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Amendement 21
Adam Gierek

Voorstel voor een beschikking
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het ecosysteem van de Oostzee, een 
half ingesloten Europese binnenzee, is een 
van de grootste brakke waterlichamen ter 
wereld en staat momenteel zwaar onder 
druk door vele natuurlijke en door de mens 
veroorzaakte factoren, zoals 
verontreiniging met zware metalen, 
persistente organische verontreinigende 
stoffen, radioactieve stoffen, gelekte olie 
en andere schadelijke en gevaarlijke 
stoffen, de overmatige toevoer van 
nutriënten en organische stoffen met 
eutrofiëring tot gevolg, de introductie van 
schadelijke vreemde organismen, de niet-
duurzame exploitatie van de visbestanden, 
de negatieve gevolgen van
klimaatverandering, het verlies aan 
biodiversiteit en het toenemende 
ruimtebeslag voor menselijke activiteiten 
in kustgebieden en kustwateren, inclusief
ecologisch niet-duurzaam toerisme. Deze 
factoren hebben het vermogen van de 
Oostzee om duurzaam te voorzien in 
goederen en diensten waarvan de mens om 
sociale, culturele en economische redenen 
direct of indirect afhangt, drastisch 
verminderd.

(3) Het ecosysteem van de Oostzee, een 
half ingesloten Europese binnenzee, is een 
van de grootste brakke waterlichamen ter 
wereld en het staat zwaar onder druk door 
vele natuurlijke en door de mens 
veroorzaakte factoren, zoals 
verontreiniging met oorlogsstoffen, 
bijvoorbeeld strijdgassen die nog van de 
Tweede Wereldoorlog dateren en 
verbindingen van zware metalen, 
organische stoffen, radioactieve stoffen, 
stookolie en gelekte olie. Door de 
ontwikkeling van de landbouw in het 
afwateringsgebied van de Oostzee is 
eveneens een overmatige toevoer van 
meststoffen en organische stoffen 
veroorzaakt met voortgeschreden 
eutrofiëring tot gevolg, en de introductie 
van uitheemse vreemde organismen in het 
milieu, de niet-duurzame exploitatie van de 
visbestanden, en de klimaatverandering 
veroorzaken het verlies aan 
oorspronkelijke biodiversiteit. Het 
natuurlijke milieu wordt vernietigd door 
deze factoren en door de aanhoudende 
menselijke activiteiten, o.m. de aanleg van 
gasleidingen, rechtstreeks onder en in de 
onmiddellijke nabijheid van de kust en in 
het afwateringsgebied van de Oostzee, o.a. 
ter bevordering van ecologisch niet-
duurzaam toerisme. Deze factoren doen het 
vermogen van de Oostzee om duurzaam te 
voorzien in goederen en diensten waarvan 
de mens om sociale, culturele en 
economische redenen direct of indirect 
afhangt, drastisch afnemen.

Or. pl
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Motivering

Het ecosysteem van de Oostzee wordt bedreigd door overblijfselen van de tweede 
wereldoorlog en door hedendaagse investeringsactiviteiten die rechtstreeks in het 
Oostzeegebied plaats vinden.

Amendement 22
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een beschikking
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Op het einde van de strategische fase 
evalueert de Commissie, daarbij geholpen 
door onafhankelijke deskundigen, of het 
initiatief voldoende is uitgerijpt en gereed 
is om ten uitvoer te worden gelegd.

(15) Op het einde van de strategische fase 
verifieert de Commissie of de strategische 
agenda voor onderzoek, de platforms voor 
de raadpleging van de belanghebbenden, 
en de voorwaarden voor tenuitvoerlegging 
beschikbaar zijn, opdat het initiatief ten 
uitvoer kan worden gelegd. Zo nodig doet 
de Commissie aanbevelingen ter 
verbetering van de strategische agenda 
voor onderzoek. De overgang naar de 
uitvoeringsfase dient naadloos te zijn en 
moet zonder onnodige vertragingen 
plaatsvinden.

Or. en

Motivering

Om beide fasen goed te begrijpen, moet duidelijk worden aangegeven wie betrokken is bij de 
overgang van de strategische naar de tenuitvoerleggingsfase.

Amendement 23
Angelika Niebler

Voorstel voor een beschikking
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Op het einde van de strategische fase 
evalueert de Commissie, daarbij geholpen 
door onafhankelijke deskundigen, of het 
initiatief voldoende is uitgerijpt en gereed 

(15) Op het einde van de strategische fase 
verifieert de Commissie of de strategische 
agenda voor onderzoek, de platforms voor 
de raadpleging van de belanghebbenden, 
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is om ten uitvoer te worden gelegd. en de voorwaarden voor tenuitvoerlegging 
beschikbaar zijn, opdat het initiatief ten 
uitvoer kan worden gelegd. Zo nodig doet 
de Commissie aanbevelingen ter 
verbetering van de strategische agenda 
voor onderzoek. De overgang naar de 
uitvoeringsfase dient naadloos te zijn en 
moet zonder onnodige vertragingen 
plaatsvinden.

Or. en

Amendement 24
Satu Hassi

Voorstel voor een beschikking
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Op het einde van de strategische fase 
evalueert de Commissie, daarbij geholpen 
door onafhankelijke deskundigen, of het 
initiatief voldoende is uitgerijpt en gereed 
is om ten uitvoer te worden gelegd.

(15) Op het einde van de strategische fase 
verifieert de Commissie of de strategische 
agenda voor onderzoek, de platforms voor 
de raadpleging van de belanghebbenden, 
en de voorwaarden voor tenuitvoerlegging 
beschikbaar zijn, opdat het initiatief ten 
uitvoer kan worden gelegd. Zo nodig doet 
de Commissie aanbevelingen ter 
verbetering van de strategische agenda 
voor onderzoek. De overgang naar de 
uitvoeringsfase dient naadloos te zijn en 
moet zonder onnodige vertragingen 
plaatsvinden.

Or. en

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

Voorstel voor een beschikking
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Op het einde van de strategische fase 
evalueert de Commissie, daarbij geholpen 

(15) Op het einde van de strategische fase 
verifieert de Commissie of de strategische 
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door onafhankelijke deskundigen, of het 
initiatief voldoende is uitgerijpt en gereed 
is om ten uitvoer te worden gelegd.

agenda voor onderzoek, de platforms voor 
de raadpleging van de belanghebbenden, 
en de voorwaarden voor tenuitvoerlegging 
beschikbaar zijn, opdat het initiatief ten 
uitvoer kan worden gelegd. Zo nodig doet 
de Commissie aanbevelingen ter 
verbetering van de strategische agenda 
voor onderzoek. De overgang naar de 
uitvoeringsfase dient naadloos te zijn en 
moet zonder onnodige vertragingen 
plaatsvinden.

Or. en

Amendement 26
Ivari Padar

Voorstel voor een beschikking
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Op het einde van de strategische fase 
evalueert de Commissie, daarbij geholpen 
door onafhankelijke deskundigen, of het 
initiatief voldoende is uitgerijpt en gereed 
is om ten uitvoer te worden gelegd.

(15) Op het einde van de strategische fase 
verifieert de Commissie of de strategische 
agenda voor onderzoek, de platforms voor 
de raadpleging van de belanghebbenden, 
en de voorwaarden voor tenuitvoerlegging 
beschikbaar zijn, opdat het initiatief ten 
uitvoer kan worden gelegd. Zo nodig doet 
de Commissie aanbevelingen ter 
verbetering van de strategische agenda 
voor onderzoek. De overgang naar de 
uitvoeringsfase dient naadloos te zijn en 
moet zonder onnodige vertragingen 
plaatsvinden.

Or. en

Amendement 27
Datum indiening

Voorstel voor een beschikking
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Op het einde van de strategische fase (15) Op het einde van de strategische fase 
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evalueert de Commissie, daarbij geholpen 
door onafhankelijke deskundigen, of het 
initiatief voldoende is uitgerijpt en gereed 
is om ten uitvoer te worden gelegd.

verifieert de Commissie of de strategische 
agenda voor onderzoek, de platforms voor 
de raadpleging van de belanghebbenden, 
en de voorwaarden voor tenuitvoerlegging 
beschikbaar zijn, opdat het initiatief ten 
uitvoer kan worden gelegd. Zo nodig doet 
de Commissie aanbevelingen ter 
verbetering van de strategische agenda 
voor onderzoek. De overgang naar de 
uitvoeringsfase dient naadloos te zijn en 
moet zonder onnodige vertragingen 
plaatsvinden.

Or. en

Amendement 28
Adam Gierek

Voorstel voor een beschikking
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Op het einde van de strategische fase 
evalueert de Commissie, daarbij geholpen 
door onafhankelijke deskundigen, of het 
initiatief voldoende is uitgerijpt en gereed 
is om ten uitvoer te worden gelegd.

(15) Op het einde van de strategische fase 
evalueert de Commissie, daarbij geholpen 
door onafhankelijke deskundigen die alle 
staten vertegenwoordigen die aan de 
beoordeling deelnemen, of het initiatief 
voldoende is uitgerijpt en gereed is om ten 
uitvoer te worden gelegd. Zo nodig doet de 
Commissie aanbevelingen ter verbetering 
van de strategische agenda voor 
onderzoek. De overgang naar de 
uitvoeringsfase dient naadloos te zijn en 
moet zonder onnodige vertragingen 
plaatsvinden.

Or. pl

Motivering

De strategische fase moet zodanig zijn georganiseerd dat gewaarborgd is dat aanpassingen 
ten goede, indien deze noodzakelijk worden, de overgang naar de eigenlijke 
tenuitvoerleggingsfase niet vertragen.
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Amendement 29
Lena Ek

Voorstel voor een beschikking
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Met het oog op de efficiënte 
tenuitvoerlegging van BONUS-169 dient 
financiële ondersteuning te worden 
verleend aan deelnemers van BONUS-169-
projecten die op basis van uitnodigingen 
tot het indienen van voorstellen op centraal 
niveau zijn geselecteerd onder de 
verantwoordelijkheid van het BONUS-
EESV.

(24) Met het oog op de efficiënte 
tenuitvoerlegging van BONUS dient 
financiële ondersteuning te worden 
verleend aan deelnemers van BONUS-
projecten die op basis van uitnodigingen 
tot het indienen van voorstellen op centraal 
niveau zijn geselecteerd onder de 
verantwoordelijkheid van het BONUS-
EESV. Hoewel op langere termijn een 
werkelijk gezamenlijk fonds de voorkeur 
zou hebben om te waarborgen dat de 
onderzoekers over kredieten beschikken 
en om te zorgen voor door de EU 
toegevoegde waarde, mogen in sommige 
lidstaten bestaande belemmeringen van 
financiering van extern onderzoek de 
doelmatige tenuitvoerlegging van BONUS 
niet vertragen. Het is daarom in specifieke 
gevallen juist een deelnemende staat 
toestemming te geven zijn bijdrage 
uitsluitend te bestemmen voor 
binnenlands onderzoek dat centraal wordt 
uitgekozen, zonder dat de algemene norm 
van wetenschappelijke topkwaliteit in 
gevaar wordt gebracht.

Or. en

Amendement 30
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een beschikking
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Met het oog op de efficiënte 
tenuitvoerlegging van BONUS-169 dient 
financiële ondersteuning te worden 
verleend aan deelnemers van BONUS-169-

(24) Met het oog op de efficiënte 
tenuitvoerlegging van BONUS dient 
financiële ondersteuning te worden 
verleend aan deelnemers van BONUS-
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projecten die op basis van uitnodigingen 
tot het indienen van voorstellen op centraal 
niveau zijn geselecteerd onder de 
verantwoordelijkheid van het BONUS-
EESV.

projecten die op basis van uitnodigingen 
tot het indienen van voorstellen op centraal 
niveau zijn geselecteerd onder de 
verantwoordelijkheid van het BONUS-
EESV. De toekenning van deze financiële 
steun aan deelnemers en de uitkering 
dient doorzichtig, niet bureaucratisch en 
overeenkomstig gemeenschappelijke 
voorschriften te verlopen.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de algemene voorschriften van KP7 moet de toekenning van financiële steun 
aan deelnemers zo doorzichtig en onbureaucratisch mogelijk zijn.

Amendement 31
Satu Hassi

Voorstel voor een beschikking
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Met het oog op de efficiënte 
tenuitvoerlegging van BONUS-169 dient 
financiële ondersteuning te worden 
verleend aan deelnemers van BONUS-169-
projecten die op basis van uitnodigingen 
tot het indienen van voorstellen op centraal 
niveau zijn geselecteerd onder de 
verantwoordelijkheid van het BONUS-
EESV.

(24) Met het oog op de efficiënte 
tenuitvoerlegging van BONUS-169 dient 
financiële ondersteuning te worden 
verleend aan deelnemers van BONUS-169-
projecten die op basis van uitnodigingen 
tot het indienen van voorstellen op centraal 
niveau zijn geselecteerd onder de 
verantwoordelijkheid van het BONUS-
EESV. De verlening en uitbetaling van 
deze financiële ondersteuning aan 
deelnemers van BONUS-169 moet in 
overeenstemming zijn met 
gemeenschappelijke regels 
overeenkomstig het zevende 
kaderprogramma.

Or. en
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Amendement 32
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een beschikking
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Overeenkomstig de doelstellingen van 
het zevende kaderprogramma moet de 
deelneming aan BONUS-169 voor alle 
andere landen mogelijk zijn op voorwaarde 
dat in deze deelneming is voorzien door de 
van toepassing zijnde internationale 
overeenkomst en dat zowel de Commissie 
als de deelnemende staten hiermee 
instemmen. Overeenkomstig het zevende 
kaderprogramma dient de Gemeenschap
het recht te hebben de voorwaarden te 
bepalen voor haar financiële bijdrage in het 
BONUS-169-programma wat betreft de 
deelneming van andere landen, in 
overeenstemming met de regels en 
bepalingen van deze beschikking.

(28) Overeenkomstig de doelstellingen van 
het zevende kaderprogramma moet de 
deelneming aan BONUS-169 voor alle 
andere landen, zoals de Russische 
Federatie, andere Oostzeelanden en 
Noorwegen mogelijk zijn op voorwaarde 
dat in deze deelneming is voorzien door de 
van toepassing zijnde internationale 
overeenkomst en dat zowel de Commissie 
als de deelnemende staten hiermee 
instemmen. Overeenkomstig het zevende 
kaderprogramma dient de Unie het recht te 
hebben de voorwaarden te bepalen voor 
haar financiële bijdrage in het BONUS-
169-programma wat betreft de deelneming 
van andere landen, in overeenstemming 
met de regels en bepalingen van deze 
beschikking.

Or. en

Motivering

De Russische Federatie, andere Oostzeelanden en Noorwegen moeten desgewenst aan het 
programma kunnen deelnemen.

Amendement 33
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een beschikking
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Het is van essentieel belang dat de 
onderzoeksactiviteiten uit hoofde van 
BONUS-169 worden uitgevoerd met 
inachtneming van ethische 
grondbeginselen, met inbegrip van die 
welke worden genoemd in artikel 6 van het 

(30) Het is van essentieel belang dat de 
onderzoeksactiviteiten uit hoofde van 
BONUS-169 worden uitgevoerd met 
inachtneming van ethische 
grondbeginselen, met inbegrip van die 
welke worden genoemd in artikel 6 van het 
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Verdrag betreffende de Europese Unie en 
in het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie alsmede de beginselen 
van gendermainstreaming en 
gendergelijkheid.

Verdrag betreffende de Europese Unie en 
in het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie, het Zevende 
Kaderprogramma, alsmede de beginselen 
van gendermainstreaming en 
gendergelijkheid.

Or. en

Motivering

Ethische beginselen zijn deel van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie, maar eveneens van het zevende 
kaderprogramma, en zij dienen derhalve in de tekst te worden genoemd.

Amendement 34
Adam Gierek

Voorstel voor een beschikking
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De Commissie dient tussentijdse 
evaluaties uit te voeren waarin de kwaliteit 
en de doelmatigheid van de 
tenuitvoerlegging van BONUS-169 en de 
vorderingen die zijn gemaakt ten opzichte 
van de doelstellingen, worden beoordeeld. 
Zij dient tevens een eindevaluatie uit te 
voeren.

(31) Tegen de achtergrond van 
tussentijdse evaluaties die worden 
uitgevoerd door onafhankelijke 
deskundigen die alle deelnemende staten 
vertegenwoordigen beoordeelt de 
Commissie de tenuitvoerlegging van het 
onderzoekprogramma en de agenda voor 
onderzoek en de vorderingen ten opzichte 
van de doelstellingen, en zij voert een 
eindevaluatie uit.

Or. pl

Motivering

[De] deskundigen moeten politiek onafhankelijk zijn en zij dienen bij de beoordeling van de 
tenuitvoerlegging van het onderzoekprogramma en de agenda voor onderzoek, rekening te 
houden met kwaliteit en doelmatigheid daarvan.
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Amendement 35
Adam Gierek

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De strategische fase van het programma 
duurt maximaal twee jaar en bereidt de 
uitvoeringsfase voor. Tijdens de 
strategische fase voert het BONUS-EESV 
de volgende taken uit: 

3. De strategische fase van het programma 
duurt maximaal twee jaar en bereidt de 
uitvoeringsfase voor. Er dient dan ook te 
worden gestreefd naar:

- bepaling van prioritaire doelen voor de 
totstandbrenging van een bevredigende 
toestand in de Oostzee,
- geleidelijke ontwikkeling van de voor 
onderzoek noodzakelijke infrastructuur.
Tijdens de strategische fase voert het 
BONUS-EESV de volgende taken uit:

Or. pl

Motivering

De strategische fase mag niet te kort zijn. De tenuitvoerleggingsfase moet alle noodzakelijke 
onderzoeksdoelen omvatten die van doorslaggevende betekenis zijn voor een bevredigende 
ecologische toestand van de Oostzee.

Amendement 36
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De strategische fase van het programma 
duurt maximaal twee jaar en bereidt de 
uitvoeringsfase voor. Tijdens de 
strategische fase voert het BONUS-EESV 
de volgende taken uit: 

3. De strategische fase van het programma 
duurt maximaal 18 maanden en bereidt de 
uitvoeringsfase voor Tijdens de 
strategische fase voert het BONUS-EESV 
de volgende taken uit: 

Or. en
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Motivering

De agenda voor strategisch onderzoek wordt in de zomer van 2011 afgerond. Hierdoor kan er 
enige tijd verlopen tussen het eind van BONUS-169 en het begin van de nieuwe programma's 
Een te strak tijdschema kan echter problemen voor de tenuitvoerlegging veroorzaken. De 
opstelling van een zo fundamenteel document als een onderzoekprogramma is een uiterst 
gevoelige aangelegenheid en moet bijzonder zorgvuldig worden aangepakt, o.m. via een 
doorzichtige methode en brede raadpleging. Dit proces wordt niet binnen één jaar afgerond.

Amendement 37
Adam Gierek

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de voorbereiding van de strategische 
agenda voor onderzoek, waarin de 
wetenschappelijke inhoud van het 
programma wordt omschreven, met 
bijzondere aandacht voor uitnodigingen 
tot het indienen van voorstellen, 
overeenkomstig de doelstellingen van het 
zevende kaderprogramma;

(a) de voorbereiding van de
uitvoeringsvoorwaarden o.m. wettelijke en 
financiële voorschiften en procedures, 
bepalingen inzake de intellectuele-
eigendomsrechten die voortkomen uit 
activiteiten in het kader van het 
vastgelegde onderzoekprogramma, 
personele en communicatieaspecten.

Or. pl

Motivering

Het BONUS-EESV moet te werk gaan via een samenhangend programma, d.w.z. dat eerst het 
juridisch kader moet worden opgezet, en dat vervolgens aan adviserende onderzoekscomités 
moet worden verzocht een specifiek strategisch onderzoeksprogramma op te stellen.

Amendement 38
Adam Gierek

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – alinea 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de opstelling van de 
uitvoeringsbepalingen, met inbegrip van 
juridische en financiële voorschriften en 
procedures, bepalingen met betrekking tot 
de intellectuele-eigendomsrechten die 

(c) de opstelling van een specifieke 
strategische agenda voor onderzoek voor 
het Oostzeegebied als geheel – waarin de 
meest dringende behoeften worden 
bepaald ten aanzien van de 
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voortvloeien uit de in het kader van 
BONUS-169 uitgevoerde activiteiten, 
personele middelen en communicatie. 

wetenschappelijke inhoud van het 
programma en de prioriteiten daarvan, 
met de nadruk op de aanbesteding van 
onderzoekovereenkomsten en op de basis 
voor onderzoeksactiviteiten, 
overeenkomstig de in het zevende 
kaderprogramma geformuleerde doelen.

Or. pl

Motivering

Het BONUS-EESV moet te werk gaan volgens een samenhangend programma, d.w.z. dat 
eerst het juridisch kader moet worden opgezet, en dat vervolgens aan adviserende 
onderzoekscomités moet worden verzocht een specifiek strategisch onderzoeksprogramma op 
te stellen.

Amendement 39
Satu Hassi

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De uitvoeringsfase duurt minstens vijf 
jaar. Tijdens de uitvoeringsfase worden 
minstens drie uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen gepubliceerd met 
het oog op de financiering van projecten 
die bijdragen tot de doelstellingen van 
BONUS-169. Deze uitnodigingen dienen 
gericht te zijn op supranationale projecten 
met meerdere partners op het gebied van 
onderzoek, technologische ontwikkeling, 
opleiding en informatieverspreiding. De 
projecten worden geselecteerd 
overeenkomstig de beginselen van gelijke 
behandeling, transparantie, onafhankelijke 
evaluatie, medefinanciering, niet-
cumulering met financiële middelen uit 
andere bronnen van de Gemeenschap
alsook aan het winstverbod en het verbod 
op terugwerkende kracht. 

4. De uitvoeringsfase duurt minstens vijf 
jaar. Tijdens de uitvoeringsfase worden 
minstens drie uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen gepubliceerd met 
het oog op de financiering van projecten 
die bijdragen tot de doelstellingen van 
BONUS-169. Deze uitnodigingen dienen 
gericht te zijn op supranationale projecten 
met meerdere partners op het gebied van 
onderzoek, technologische ontwikkeling, 
opleiding en informatieverspreiding. De 
projecten worden geselecteerd 
overeenkomstig de beginselen van gelijke 
behandeling, transparantie, onafhankelijke 
evaluatie, medefinanciering, niet-
cumulering met financiële middelen uit 
andere bronnen van de Unie alsook aan het 
winstverbod en het verbod op 
terugwerkende kracht. De verlening en 
uitbetaling van deze financiële 
ondersteuning aan deelnemers van 
BONUS-169 moet in overeenstemming 
zijn met gemeenschappelijke regels 
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overeenkomstig het zevende 
kaderprogramma.

Or. en

Amendement 40
Adam Gierek

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De uitvoeringsfase duurt minstens vijf 
jaar. Tijdens de uitvoeringsfase worden 
minstens drie uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen gepubliceerd met 
het oog op de financiering van projecten 
die bijdragen tot de doelstellingen van 
BONUS-169. Deze uitnodigingen dienen 
gericht te zijn op supranationale projecten 
met meerdere partners op het gebied van 
onderzoek, technologische ontwikkeling, 
opleiding en informatieverspreiding. De 
projecten worden geselecteerd 
overeenkomstig de beginselen van gelijke 
behandeling, transparantie, onafhankelijke 
evaluatie, medefinanciering, niet-
cumulering met financiële middelen uit 
andere bronnen van de Gemeenschap
alsook aan het winstverbod en het verbod 
op terugwerkende kracht. 

4. De uitvoeringsfase duurt minstens vijf 
jaar. Tijdens de uitvoeringsfase worden 
minstens drie uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen voor 
onderzoeksovereenkomsten gepubliceerd 
met het oog op de financiering van 
projecten die bijdragen tot de 
noodzakelijke wetenschappelijke 
doelstellingen. Deze uitnodigingen dienen 
gericht te zijn op supranationale projecten 
met meerdere partners; Ten minste twee 
staten uit het zuidoosten van het 
Oostzeegebied moeten aan ieder project 
meedoen. De projecten in kwestie 
omvatten onderzoek, technologische 
ontwikkeling, opleiding en 
informatieverspreiding. De projecten 
worden geselecteerd overeenkomstig de 
voornaamste doelen van het strategische 
deel, uitgaande van de beginselen van 
gelijke behandeling, transparantie, 
onafhankelijke evaluatie door deskundigen 
uit alle deelnemende staten, 
medefinanciering, niet-cumulering met 
financiële middelen uit andere bronnen van 
de Unie alsook aan het winstverbod en het 
verbod op terugwerkende kracht.

Or. pl

Motivering

Gezamenlijke vertegenwoordiging is noodzakelijk daar de wetenschapsbeoefenaars die de 
Oostzee onderzoeken, met name als zij afkomstig zijn uit de nieuwe lidstaten, d.w.z. uit het 
zuidoosten van het Oostzeegebied, op nuttiger wijze moeten worden betrokken.
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Amendement 41
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De uitvoeringsfase duurt minstens vijf 
jaar. Tijdens de uitvoeringsfase worden 
minstens drie uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen gepubliceerd met 
het oog op de financiering van projecten 
die bijdragen tot de doelstellingen van 
BONUS-169. Deze uitnodigingen dienen 
gericht te zijn op supranationale projecten 
met meerdere partners op het gebied van 
onderzoek, technologische ontwikkeling, 
opleiding en informatieverspreiding. De 
projecten worden geselecteerd 
overeenkomstig de beginselen van gelijke 
behandeling, transparantie, onafhankelijke 
evaluatie, medefinanciering, niet-
cumulering met financiële middelen uit 
andere bronnen van de Gemeenschap 
alsook aan het winstverbod en het verbod 
op terugwerkende kracht. 

4. De uitvoeringsfase duurt minstens vijf 
jaar. Tijdens de uitvoeringsfase worden 
minstens drie uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen gepubliceerd met 
het oog op de financiering van projecten 
die bijdragen tot de doelstellingen van 
BONUS-169. Deze uitnodigingen dienen 
gericht te zijn op supranationale projecten 
met meerdere partners op het gebied van 
onderzoek, technologische ontwikkeling, 
opleiding en informatieverspreiding. De 
projecten worden geselecteerd 
overeenkomstig de beginselen van gelijke 
behandeling, transparantie, onafhankelijke 
evaluatie, niet-cumulering met financiële 
middelen uit andere bronnen van de Unie
alsook aan het winstverbod en het verbod 
op terugwerkende kracht.

Or. en

Motivering

Het is uiterst belangrijk dat het MKB bij het proces wordt betrokken.

Amendement 42
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het midden- en kleinbedrijf moet in 
het kader van de uit hoofde van BONUS 
gepubliceerde algemene verzoeken een 
minimumbedrag ontvangen (bij voorbeeld 
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15% van het totaalbedrag dat voor het 
Programma is uitgetrokken).

Or. en

Motivering

Het is zeer belangrijk dat het MKB wordt aangemoedigd en dat het op goede voorwaarden 
kan deelnemen aan de voorgestelde projecten.

Amendement 43
Adam Gierek

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap voor de uitvoeringsfase 
bedraagt ten hoogste 48,75 miljoen euro en 
stemt binnen die grens overeen met de 
bijdrage van de deelnemende staten. Dit 
plafond kan worden verhoogd met het 
bedrag dat nog overblijft na de 
tenuitvoerlegging van de strategische fase. 
Tijdens de uitvoeringsfase mag de 
verlening van toegang tot 
onderzoeksinfrastructuren (hierna 
“infrastructuurbijdrage in natura” 
genoemd) tot 25 % van de bijdrage van de 
deelnemende staten uitmaken. 

2. De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap voor de uitvoeringsfase 
bedraagt ten hoogste 48,75 miljoen euro en 
stemt binnen die grens overeen met de 
bijdrage van de deelnemende staten. Dit 
plafond kan worden verhoogd met het 
bedrag dat nog overblijft na de 
tenuitvoerlegging van de strategische fase. 
Tijdens de uitvoeringsfase mag de waarde 
van de geboden infrastructuren (hierna 
“infrastructuurbijdrage in natura” 
genoemd) worden behandeld als bijdrage 
van de deelnemende staten.

Or. pl

Motivering

Gezien de verschillen tussen deelnemende staten is er volstrekt geen reden de 
infrastructuurbijdrage in natura vast te stellen op 25%. Dit punt moet tijdens de strategische 
fase soepel worden benaderd.
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Amendement 44
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3 – inleidende formule en letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap voor de uitvoeringsfase 
wordt verleend indien: 

3. De financiële bijdrage van de Unie voor 
de uitvoeringsfase wordt verleend indien:

(a) de evaluatie van de strategische fase 
door de Commissie, die daartoe wordt 
bijgestaan door onafhankelijke 
deskundigen, positief is. Deze evaluatie 
heeft betrekking op de vorderingen die zijn 
gemaakt ten opzichte van de doelstellingen 
en de te leveren prestaties die zijn 
vastgesteld in artikel 2, lid 3, en in bijlage 
I;

(a) de deelnemende staten hebben gezorgd 
voor de strategische agenda voor 
onderzoek, platforms voor de raadpleging 
van de belanghebbenden en de in artikel 
2, lid 3 bedoelde uitvoeringsvoorwaarden, 
en als er vorderingen zijn gemaakt met 
betrekking tot de doelstellingen en de te 
leveren prestaties die zijn vastgesteld in 
bijlage I, punt 2. Zo nodig doet de 
Commissie aanbevelingen ter verbetering 
van de strategische agenda voor 
onderzoek;

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van de financiële bijdrage van de Gemeenschap is het van belang dat de 
specifieke actoren worden benoemd die bij de tenuitvoerleggingsfase betrokken zijn.

Amendement 45
Angelika Niebler

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3 – inleidende formule en letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap voor de uitvoeringsfase 
wordt verleend indien: 

3. De financiële bijdrage van de Unie voor 
de uitvoeringsfase wordt verleend indien:

(a) de evaluatie van de strategische fase 
door de Commissie, die daartoe wordt 
bijgestaan door onafhankelijke 
deskundigen, positief is. Deze evaluatie 
heeft betrekking op de vorderingen die zijn 

(a) de deelnemende staten hebben gezorgd 
voor de strategische agenda voor 
onderzoek, platforms voor de raadpleging 
van de belanghebbenden en de in artikel 
2, lid 3 bedoelde uitvoeringsvoorwaarden, 
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gemaakt ten opzichte van de doelstellingen 
en de te leveren prestaties die zijn 
vastgesteld in artikel 2, lid 3, en in bijlage 
I;

en als er vorderingen zijn gemaakt met 
betrekking tot de doelstellingen en de te 
leveren prestaties die zijn vastgesteld in 
bijlage I, punt 2. Zo nodig doet de 
Commissie aanbevelingen ter verbetering 
van de strategische agenda voor 
onderzoek;

Or. en

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

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3 – inleidende formule en letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap voor de uitvoeringsfase 
wordt verleend indien: 

3. De financiële bijdrage van de Unie voor 
de uitvoeringsfase wordt verleend indien:

(a) de evaluatie van de strategische fase 
door de Commissie, die daartoe wordt 
bijgestaan door onafhankelijke 
deskundigen, positief is. Deze evaluatie 
heeft betrekking op de vorderingen die zijn 
gemaakt ten opzichte van de doelstellingen 
en de te leveren prestaties die zijn 
vastgesteld in artikel 2, lid 3, en in bijlage 
I;

(a) de deelnemende staten hebben gezorgd 
voor de strategische agenda voor 
onderzoek, platforms voor de raadpleging 
van de belanghebbenden en de in artikel 
2, lid 3 bedoelde uitvoeringsvoorwaarden, 
en als er vorderingen zijn gemaakt met 
betrekking tot de doelstellingen en de te 
leveren prestaties die zijn vastgesteld in 
bijlage I, punt 2. Zo nodig doet de 
Commissie aanbevelingen ter verbetering 
van de strategische agenda voor 
onderzoek;

Or. en

Amendement 47
Ivari Padar

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3 – inleidende formule en letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De financiële bijdrage van de 3. De financiële bijdrage van de Unie voor 
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Gemeenschap voor de uitvoeringsfase 
wordt verleend indien: 

de uitvoeringsfase wordt verleend indien:

(a) de evaluatie van de strategische fase 
door de Commissie, die daartoe wordt 
bijgestaan door onafhankelijke 
deskundigen, positief is. Deze evaluatie 
heeft betrekking op de vorderingen die zijn 
gemaakt ten opzichte van de doelstellingen 
en de te leveren prestaties die zijn 
vastgesteld in artikel 2, lid 3, en in bijlage 
I;

(a) de deelnemende staten hebben gezorgd 
voor de strategische agenda voor 
onderzoek, platforms voor de raadpleging 
van de belanghebbenden en de in artikel 
2, lid 3 bedoelde uitvoeringsvoorwaarden, 
en als er vorderingen zijn gemaakt met 
betrekking tot de doelstellingen en de te 
leveren prestaties die zijn vastgesteld in 
bijlage I, punt 2. Zo nodig doet de 
Commissie aanbevelingen ter verbetering 
van de strategische agenda voor 
onderzoek;

Or. en

Amendement 48
Datum indiening

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3 – inleidende formule en letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap voor de uitvoeringsfase 
wordt verleend indien: 

3. De financiële bijdrage van de Unie voor 
de uitvoeringsfase wordt verleend indien:

(a) de evaluatie van de strategische fase 
door de Commissie, die daartoe wordt 
bijgestaan door onafhankelijke 
deskundigen, positief is. Deze evaluatie 
heeft betrekking op de vorderingen die zijn 
gemaakt ten opzichte van de doelstellingen 
en de te leveren prestaties die zijn 
vastgesteld in artikel 2, lid 3, en in bijlage 
I;

(a) de deelnemende staten hebben gezorgd 
voor de strategische agenda voor 
onderzoek, platforms voor de raadpleging 
van de belanghebbenden en de in artikel 
2, lid 3 bedoelde uitvoeringsvoorwaarden, 
en als er vorderingen zijn gemaakt met 
betrekking tot de doelstellingen en de te 
leveren prestaties die zijn vastgesteld in 
bijlage I, punt 2. Zo nodig doet de 
Commissie aanbevelingen ter verbetering 
van de strategische agenda voor 
onderzoek;

Or. en
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Amendement 49
Satu Hassi

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap voor de uitvoeringsfase 
wordt verleend indien:

3. Vóór afloop van de strategische fase 
beoordeelt de Commissie:

Or. en

Motivering

De financiële bijdrage van de Gemeenschap mag niet aan voorwaarden worden gebonden, 
omdat dit zou leiden tot een onnodige onderbreking en onvoorspelbaarheid.

Amendement 50
Adam Gierek

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de evaluatie van de strategische fase 
door de Commissie, die daartoe wordt 
bijgestaan door onafhankelijke 
deskundigen, positief is. Deze evaluatie 
heeft betrekking op de vorderingen die 
zijn gemaakt ten opzichte van de 
doelstellingen en de te leveren prestaties 
die zijn vastgesteld in artikel 2, lid 3, en in 
bijlage I;

(a) de evaluatie van de strategische fase 
door de Commissie, die daartoe wordt 
bijgestaan door onafhankelijke 
deskundigen uit alle deelnemende staten, 
positief is. Deze evaluatie dient om te 
bepalen welke belangrijke 
onderzoekagenda’s cruciaal zijn voor 
verwezenlijking van de doelstellingen en 
de te leveren prestaties die zijn vastgesteld 
in artikel 2, lid 3, en in bijlage I, niet in de 
laatste plaats door middel van zorgvuldige 
selectie en voorbereiding van de tijdens de 
tenuitvoerleggingsfase vereiste 
onderzoeksinfrastructuur; Indien zij zulks 
noodzakelijk acht, kan de Commissie in 
de loop van de beoordeling aanbevelen 
het onderzoekprogramma uit te breiden;

Or. pl
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Motivering

Bij het opzetten van onderzoeksprojecten is het steeds van wezenlijke betekenis te weten welke 
onderzoeksinfrastructuur beschikbaar is, daar projecten op ieder moment kunnen worden 
gewijzigd, zelfs als het moment van goedkeuring bijna bereikt is.

Amendement 51
Satu Hassi

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de evaluatie van de strategische fase 
door de Commissie, die daartoe wordt 
bijgestaan door onafhankelijke 
deskundigen, positief is. Deze evaluatie 
heeft betrekking op de vorderingen die zijn 
gemaakt ten opzichte van de doelstellingen 
en de te leveren prestaties die zijn 
vastgesteld in artikel 2, lid 3, en in bijlage 
I;

(a) de resultaten van de strategische fase 
omschreven in artikel 2, lid 3, alsmede de 
vorderingen die zijn gemaakt ten opzichte 
van de doelstellingen en de te leveren 
prestaties die zijn vastgesteld in bijlage I, 
punt 2;

Or. en

Motivering

De financiële bijdrage van de Gemeenschap mag niet aan voorwaarden worden gebonden, 
omdat dit zou leiden tot een onnodige onderbreking en onvoorspelbaarheid.

Amendement 52
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een beschikking
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie en de Rekenkamer kunnen 
alle nodige controles en inspecties 
verrichten om een goed beheer van de 
communautaire middelen te waarborgen en 
de financiële belangen van de 
Gemeenschap te beschermen tegen fraude 
of onregelmatigheden. Daartoe stellen de 
deelnemende staten en het BONUS-EESV 

De Commissie en de Rekenkamer kunnen 
alle nodige controles en inspecties 
verrichten om een goed beheer van de 
communautaire middelen te waarborgen en 
de financiële belangen van de 
Gemeenschap te beschermen tegen fraude 
of onregelmatigheden. Daartoe stellen de 
deelnemende staten en het BONUS-EESV 
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te gelegener tijd alle benodigde 
documenten ter beschikking aan de 
Commissie en de Rekenkamer.

te gelegener tijd alle benodigde 
documenten ter beschikking aan het 
Europees Parlement, de Commissie en de 
Rekenkamer.

Or. fr

Amendement 53
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een beschikking
Artikel 11 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijzondere aandacht moet uitgaan naar 
Noorwegen.

Or. fr

Amendement 54
Satu Hassi

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I – punt 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) verzoekt alle derde landen die aan 
de Oostzee liggen of die haar 
afwateringsbekken vormen met klem als 
deelnemende staat tot het initiatief toe te 
treden.

Or. en

Motivering

Toevoeging van landen die deel uitmaken van het afwateringsgebied van de Oostzee aan 
amendement 2 van de rapporteur voor advies.
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Amendement 55
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I – punt 2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het BONUS-EESV deelt de in de volgende 
alinea's vastgestelde te leveren prestaties 
uiterlijk 18 maanden na het begin van de 
strategische fase aan de Commissie mee. 

Het BONUS-EESV deelt de in de volgende 
alinea's vastgestelde te leveren prestaties 
uiterlijk 15 maanden na het begin van de 
strategische fase aan de Commissie mee. 

Or. en

Motivering

Het BONUS-EESV deelt de te leveren prestaties vóór afloop van de strategische fase aan de 
Commissie mee. Daar de duur van de strategische fase is verkort tot 18 maanden, moet de 
datum waarop er prestaties moeten zijn geleverd eveneens worden vervroegd.

Amendement 56
Satu Hassi

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I – punt 2.2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De strategische agenda voor onderzoek 
wordt in overleg opgesteld en 
overeengekomen door de deelnemende 
lidstaten, een breed spectrum van 
belanghebbenden en de Commissie en 
vormt de basis van een beleidsgericht 
programma. De agenda dient het blikveld 
van de onderzoeksactiviteiten te verruimen, 
zodat niet alleen aandacht wordt besteed 
aan het mariene ecosysteem, maar ook 
werk wordt gemaakt van een op het 
afwateringsgebied gerichte benadering die 
inspeelt op de belangrijkste factoren die op 
de kwaliteit en de productiviteit van de 
ecosystemen van het Oostzeegebied 
inwerken.

De strategische agenda voor onderzoek 
wordt in overleg opgesteld en 
overeengekomen door de deelnemende 
lidstaten, een breed spectrum van 
belanghebbenden en de Commissie en 
vormt de basis van een beleidsgericht 
programma. De agenda dient het blikveld 
van de onderzoeksactiviteiten te verruimen, 
zodat niet alleen aandacht wordt besteed 
aan het mariene ecosysteem, maar ook 
werk wordt gemaakt van een op het 
afwateringsgebied gerichte benadering die 
inspeelt op de belangrijkste factoren die op 
de kwaliteit en de productiviteit van de 
ecosystemen van het Oostzeegebied 
inwerken, met name eutrofiëring. Hij 
bevat o.m. een raming van de 
economische kosten van milieuschade en 
van het verlies van biologische 
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verscheidenheid in de regio.

Or. en

Motivering

Toevoeging aan amendement 3 van de rapporteur voor advies van een economische 
beoordeling van milieuschade in het algemeen (bv. door eutrofiëring) naast het verlies van 
biodiversiteit.

Amendement 57
Adam Gierek

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I – punt 2.2.3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de uitwerking van een structuur voor de 
financiering van BONUS-169 uit één 
financieringspot, die bestaat uit de contante 
bijdragen van de deelnemende staten en de 
Gemeenschap;

h) de uitwerking van een structuur voor de 
financiering van projecten op de grondslag 
van één financieringspot, die bestaat uit de 
contante bijdragen en de bijdragen in 
natura van de deelnemende staten en de 
Gemeenschap, met name rekening 
houdend met de selectiefase en de 
voorbereiding van de 
onderzoeksinfrastructuur;

Or. pl

Motivering

Wat de financiering betreft moet rekening worden gehouden met bijdragen die de lidstaten in 
natura leveren in de vorm van de noodzakelijke onderzoeksinfrastructuur.

Amendement 58
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I – punt 3.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoeringsfase van BONUS-169 wordt 
gespreid over ten minste vijf jaar, 
medegefinancierd door de deelnemende 

De uitvoeringsfase van BONUS-169 wordt 
gespreid over ten minste vijf jaar, 
medegefinancierd door de deelnemende 
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staten en de Gemeenschap tot alle door 
BONUS-169 gefinancierde projecten 
volledig zijn afgesloten, op voorwaarde dat 
de Gemeenschap de nodige vastleggingen 
heeft gedaan tot 2013 en dat alle 
rapporteringsverplichtingen ten aanzien 
van de Commissie worden nagekomen. De 
communautaire bijdrage voor de 
uitvoeringsfase is gelijk aan de contante 
bijdragen en de infrastructuurbijdragen in 
natura die de deelnemende staten voor de 
BONUS-169-projecten aan het BONUS-
EESV ter beschikking stellen en de 
werkingskosten van het BONUS-EESV in 
de uitvoeringsfase. De werkingskosten 
mogen niet meer bedragen dan 
5 miljoen euro. 

staten en de Unie tot alle door BONUS-169 
gefinancierde projecten volledig zijn 
afgesloten, op voorwaarde dat de 
Gemeenschap de nodige vastleggingen 
heeft gedaan tot 2013 en dat alle 
rapporteringsverplichtingen ten aanzien 
van de Commissie worden nagekomen. De 
unitaire bijdrage voor de uitvoeringsfase is 
gelijk aan de contante bijdragen en de 
infrastructuurbijdragen in natura die de 
deelnemende staten voor BONUS-169 ter 
beschikking stellen en de werkingskosten 
van het BONUS-EESV in de 
uitvoeringsfase. De werkingskosten mogen 
niet meer bedragen dan 5 miljoen euro. 

De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap en de contante bijdrage van 
de deelnemende staten aan BONUS-169 
worden in één gemeenschappelijke pot 
gebracht die op centraal niveau door het 
BONUS-EESV wordt beheerd.
De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap, die is onderworpen aan de 
voorwaarden welke zijn vastgesteld in de 
jaarlijkse financiële overeenkomsten 
waarnaar wordt verwezen in artikel 5, lid 2, 
wordt betaald nadat het bewijs werd 
geleverd dat de deelnemende lidstaten hun 
contante bijdrage aan het BONUS-EESV 
hebben overgemaakt en 
infrastructuurbijdragen in natura voor 
BONUS-169-projecten ter beschikking 
hebben gesteld.

De financiële bijdrage van de Unie, die is 
onderworpen aan de voorwaarden welke 
zijn vastgesteld in de jaarlijkse financiële 
overeenkomsten waarnaar wordt verwezen 
in artikel 5, lid 2, wordt betaald nadat het 
bewijs werd geleverd dat de deelnemende 
lidstaten hun contante bijdrage aan de 
ontvangers van BONUS-169 of het EESV 
hebben overgemaakt en 
infrastructuurbijdragen in natura voor 
BONUS-169-projecten ter beschikking 
hebben gesteld.

Het BONUS-EESV is verantwoordelijk 
voor het correcte gebruik van de BONUS-
169-financiering door de begunstigden, 
hetgeen wordt vastgesteld op basis van 
onafhankelijke financiële controles van de 
projecten die door of in opdracht van het 
BONUS-EESV worden uitgevoerd. 

Het BONUS-EESV is verantwoordelijk 
voor het correcte gebruik van de BONUS-
169-financiering door de begunstigden, 
hetgeen wordt vastgesteld op basis van 
onafhankelijke financiële controles van de 
projecten die door of in opdracht van het 
BONUS-EESV worden uitgevoerd. 

Or. en
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Amendement 59
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Jolanta 
Emilia Hibner

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I – punt 3.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoeringsfase van BONUS-169 wordt 
gespreid over ten minste vijf jaar, 
medegefinancierd door de deelnemende 
staten en de Gemeenschap tot alle door 
BONUS-169 gefinancierde projecten 
volledig zijn afgesloten, op voorwaarde dat 
de Gemeenschap de nodige vastleggingen 
heeft gedaan tot 2013 en dat alle 
rapporteringsverplichtingen ten aanzien 
van de Commissie worden nagekomen. De 
communautaire bijdrage voor de 
uitvoeringsfase is gelijk aan de contante 
bijdragen en de infrastructuurbijdragen in 
natura die de deelnemende staten voor de 
BONUS-169-projecten aan het BONUS-
EESV ter beschikking stellen en de 
werkingskosten van het BONUS-EESV in 
de uitvoeringsfase. De werkingskosten 
mogen niet meer bedragen dan 
5 miljoen euro.

De uitvoeringsfase van BONUS-169 wordt 
gespreid over ten minste vijf jaar, 
medegefinancierd door de deelnemende 
staten en de Unie tot alle door BONUS-169 
gefinancierde projecten volledig zijn 
afgesloten, op voorwaarde dat de 
Gemeenschap de nodige vastleggingen 
heeft gedaan tot 2013 en dat alle 
rapporteringsverplichtingen ten aanzien 
van de Commissie worden nagekomen. De 
unitaire bijdrage voor de uitvoeringsfase is 
gelijk aan de contante bijdragen en de 
infrastructuurbijdragen in natura die de 
deelnemende staten voor BONUS-169 ter 
beschikking stellen en de werkingskosten 
van het BONUS-EESV in de 
uitvoeringsfase. De werkingskosten mogen 
niet meer bedragen dan 5 miljoen euro. 

De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap en de contante bijdrage van 
de deelnemende staten aan BONUS-169 
worden in één gemeenschappelijke pot 
gebracht die op centraal niveau door het 
BONUS-EESV wordt beheerd.
De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap, die is onderworpen aan de 
voorwaarden welke zijn vastgesteld in de 
jaarlijkse financiële overeenkomsten 
waarnaar wordt verwezen in artikel 5, lid 2, 
wordt betaald nadat het bewijs werd 
geleverd dat de deelnemende lidstaten hun 
contante bijdrage aan het BONUS-EESV 
hebben overgemaakt en 
infrastructuurbijdragen in natura voor 
BONUS-169-projecten ter beschikking 
hebben gesteld.

De financiële bijdrage van de Unie, die is 
onderworpen aan de voorwaarden welke 
zijn vastgesteld in de jaarlijkse financiële 
overeenkomsten waarnaar wordt verwezen 
in artikel 5, lid 2, wordt betaald nadat het 
bewijs werd geleverd dat de deelnemende 
lidstaten hun contante bijdrage aan de 
ontvangers van BONUS-169 of het EESV 
hebben overgemaakt en 
infrastructuurbijdragen in natura voor 
BONUS-169-projecten ter beschikking 
hebben gesteld.
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Het BONUS-EESV is verantwoordelijk 
voor het correcte gebruik van de BONUS-
169-financiering door de begunstigden, 
hetgeen wordt vastgesteld op basis van 
onafhankelijke financiële controles van de 
projecten die door of in opdracht van het 
BONUS-EESV worden uitgevoerd. 

Het BONUS-EESV is verantwoordelijk 
voor het correcte gebruik van de BONUS-
169-financiering door de begunstigden, 
hetgeen wordt vastgesteld op basis van 
onafhankelijke financiële controles van de 
projecten die door of in opdracht van het 
BONUS-EESV worden uitgevoerd. 

Or. en

Amendement 60
Angelika Niebler

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I – punt 3.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoeringsfase van BONUS-169 wordt 
gespreid over ten minste vijf jaar, 
medegefinancierd door de deelnemende 
staten en de Gemeenschap tot alle door 
BONUS-169 gefinancierde projecten 
volledig zijn afgesloten, op voorwaarde dat 
de Gemeenschap de nodige vastleggingen 
heeft gedaan tot 2013 en dat alle 
rapporteringsverplichtingen ten aanzien 
van de Commissie worden nagekomen. De 
communautaire bijdrage voor de 
uitvoeringsfase is gelijk aan de contante 
bijdragen en de infrastructuurbijdragen in 
natura die de deelnemende staten voor de 
BONUS-169-projecten aan het BONUS-
EESV ter beschikking stellen en de 
werkingskosten van het BONUS-EESV in 
de uitvoeringsfase. De werkingskosten 
mogen niet meer bedragen dan 
5 miljoen euro. 

De uitvoeringsfase van BONUS-169 wordt 
gespreid over ten minste vijf jaar, 
medegefinancierd door de deelnemende 
staten en de Unie tot alle door BONUS-169 
gefinancierde projecten volledig zijn 
afgesloten, op voorwaarde dat de 
Gemeenschap de nodige vastleggingen 
heeft gedaan tot 2013 en dat alle 
rapporteringsverplichtingen ten aanzien 
van de Commissie worden nagekomen. De 
unitaire bijdrage voor de uitvoeringsfase is 
gelijk aan de contante bijdragen en de 
infrastructuurbijdragen in natura die de 
deelnemende staten voor BONUS-169 ter 
beschikking stellen en de werkingskosten 
van het BONUS-EESV in de 
uitvoeringsfase. De werkingskosten mogen 
niet meer bedragen dan 5 miljoen euro. 

De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap en de contante bijdrage van 
de deelnemende staten aan BONUS-169 
worden in één gemeenschappelijke pot 
gebracht die op centraal niveau door het 
BONUS-EESV wordt beheerd.
De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap, die is onderworpen aan de 

De financiële bijdrage van de Unie, die is 
onderworpen aan de voorwaarden welke 
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voorwaarden welke zijn vastgesteld in de 
jaarlijkse financiële overeenkomsten 
waarnaar wordt verwezen in artikel 5, lid 2, 
wordt betaald nadat het bewijs werd 
geleverd dat de deelnemende lidstaten hun 
contante bijdrage aan het BONUS-EESV 
hebben overgemaakt en 
infrastructuurbijdragen in natura voor 
BONUS-169-projecten ter beschikking 
hebben gesteld.

zijn vastgesteld in de jaarlijkse financiële 
overeenkomsten waarnaar wordt verwezen 
in artikel 5, lid 2, wordt betaald nadat het 
bewijs werd geleverd dat de deelnemende 
lidstaten hun contante bijdrage aan de 
ontvangers van BONUS-169 of het EESV 
hebben overgemaakt en 
infrastructuurbijdragen in natura voor 
BONUS-169-projecten ter beschikking 
hebben gesteld.

Het BONUS-EESV is verantwoordelijk 
voor het correcte gebruik van de BONUS-
169-financiering door de begunstigden, 
hetgeen wordt vastgesteld op basis van 
onafhankelijke financiële controles van de 
projecten die door of in opdracht van het 
BONUS-EESV worden uitgevoerd. 

Het BONUS-EESV is verantwoordelijk 
voor het correcte gebruik van de BONUS-
169-financiering door de begunstigden, 
hetgeen wordt vastgesteld op basis van 
onafhankelijke financiële controles van de 
projecten die door of in opdracht van het 
BONUS-EESV worden uitgevoerd. 

Or. en

Amendement 61
Ivari Padar

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I – punt 3.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoeringsfase van BONUS-169 wordt 
gespreid over ten minste vijf jaar, 
medegefinancierd door de deelnemende 
staten en de Gemeenschap tot alle door 
BONUS-169 gefinancierde projecten 
volledig zijn afgesloten, op voorwaarde dat 
de Gemeenschap de nodige vastleggingen 
heeft gedaan tot 2013 en dat alle 
rapporteringsverplichtingen ten aanzien 
van de Commissie worden nagekomen. De 
communautaire bijdrage voor de 
uitvoeringsfase is gelijk aan de contante 
bijdragen en de infrastructuurbijdragen in 
natura die de deelnemende staten voor de 
BONUS-169-projecten aan het BONUS-
EESV ter beschikking stellen en de 
werkingskosten van het BONUS-EESV in 
de uitvoeringsfase. De werkingskosten 
mogen niet meer bedragen dan 

De uitvoeringsfase van BONUS-169 wordt 
gespreid over ten minste vijf jaar, 
medegefinancierd door de deelnemende 
staten en de Unie tot alle door BONUS-169 
gefinancierde projecten volledig zijn 
afgesloten, op voorwaarde dat de 
Gemeenschap de nodige vastleggingen 
heeft gedaan tot 2013 en dat alle 
rapporteringsverplichtingen ten aanzien 
van de Commissie worden nagekomen. De 
unitaire bijdrage voor de uitvoeringsfase is 
gelijk aan de contante bijdragen en de 
infrastructuurbijdragen in natura die de 
deelnemende staten voor BONUS-169 ter 
beschikking stellen en de werkingskosten 
van het BONUS-EESV in de 
uitvoeringsfase. De werkingskosten mogen 
niet meer bedragen dan 5 miljoen euro. 
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5 miljoen euro. 

De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap en de contante bijdrage van 
de deelnemende staten aan BONUS-169 
worden in één gemeenschappelijke pot 
gebracht die op centraal niveau door het 
BONUS-EESV wordt beheerd.
De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap, die is onderworpen aan de 
voorwaarden welke zijn vastgesteld in de 
jaarlijkse financiële overeenkomsten 
waarnaar wordt verwezen in artikel 5, lid 2, 
wordt betaald nadat het bewijs werd 
geleverd dat de deelnemende lidstaten hun 
contante bijdrage aan het BONUS-EESV 
hebben overgemaakt en 
infrastructuurbijdragen in natura voor 
BONUS-169-projecten ter beschikking 
hebben gesteld.

De financiële bijdrage van de Unie, die is 
onderworpen aan de voorwaarden welke 
zijn vastgesteld in de jaarlijkse financiële 
overeenkomsten waarnaar wordt verwezen 
in artikel 5, lid 2, wordt betaald nadat het 
bewijs werd geleverd dat de deelnemende 
lidstaten hun contante bijdrage aan de 
ontvangers van BONUS-169 of het EESV 
hebben overgemaakt en 
infrastructuurbijdragen in natura voor 
BONUS-169-projecten ter beschikking 
hebben gesteld.

Het BONUS-EESV is verantwoordelijk 
voor het correcte gebruik van de BONUS-
169-financiering door de begunstigden, 
hetgeen wordt vastgesteld op basis van 
onafhankelijke financiële controles van de 
projecten die door of in opdracht van het 
BONUS-EESV worden uitgevoerd. 

Het BONUS-EESV is verantwoordelijk 
voor het correcte gebruik van de BONUS-
169-financiering door de begunstigden, 
hetgeen wordt vastgesteld op basis van 
onafhankelijke financiële controles van de 
projecten die door of in opdracht van het 
BONUS-EESV worden uitgevoerd. 

Or. en

Amendement 62
Algirdas Saudargas

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I – punt 3.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoeringsfase van BONUS-169 wordt 
gespreid over ten minste vijf jaar, 
medegefinancierd door de deelnemende 
staten en de Gemeenschap tot alle door 
BONUS-169 gefinancierde projecten 
volledig zijn afgesloten, op voorwaarde dat 
de Gemeenschap de nodige vastleggingen 
heeft gedaan tot 2013 en dat alle 
rapporteringsverplichtingen ten aanzien 

De uitvoeringsfase van BONUS-169 wordt 
gespreid over ten minste vijf jaar, 
medegefinancierd door de deelnemende 
staten en de Unie tot alle door BONUS-169 
gefinancierde projecten volledig zijn 
afgesloten, op voorwaarde dat de 
Gemeenschap de nodige vastleggingen 
heeft gedaan tot 2013 en dat alle 
rapporteringsverplichtingen ten aanzien 
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van de Commissie worden nagekomen. De 
communautaire bijdrage voor de 
uitvoeringsfase is gelijk aan de contante 
bijdragen en de infrastructuurbijdragen in 
natura die de deelnemende staten voor de 
BONUS-169-projecten aan het BONUS-
EESV ter beschikking stellen en de 
werkingskosten van het BONUS-EESV in 
de uitvoeringsfase. De werkingskosten 
mogen niet meer bedragen dan 
5 miljoen euro. 

van de Commissie worden nagekomen. De 
unitaire bijdrage voor de uitvoeringsfase is 
gelijk aan de contante bijdragen en de 
infrastructuurbijdragen in natura die de 
deelnemende staten voor BONUS-169 ter 
beschikking stellen en de werkingskosten 
van het BONUS-EESV in de 
uitvoeringsfase. De werkingskosten mogen 
niet meer bedragen dan 5 miljoen euro. 

De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap en de contante bijdrage van 
de deelnemende staten aan BONUS-169 
worden in één gemeenschappelijke pot 
gebracht die op centraal niveau door het 
BONUS-EESV wordt beheerd.
De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap, die is onderworpen aan de 
voorwaarden welke zijn vastgesteld in de 
jaarlijkse financiële overeenkomsten 
waarnaar wordt verwezen in artikel 5, lid 2, 
wordt betaald nadat het bewijs werd 
geleverd dat de deelnemende lidstaten hun 
contante bijdrage aan het BONUS-EESV 
hebben overgemaakt en 
infrastructuurbijdragen in natura voor 
BONUS-169-projecten ter beschikking 
hebben gesteld.

De financiële bijdrage van de Unie, die is 
onderworpen aan de voorwaarden welke 
zijn vastgesteld in de jaarlijkse financiële 
overeenkomsten waarnaar wordt verwezen 
in artikel 5, lid 2, wordt betaald nadat het 
bewijs werd geleverd dat de deelnemende 
lidstaten hun contante bijdrage aan de 
ontvangers van BONUS-169 of het EESV 
hebben overgemaakt en 
infrastructuurbijdragen in natura voor 
BONUS-169-projecten ter beschikking 
hebben gesteld.

Het BONUS-EESV is verantwoordelijk 
voor het correcte gebruik van de BONUS-
169-financiering door de begunstigden, 
hetgeen wordt vastgesteld op basis van 
onafhankelijke financiële controles van de 
projecten die door of in opdracht van het 
BONUS-EESV worden uitgevoerd. 

Het BONUS-EESV is verantwoordelijk 
voor het correcte gebruik van de BONUS-
169-financiering door de begunstigden, 
hetgeen wordt vastgesteld op basis van 
onafhankelijke financiële controles van de 
projecten die door of in opdracht van het 
BONUS-EESV worden uitgevoerd. 

Or. en
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Amendement 63
Adam Gierek

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I – punt 3.4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap en de contante bijdrage van 
de deelnemende staten aan BONUS-169
worden in één gemeenschappelijke pot 
gebracht die op centraal niveau door het 
BONUS-EESV wordt beheerd.

De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap en de contante bijdragen en 
de bijdragen in natura van de 
deelnemende staten aan het BONUS-
onderzoekprogramma worden in één 
gemeenschappelijke pot gebracht die al 
dan niet rechtstreeks door het BONUS-
EESV wordt beheerd, d.w.z. virtueel 
wanneer een deelnemende staat of een
derde land zijn bijdragen in contanten en 
in natura uitsluitend toewijst aan 
nationale onderzoekprojecten die 
gekoppeld zijn aan de 
tenuitvoerleggingsfase van gezamenlijke 
projecten in het kader van het 
onderzoekprogramma.

Or. pl

Motivering

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.

Amendement 64
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I – punt 3.4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiële bijdrage van de In het algemeen worden de financiële 
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Gemeenschap en de contante bijdrage van 
de deelnemende staten aan BONUS-169 
worden in één gemeenschappelijke pot 
gebracht die op centraal niveau door het 
BONUS-EESV wordt beheerd.

bijdrage van de Gemeenschap en de 
contante bijdrage van de deelnemende 
staten aan BONUS-169 in één 
gemeenschappelijke pot gebracht die op 
centraal niveau door het BONUS-EESV 
wordt beheerd (“gemeenschappelijke 
pot”).

Or. en

Motivering

De financiële bijdragen van de Commissie en de deelnemende staten worden in het algemeen 
samengevoegd en door de BONUS-EESV beheerd. Dit wordt de “gemeenschappelijke pot” 
genoemd.


