu, 
ieinteresēto personu apspriežu platformas, 
kā arī īstenošanas kārtību, kas minēta
2. panta 3. punktā, un ir gūti panākumi 
I pielikuma 2. iedaļā izvirzīto mērķu un 
rezultātu sasniegšanā; Komisija vajadzības 
gadījumā ierosina stratēģiskās pētniecības 
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programmas uzlabojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Satu Hassi

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopienas finansiālo ieguldījumu 
īstenošanas posmā nodrošina ar šādiem 
nosacījumiem:

3. Komisija pirms stratēģiskā posma 
beigām novērtē:

Or. en

Pamatojums

Kopienas finanšu ieguldījumam nedrīkst būt nosacījumu, lai neradītu nevajadzīgu 
pārtraukumu un neprognozējamību.

Grozījums Nr. 50
Adam Gierek

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) novērtējumā, ko Komisija veikusi ar 
neatkarīgu ekspertu atbalstu, stratēģiskais 
posms ir novērtēts pozitīvi; šajā 
novērtējumā ir izvērtēti panākumi 2. panta 
3. punktā un I pielikumā izvirzīto mērķu un 
rezultātu sasniegšanā;

(a) novērtējumā, ko Komisija veikusi ar 
visu iesaistīto valstu neatkarīgu ekspertu 
atbalstu, stratēģiskais posms ir novērtēts 
pozitīvi; ar šī novērtējuma palīdzību 
nosaka svarīgākās pētniecības 
programmas, kurām ir galvenā nozīme 
2. panta 3. punktā un I pielikumā izvirzīto 
mērķu un rezultātu sasniegšanā, lielā mērā 
rūpīgi izraugoties un sagatavojot 
pētniecības infrastruktūru, kas 
nepieciešama īstenošanas posmā; 
Komisija novērtējuma gaitā drīkst pēc 
saviem ieskatiem ierosināt pētījuma 
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programmas paplašināšanu;

Or. pl

Pamatojums

Izstrādājot pētniecības projektus vienmēr ir būtiski zināt, kāda pētniecības infrastruktūra ir 
pieejama, ņemot vērā, ka projektus var mainīt jebkurā brīdī, pat tad, kad tie tiks tūlīt 
apstiprināti.

Grozījums Nr. 51
Satu Hassi

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) novērtējumā, ko Komisija veikusi ar 
neatkarīgu ekspertu atbalstu, stratēģiskais 
posms ir novērtēts pozitīvi; šajā 
novērtējumā ir izvērtēti panākumi 
2. panta 3. punktā un I pielikumā izvirzīto 
mērķu un rezultātu sasniegšanā;

(a) stratēģiskajā posmā gūtie rezultāti 
saskaņā ar 2. panta 3. punktu, kā arī
panākumi I pielikuma 2. iedaļā izvirzīto 
mērķu un rezultātu sasniegšanā;

Or. en

Pamatojums

Kopienas finanšu ieguldījumam nedrīkst būt nosacījumu, lai neradītu nevajadzīgu 
pārtraukumu un neprognozējamību.

Grozījums Nr. 52
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija un Revīzijas palāta ir tiesīgas Komisija un Revīzijas palāta ir tiesīgas 
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veikt visas vajadzīgās pārbaudes un 
inspekcijas, lai nodrošinātu Kopienas 
līdzekļu pienācīgu pārvaldību un aizsargātu 
Kopienu finanšu intereses pret jebkuru 
krāpšanu vai nelikumību. Tādēļ iesaistītās 
valstis un BONUS EEIG dara Komisijai un 
Revīzijas palātai pieejamus visus attiecīgos 
dokumentus.

veikt visas vajadzīgās pārbaudes un 
inspekcijas, lai nodrošinātu Kopienas 
līdzekļu pienācīgu pārvaldību un aizsargātu 
Kopienu finanšu intereses pret jebkuru 
krāpšanu vai nelikumību. Tādēļ iesaistītās 
valstis un BONUS EEIG dara Eiropas 
Parlamentam, Komisijai un Revīzijas 
palātai pieejamus visus attiecīgos 
dokumentus.

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
11. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība ir jāpievērš Norvēģijai.

Or. fr

Grozījums Nr. 54
Satu Hassi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. iedaļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) mudina visas trešās valstis, kuru 
robežas vai sateces baseins ir pie Baltijas 
jūras, kļūt par šīs ierosmes dalībvalstīm;

Or. en

Pamatojums

Papildus atzinuma sagatavotāju piedāvātajam grozījumam Nr. 2 pievieno valstis, kuru 
sateces baseins ir pie Baltijas jūras.
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Grozījums Nr. 55
Lambert van Nistelrooij

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2.2. iedaļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

BONUS EEIG nosūta Komisijai 
turpmākajos punktos paredzētos 
nodevumus ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc 
stratēģiskā posma sākuma. 

BONUS EEIG nosūta Komisijai 
turpmākajos punktos paredzētos 
nodevumus ne vēlāk kā 15 mēnešus pēc 
stratēģiskā posma sākuma. 

Or. en

Pamatojums

BONUS EEIG nosūta stratēģiskā posma nodevumus Komisijai pirms šā posma beigām. Tā kā 
stratēģiskā posma ilgums ir samazināts līdz 18 mēnešiem, ir jānosaka arī īsāks nodevumu 
nosūtīšanas termiņš.

Grozījums Nr. 56
Satu Hassi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2.2.1. iedaļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Stratēģisko pētniecības programmu 
izstrādā un par to vienojas, iesaistītajām 
valstīm, plašam ieinteresēto personu lokam 
un Komisijai savstarpēji apspriežoties. Tā 
ir politikas virzītas programmas pamats. Tā 
paplašina pētījumu jomu, lai papildus jūras 
ekosistēmai tiktu aptverts arī jūras baseins, 
tādējādi risinot svarīgākos 
problēmjautājumus, kas ietekmē Baltijas 
jūras reģiona ekosistēmu kvalitāti un 
produktivitāti.

Stratēģisko pētniecības programmu 
izstrādā un par to vienojas, iesaistītajām 
valstīm, plašam ieinteresēto personu lokam 
un Komisijai savstarpēji apspriežoties. Tā 
ir politikas virzītas programmas pamats. Tā 
paplašina pētījumu jomu, lai papildus jūras 
ekosistēmai tiktu aptverts arī jūras baseins, 
tādējādi risinot svarīgākos 
problēmjautājumus, kas ietekmē Baltijas 
jūras reģiona ekosistēmu kvalitāti un 
produktivitāti, jo īpaši eitrofikāciju. Tajā 
iekļauj aprēķinu par vides postījumu un 
reģiona bioloģiskās daudzveidības 
izzušanas ekonomiskajām izmaksām.

Or. en
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Pamatojums

Papildus bioloģiskās daudzveidības aprēķiniem atzinuma sagatavotāju piedāvātajā grozījumā 
Nr. 3 tiek pievienoti aprēķini attiecībā uz vides postījumiem kopumā (piem., eitrofikācija).

Grozījums Nr. 57
Adam Gierek

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2.2.3. iedaļa – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) izstrādā BONUS-169 projektu 
finansēšanas struktūru, kuras pamatā ir 
kopējs līdzekļu fonds, ko veido iesaistīto 
valstu un Kopienas naudas ieguldījumi;

h) ņemot vērā jo īpaši izraudzīšanās 
posmu un pētniecības infrastruktūras 
sagatavošanu, izstrādā tādu projektu 
finansēšanas struktūru, kuras pamatā ir 
kopējs līdzekļu fonds, ko veido iesaistīto 
valstu un Kopienas naudas ieguldījumi un 
ieguldījumi natūrā;

Or. pl

Pamatojums

Attiecībā uz finansējumu ir jāņem vērā dalībvalstu ieguldījumi natūrā nepieciešamās 
pētniecības infrastruktūras veidā.

Grozījums Nr. 58
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3.4. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

BONUS-169 īstenošanas posmu vismaz 
piecus gadus līdz visu BONUS-169 
programmā finansēto projektu ciklu 
slēgšanai kopīgi finansē iesaistītās valstis 
un Kopiena, ar nosacījumu, ka Kopienas 
saistības ir izpildītas līdz 2013. gadam un 
ka tiek izpildīti visi ziņošanas pienākumi 

BONUS-169 īstenošanas posmu vismaz 
piecus gadus līdz visu BONUS-169 
programmā finansēto projektu ciklu 
slēgšanai kopīgi finansē iesaistītās valstis 
un Eiropas Savienība, ar nosacījumu, ka 
Kopienas saistības ir izpildītas līdz 
2013. gadam un ka tiek izpildīti visi 
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Komisijai. Kopienas ieguldījums 
īstenošanas posmā atbilst iesaistīto valstu 
naudas ieguldījumiem un infrastruktūras 
ieguldījumiem natūrā BONUS-169 
projektos, kas veikti ar BONUS EEIG 
starpniecību, kā arī BONUS EEIG 
darbības izmaksām īstenošanas posmā. Šīs 
darbības izmaksas nedrīkst pārsniegt 
5 milj. euro. 

ziņošanas pienākumi Komisijai. Eiropas 
Savienības ieguldījums īstenošanas posmā 
atbilst iesaistīto valstu naudas 
ieguldījumiem un infrastruktūras 
ieguldījumiem natūrā BONUS-169, kā arī 
BONUS EEIG darbības izmaksām 
īstenošanas posmā. Šīs darbības izmaksas 
nedrīkst pārsniegt 5 milj. euro. 

Kopienas finansiālo ieguldījumu un 
iesaistīto valstu naudas ieguldījumu 
BONUS-169 programmā apvieno kopējā 
fondā, ko centralizēti pārvalda BONUS 
EEIG.
Ievērojot 5. panta 2. punktā minētajos gada 
finansēšanas nolīgumos paredzētos 
nosacījumus, Kopienas finansiālo 
ieguldījumu izmaksā, pamatojoties uz 
pierādījumiem par naudas ieguldījumu, ko 
iesaistītās valstis samaksājušas BONUS 
EEIG, un par infrastruktūras ieguldījumiem 
natūrā BONUS-169 projektos.

Ievērojot 5. panta 2. punktā minētajos gada 
finansēšanas nolīgumos paredzētos 
nosacījumus, Eiropas Savienības finansiālo 
ieguldījumu izmaksā, pamatojoties uz 
pierādījumiem par naudas ieguldījumu, ko 
iesaistītās valstis samaksājušas BONUS–
169 saņēmēji vai EEIG, un par 
infrastruktūras ieguldījumiem natūrā 
BONUS-169 projektos. 

BONUS EEIG pienākums ir rūpēties par 
to, lai finansējuma saņēmēji BONUS-169 
finansējumu izlietotu pareizi, un to, vai 
līdzekļi ir izlietoti pareizi, nosaka 
neatkarīgā projektu finanšu revīzijā, kas 
jāveic BONUS EEIG vai šīs iestādes vārdā. 

BONUS EEIG pienākums ir rūpēties par 
to, lai finansējuma saņēmēji BONUS-169 
finansējumu izlietotu pareizi, un to, vai 
līdzekļi ir izlietoti pareizi, nosaka 
neatkarīgā projektu finanšu revīzijā, kas 
jāveic BONUS EEIG vai šīs iestādes vārdā. 

Or. en

Grozījums Nr. 59
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Jolanta 
Emilia Hibner

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3.4. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

BONUS-169 īstenošanas posmu vismaz 
piecus gadus līdz visu BONUS-169 
programmā finansēto projektu ciklu 
slēgšanai kopīgi finansē iesaistītās valstis 

BONUS-169 īstenošanas posmu vismaz 
piecus gadus līdz visu BONUS-169 
programmā finansēto projektu ciklu 
slēgšanai kopīgi finansē iesaistītās valstis 
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un Kopiena, ar nosacījumu, ka Kopienas 
saistības ir izpildītas līdz 2013. gadam un 
ka tiek izpildīti visi ziņošanas pienākumi 
Komisijai. Kopienas ieguldījums 
īstenošanas posmā atbilst iesaistīto valstu 
naudas ieguldījumiem un infrastruktūras 
ieguldījumiem natūrā BONUS-169 
projektos, kas veikti ar BONUS EEIG 
starpniecību, kā arī BONUS EEIG 
darbības izmaksām īstenošanas posmā. Šīs 
darbības izmaksas nedrīkst pārsniegt 
5 milj. euro.

un Eiropas Savienība, ar nosacījumu, ka 
Kopienas saistības ir izpildītas līdz 
2013. gadam un ka tiek izpildīti visi 
ziņošanas pienākumi Komisijai. Eiropas 
Savienības ieguldījums īstenošanas posmā 
atbilst iesaistīto valstu naudas 
ieguldījumiem un infrastruktūras 
ieguldījumiem natūrā BONUS-169, kā arī 
BONUS EEIG darbības izmaksām 
īstenošanas posmā. Šīs darbības izmaksas 
nedrīkst pārsniegt 5 milj. euro. 

Kopienas finansiālo ieguldījumu un 
iesaistīto valstu naudas ieguldījumu 
BONUS-169 programmā apvieno kopējā 
fondā, ko centralizēti pārvalda BONUS 
EEIG.
Ievērojot 5. panta 2. punktā minētajos gada 
finansēšanas nolīgumos paredzētos 
nosacījumus, Kopienas finansiālo 
ieguldījumu izmaksā, pamatojoties uz 
pierādījumiem par naudas ieguldījumu, ko 
iesaistītās valstis samaksājušas BONUS 
EEIG, un par infrastruktūras ieguldījumiem 
natūrā BONUS-169 projektos.

Ievērojot 5. panta 2. punktā minētajos gada 
finansēšanas nolīgumos paredzētos 
nosacījumus, Eiropas Savienības finansiālo 
ieguldījumu izmaksā, pamatojoties uz 
pierādījumiem par naudas ieguldījumu, ko 
iesaistītās valstis samaksājušas BONUS–
169 saņēmēji vai EEIG, un par 
infrastruktūras ieguldījumiem natūrā 
BONUS-169 projektos. 

BONUS EEIG pienākums ir rūpēties par 
to, lai finansējuma saņēmēji BONUS-169 
finansējumu izlietotu pareizi, un to, vai 
līdzekļi ir izlietoti pareizi, nosaka 
neatkarīgā projektu finanšu revīzijā, kas 
jāveic BONUS EEIG vai šīs iestādes vārdā. 

BONUS EEIG pienākums ir rūpēties par 
to, lai finansējuma saņēmēji BONUS-169 
finansējumu izlietotu pareizi, un to, vai 
līdzekļi ir izlietoti pareizi, nosaka 
neatkarīgā projektu finanšu revīzijā, kas 
jāveic BONUS EEIG vai šīs iestādes vārdā. 

Or. en

Grozījums Nr. 60
Angelika Niebler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3.4. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

BONUS-169 īstenošanas posmu vismaz 
piecus gadus līdz visu BONUS-169 

BONUS-169 īstenošanas posmu vismaz 
piecus gadus līdz visu BONUS-169 
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programmā finansēto projektu ciklu 
slēgšanai kopīgi finansē iesaistītās valstis 
un Kopiena, ar nosacījumu, ka Kopienas 
saistības ir izpildītas līdz 2013. gadam un 
ka tiek izpildīti visi ziņošanas pienākumi 
Komisijai. Kopienas ieguldījums 
īstenošanas posmā atbilst iesaistīto valstu 
naudas ieguldījumiem un infrastruktūras 
ieguldījumiem natūrā BONUS-169 
projektos, kas veikti ar BONUS EEIG 
starpniecību, kā arī BONUS EEIG 
darbības izmaksām īstenošanas posmā. Šīs 
darbības izmaksas nedrīkst pārsniegt 
5 milj. euro. 

programmā finansēto projektu ciklu 
slēgšanai kopīgi finansē iesaistītās valstis 
un Eiropas Savienība, ar nosacījumu, ka 
Kopienas saistības ir izpildītas līdz 
2013. gadam un ka tiek izpildīti visi 
ziņošanas pienākumi Komisijai. Eiropas 
Savienības ieguldījums īstenošanas posmā 
atbilst iesaistīto valstu naudas 
ieguldījumiem un infrastruktūras 
ieguldījumiem natūrā BONUS-169, kā arī 
BONUS EEIG darbības izmaksām 
īstenošanas posmā. Šīs darbības izmaksas 
nedrīkst pārsniegt 5 milj. euro. 

Kopienas finansiālo ieguldījumu un 
iesaistīto valstu naudas ieguldījumu 
BONUS-169 programmā apvieno kopējā 
fondā, ko centralizēti pārvalda BONUS 
EEIG.
Ievērojot 5. panta 2. punktā minētajos gada 
finansēšanas nolīgumos paredzētos 
nosacījumus, Kopienas finansiālo 
ieguldījumu izmaksā, pamatojoties uz 
pierādījumiem par naudas ieguldījumu, ko 
iesaistītās valstis samaksājušas BONUS 
EEIG, un par infrastruktūras ieguldījumiem 
natūrā BONUS-169 projektos.

Ievērojot 5. panta 2. punktā minētajos gada 
finansēšanas nolīgumos paredzētos 
nosacījumus, Eiropas Savienības finansiālo 
ieguldījumu izmaksā, pamatojoties uz 
pierādījumiem par naudas ieguldījumu, ko 
iesaistītās valstis samaksājušas BONUS–
169 saņēmēji vai EEIG, un par 
infrastruktūras ieguldījumiem natūrā 
BONUS-169 projektos. 

BONUS EEIG pienākums ir rūpēties par 
to, lai finansējuma saņēmēji BONUS-169 
finansējumu izlietotu pareizi, un to, vai 
līdzekļi ir izlietoti pareizi, nosaka 
neatkarīgā projektu finanšu revīzijā, kas 
jāveic BONUS EEIG vai šīs iestādes vārdā. 

BONUS EEIG pienākums ir rūpēties par 
to, lai finansējuma saņēmēji BONUS-169 
finansējumu izlietotu pareizi, un to, vai 
līdzekļi ir izlietoti pareizi, nosaka 
neatkarīgā projektu finanšu revīzijā, kas 
jāveic BONUS EEIG vai šīs iestādes vārdā. 

Or. en
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Grozījums Nr. 61
Ivari Padar

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3.4. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

BONUS-169 īstenošanas posmu vismaz 
piecus gadus līdz visu BONUS-169 
programmā finansēto projektu ciklu 
slēgšanai kopīgi finansē iesaistītās valstis 
un Kopiena, ar nosacījumu, ka Kopienas 
saistības ir izpildītas līdz 2013. gadam un 
ka tiek izpildīti visi ziņošanas pienākumi 
Komisijai. Kopienas ieguldījums 
īstenošanas posmā atbilst iesaistīto valstu 
naudas ieguldījumiem un infrastruktūras 
ieguldījumiem natūrā BONUS-169 
projektos, kas veikti ar BONUS EEIG 
starpniecību, kā arī BONUS EEIG 
darbības izmaksām īstenošanas posmā. Šīs 
darbības izmaksas nedrīkst pārsniegt 
5 milj. euro. 

BONUS-169 īstenošanas posmu vismaz 
piecus gadus līdz visu BONUS-169 
programmā finansēto projektu ciklu 
slēgšanai kopīgi finansē iesaistītās valstis 
un Eiropas Savienība, ar nosacījumu, ka 
Kopienas saistības ir izpildītas līdz 
2013. gadam un ka tiek izpildīti visi 
ziņošanas pienākumi Komisijai. Eiropas 
Savienības ieguldījums īstenošanas posmā 
atbilst iesaistīto valstu naudas 
ieguldījumiem un infrastruktūras 
ieguldījumiem natūrā BONUS-169, kā arī 
BONUS EEIG darbības izmaksām 
īstenošanas posmā. Šīs darbības izmaksas 
nedrīkst pārsniegt 5 milj. euro. 

Kopienas finansiālo ieguldījumu un 
iesaistīto valstu naudas ieguldījumu 
BONUS-169 programmā apvieno kopējā 
fondā, ko centralizēti pārvalda BONUS 
EEIG.
Ievērojot 5. panta 2. punktā minētajos gada 
finansēšanas nolīgumos paredzētos 
nosacījumus, Kopienas finansiālo 
ieguldījumu izmaksā, pamatojoties uz 
pierādījumiem par naudas ieguldījumu, ko 
iesaistītās valstis samaksājušas BONUS 
EEIG, un par infrastruktūras ieguldījumiem 
natūrā BONUS-169 projektos.

Ievērojot 5. panta 2. punktā minētajos gada 
finansēšanas nolīgumos paredzētos 
nosacījumus, Eiropas Savienības finansiālo 
ieguldījumu izmaksā, pamatojoties uz 
pierādījumiem par naudas ieguldījumu, ko 
iesaistītās valstis samaksājušas BONUS–
169 saņēmēji vai EEIG, un par 
infrastruktūras ieguldījumiem natūrā 
BONUS-169 projektos. 

BONUS EEIG pienākums ir rūpēties par 
to, lai finansējuma saņēmēji BONUS-169 
finansējumu izlietotu pareizi, un to, vai 
līdzekļi ir izlietoti pareizi, nosaka 
neatkarīgā projektu finanšu revīzijā, kas 
jāveic BONUS EEIG vai šīs iestādes vārdā. 

BONUS EEIG pienākums ir rūpēties par 
to, lai finansējuma saņēmēji BONUS-169 
finansējumu izlietotu pareizi, un to, vai 
līdzekļi ir izlietoti pareizi, nosaka 
neatkarīgā projektu finanšu revīzijā, kas 
jāveic BONUS EEIG vai šīs iestādes vārdā. 

Or. en
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Grozījums Nr. 62
Algirdas Saudargas

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3.4. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

BONUS-169 īstenošanas posmu vismaz 
piecus gadus līdz visu BONUS-169 
programmā finansēto projektu ciklu 
slēgšanai kopīgi finansē iesaistītās valstis 
un Kopiena, ar nosacījumu, ka Kopienas 
saistības ir izpildītas līdz 2013. gadam un 
ka tiek izpildīti visi ziņošanas pienākumi 
Komisijai. Kopienas ieguldījums 
īstenošanas posmā atbilst iesaistīto valstu 
naudas ieguldījumiem un infrastruktūras 
ieguldījumiem natūrā BONUS-169 
projektos, kas veikti ar BONUS EEIG 
starpniecību, kā arī BONUS EEIG 
darbības izmaksām īstenošanas posmā. Šīs 
darbības izmaksas nedrīkst pārsniegt 
5 milj. euro. 

BONUS-169 īstenošanas posmu vismaz 
piecus gadus līdz visu BONUS-169 
programmā finansēto projektu ciklu 
slēgšanai kopīgi finansē iesaistītās valstis 
un Eiropas Savienība, ar nosacījumu, ka 
Kopienas saistības ir izpildītas līdz 
2013. gadam un ka tiek izpildīti visi 
ziņošanas pienākumi Komisijai. Eiropas 
Savienības ieguldījums īstenošanas posmā 
atbilst iesaistīto valstu naudas 
ieguldījumiem un infrastruktūras 
ieguldījumiem natūrā BONUS-169, kā arī 
BONUS EEIG darbības izmaksām 
īstenošanas posmā. Šīs darbības izmaksas 
nedrīkst pārsniegt 5 milj. euro. 

Kopienas finansiālo ieguldījumu un 
iesaistīto valstu naudas ieguldījumu 
BONUS-169 programmā apvieno kopējā 
fondā, ko centralizēti pārvalda BONUS 
EEIG.
Ievērojot 5. panta 2. punktā minētajos gada 
finansēšanas nolīgumos paredzētos
nosacījumus, Kopienas finansiālo 
ieguldījumu izmaksā, pamatojoties uz 
pierādījumiem par naudas ieguldījumu, ko 
iesaistītās valstis samaksājušas BONUS 
EEIG, un par infrastruktūras ieguldījumiem 
natūrā BONUS-169 projektos.

Ievērojot 5. panta 2. punktā minētajos gada 
finansēšanas nolīgumos paredzētos 
nosacījumus, Eiropas Savienības finansiālo 
ieguldījumu izmaksā, pamatojoties uz 
pierādījumiem par naudas ieguldījumu, ko 
iesaistītās valstis samaksājušas BONUS–
169 saņēmēji vai EEIG, un par 
infrastruktūras ieguldījumiem natūrā 
BONUS-169 projektos. 

BONUS EEIG pienākums ir rūpēties par 
to, lai finansējuma saņēmēji BONUS-169 
finansējumu izlietotu pareizi, un to, vai 
līdzekļi ir izlietoti pareizi, nosaka 
neatkarīgā projektu finanšu revīzijā, kas 
jāveic BONUS EEIG vai šīs iestādes vārdā. 

BONUS EEIG pienākums ir rūpēties par 
to, lai finansējuma saņēmēji BONUS-169 
finansējumu izlietotu pareizi, un to, vai 
līdzekļi ir izlietoti pareizi, nosaka 
neatkarīgā projektu finanšu revīzijā, kas 
jāveic BONUS EEIG vai šīs iestādes vārdā. 
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Grozījums Nr. 63
Adam Gierek

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3.4. iedaļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienas finansiālo ieguldījumu un 
iesaistīto valstu naudas ieguldījumu 
BONUS-169 programmā apvieno kopējā 
fondā, ko centralizēti pārvalda BONUS 
EEIG.

Kopienas finansiālo ieguldījumu un 
iesaistīto valstu naudas ieguldījumus un 
ieguldījumus natūrā BONUS pētniecības
programmā apvieno kopējā fondā, ko 
BONUS EEIG pārvalda tieši vai netieši, 
proti, faktiski — tajos gadījumos, kad 
dalībvalsts vai trešā valsts piešķir savus 
naudas ieguldījumus un ieguldījumus 
natūrā tikai un vienīgi valstu pētniecības 
projektiem, kas saistīti ar to kopīgo 
projektu īstenošanas posmu, kas notiek 
saskaņā ar pētniecības programmu.

Or. pl

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 64
Lambert van Nistelrooij

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3.4. iedaļa – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienas finansiālo ieguldījumu un Parasti Eiropas Savienības finansiālo 
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iesaistīto valstu naudas ieguldījumu 
BONUS-169 programmā apvieno kopējā 
fondā, ko centralizēti pārvalda BONUS 
EEIG.

ieguldījumu un iesaistīto valstu naudas 
ieguldījumu BONUS programmā apvieno 
kopējā fondā, ko centralizēti pārvalda 
BONUS EEIG („kopējais katls”).

Or. en

Pamatojums

Parasti Eiropas Komisijas un iesaistīto valstu ieguldījumu apvieno un pārvalda BONUS 
EEIG.  To vajadzētu saukt par „kopējo katlu”.


