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Alteração 21
Adam Gierek

Proposta de Decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O ecossistema do mar Báltico, um mar 
interior europeu semifechado, é uma das 
mais vastas massas de água salobra do 
mundo e encontra-se hoje seriamente 
afectado por muitas pressões naturais e de 
origem humana, como a poluição por
metais pesados, poluentes orgânicos 
persistentes, material radioactivo, 
derramamentos de petróleo e de outras
substâncias nocivas e perigosas, entradas 
excessivas de nutrientes e de matérias 
orgânicas que resultam numa grande 
eutrofização, introdução de organismos 
exóticos prejudiciais, exploração 
insustentável das unidades populacionais 
de peixes, impactos negativos das
alterações climáticas, perda de 
biodiversidade e intrusão crescente das 
actividades humanas em zonas costeiras e 
ao largo da costa, incluindo turismo 
ecologicamente insustentável. Estas 
pressões reduziram seriamente a 
capacidade do mar Báltico de fornecer, de 
forma sustentável, os bens e serviços de 
que dependem directa e indirectamente os 
seres humanos para satisfazer as suas 
necessidades sociais, culturais e 
económicas.

(3) O ecossistema do mar Báltico, um mar 
interior europeu semifechado, é uma das 
mais vastas massas de água salobra do 
mundo; encontrava-se e encontra-se hoje 
seriamente afectado por muitas pressões 
naturais e de origem humana, como a 
poluição por agentes de combate da época 
da II Guerra Mundial, nomeadamente 
gases de combate e juntas de metais 
pesados, matérias orgânicas, material 
radioactivo e derramamentos de petróleo e 
de fuelóleo. O desenvolvimento da 
agricultura na bacia de drenagem do mar 
Báltico também provocou entradas 
excessivas de adubos e de matérias 
orgânicas que resultam numa grande 
eutrofização, ao passo que a introdução de 
organismos exóticos não endémicos no 
ambiente, a exploração insustentável das 
unidades populacionais de peixes e as
alterações climáticas provocam a perda de 
biodiversidade. Estes factores e o avanço
das actividades humanas, como a 
construção de gasodutos mesmo junto às 
costas, em zonas próximas das costas e na 
bacia de drenagem do Mar Báltico, 
incluindo para fins de turismo 
ecologicamente insustentável, resultam na 
destruição do ambiente natural. Tudo isto 
limita a capacidade do mar Báltico de 
fornecer, de forma sustentável, os bens e 
serviços de que dependem directa e 
indirectamente os seres humanos para 
satisfazer as suas necessidades sociais, 
culturais e económicas.

Or. pl
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Justificação

O ecossistema do mar Báltico está ameaçado tanto pelos resíduos da época da II Guerra 
Mundial como pelos investimentos actualmente em curso directamente na sua área. 

Alteração 22
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) No final da fase estratégica, a 
Comissão, assistida por peritos 
independentes, deve proceder à avaliação 
do grau de maturidade e de preparação da
iniciativa para passar à fase de 
implementação.

(15) No final da fase estratégica, a 
Comissão deve verificar se a Agenda de 
Investigação Estratégica, as Plataformas 
de consulta às partes interessadas e as 
modalidades de implementação estão 
operacionais para a iniciativa passar à fase 
de implementação. Se for adequado, a 
Comissão deve fazer recomendações para 
melhorar a Agenda de Investigação 
Estratégica. A transição para a fase de 
implementação não deve ter interrupções 
nem atrasos.

Or. en

Justificação

Para uma boa compreensão das duas fases é necessário indicar claramente quais são os 
actores envolvidos na transição da fase estratégica para a fase de implementação.

Alteração 23
Angelika Niebler

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) No final da fase estratégica, a 
Comissão, assistida por peritos 
independentes, deve proceder à avaliação 
do grau de maturidade e de preparação da

(15) No final da fase estratégica, a 
Comissão deve verificar se a Agenda de 
Investigação Estratégica, as Plataformas 
de consulta às partes interessadas e as 
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iniciativa para passar à fase de 
implementação.

modalidades de implementação estão 
operacionais para a iniciativa passar à fase 
de implementação. Se for adequado, a 
Comissão deve fazer recomendações para 
melhorar a Agenda de Investigação 
Estratégica. A transição para a fase de 
implementação não deve ter interrupções 
nem atrasos.

Or. en

Alteração 24
Satu Hassi

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) No final da fase estratégica, a 
Comissão, assistida por peritos 
independentes, deve proceder à avaliação 
do grau de maturidade e de preparação da
iniciativa para passar à fase de 
implementação.

(15) No final da fase estratégica, a 
Comissão deve verificar se a Agenda de 
Investigação Estratégica, as Plataformas 
de consulta às partes interessadas e as 
modalidades de implementação estão 
operacionais para a iniciativa passar à fase 
de implementação. Se for adequado, a 
Comissão deve fazer recomendações para 
melhorar a Agenda de Investigação 
Estratégica. A transição para a fase de 
implementação não deve ter interrupções 
nem atrasos.

Or. en

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

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) No final da fase estratégica, a (15) No final da fase estratégica, a 
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Comissão, assistida por peritos 
independentes, deve proceder à avaliação 
do grau de maturidade e de preparação da
iniciativa para passar à fase de 
implementação.

Comissão deve verificar se a Agenda de 
Investigação Estratégica, as Plataformas 
de consulta às partes interessadas e as 
modalidades de implementação estão 
operacionais para a iniciativa passar à fase 
de implementação. Se for adequado, a 
Comissão deve fazer recomendações para 
melhorar a Agenda de Investigação 
Estratégica. A transição para a fase de 
implementação não deve ter interrupções 
nem atrasos.

Or. en

Alteração 26
Ivari Padar

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) No final da fase estratégica, a 
Comissão, assistida por peritos 
independentes, deve proceder à avaliação 
do grau de maturidade e de preparação da
iniciativa para passar à fase de 
implementação.

(15) No final da fase estratégica, a 
Comissão deve verificar se a Agenda de 
Investigação Estratégica, as Plataformas 
de consulta às partes interessadas e as 
modalidades de implementação estão 
operacionais para a iniciativa passar à fase 
de implementação. Se for adequado, a 
Comissão deve fazer recomendações para 
melhorar a Agenda de Investigação 
Estratégica. A transição para a fase de 
implementação não deve ter interrupções 
nem atrasos.

Or. en
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Alteração 27
Algirdas Saudargas

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) No final da fase estratégica, a 
Comissão, assistida por peritos 
independentes, deve proceder à avaliação 
do grau de maturidade e de preparação da
iniciativa para passar à fase de 
implementação.

(15) No final da fase estratégica, a 
Comissão deve verificar se a Agenda de 
Investigação Estratégica, as Plataformas 
de consulta às partes interessadas e as 
modalidades de implementação estão 
operacionais para a iniciativa passar à fase 
de implementação. Se for adequado, a 
Comissão deve fazer recomendações para 
melhorar a Agenda de Investigação 
Estratégica. A transição para a fase de 
implementação não deve ter interrupções 
nem atrasos.

Or. en

Alteração 28
Adam Gierek

Proposta de Decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) No final da fase estratégica, a 
Comissão, assistida por peritos 
independentes, deve proceder à avaliação 
do grau de maturidade e de preparação da 
iniciativa para passar à fase de 
implementação.

(15) No final da fase estratégica, a 
Comissão, assistida por peritos 
independentes representando todos os 
países que participam na avaliação, 
procede à avaliação do grau de maturidade 
e de preparação da iniciativa para passar à 
fase de implementação. Se o considerar 
adequado, a Comissão pode recomendar 
melhoramentos ao plano e ao domínio de 
investigação. A transição para a fase de 
implementação não deve sofrer 
interrupções nem atrasos desnecessários.

Or. pl
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Justificação

A fase estratégica tem de ser preparada de forma a que eventuais correcções não atrasem a 
transição para a fase de investigação concreta.

Alteração 29
Lena Ek

Proposta de decisão
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Para uma execução eficiente do 
Programa BONUS-169, durante a fase de 
implementação o apoio financeiro deve ser 
concedido a participantes em projectos 
BONUS-169 seleccionados a nível central, 
sob a responsabilidade do AEIE BONUS, 
na sequência de convites à apresentação de 
propostas.

(24) Para uma execução eficiente do 
Programa BONUS, durante a fase de 
implementação o apoio financeiro deve ser 
concedido a participantes em projectos 
BONUS seleccionados a nível central, sob 
a responsabilidade do AEIE BONUS, na 
sequência de convites à apresentação de 
propostas. Embora um verdadeiro fundo 
comum fosse preferível a longo prazo 
para garantir o financiamento dos 
investigadores e assegurar um valor 
acrescentado europeu, os obstáculos ao 
financiamento da investigação externa 
existentes em certos Estados participantes 
não devem atrasar a execução eficiente do 
BONUS. Portanto é adequado, em casos 
específicos, permitir que um Estado 
participante dedique temporariamente a 
sua contribuição exclusivamente à 
investigação externa seleccionada a nível 
central, sem pôr em risco o critério 
principal da excelência científica. 

Or. en
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Alteração 30
Lambert van Nistelrooij

Proposta de decisão
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Para uma execução eficiente do 
Programa BONUS-169, durante a fase de 
implementação o apoio financeiro deve ser 
concedido a participantes em projectos 
BONUS-169 seleccionados a nível central, 
sob a responsabilidade do AEIE BONUS, 
na sequência de convites à apresentação de 
propostas.

(24) Para uma execução eficiente do 
Programa BONUS, durante a fase de 
implementação o apoio financeiro deve ser 
concedido a participantes em projectos 
BONUS seleccionados a nível central, sob 
a responsabilidade do AEIE BONUS, na 
sequência de convites à apresentação de 
propostas. A concessão deste apoio 
financeiro aos participantes e o respectivo 
pagamento devem ser transparentes, sem 
burocracias e em conformidade com 
normas comuns.

Or. en

Justificação

Em conformidade com as regras gerais do 7.° PQ, a concessão de apoio financeiro aos 
participantes no Programa BONUS deve ser o mais transparente e simples possível.

Alteração 31
Satu Hassi

Proposta de decisão
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Para uma execução eficiente do 
Programa BONUS-169, durante a fase de 
implementação o apoio financeiro deve ser 
concedido a participantes em projectos 
BONUS-169 seleccionados a nível central, 
sob a responsabilidade do AEIE BONUS, 
na sequência de convites à apresentação de 
propostas.

(24) Para uma execução eficiente do 
Programa BONUS-169, durante a fase de 
implementação o apoio financeiro deve ser 
concedido a participantes em projectos 
BONUS-169 seleccionados a nível central, 
sob a responsabilidade do AEIE BONUS, 
na sequência de convites à apresentação de 
propostas. A concessão deste apoio 
financeiro aos participantes no Programa 
BONUS-169 e o respectivo pagamento 
devem decorrer de acordo com as regras 



PE439.384v01-00 10/33 AM\807165PT.doc

PT

comuns em conformidade com o Sétimo 
Programa-Quadro.

Or. en

Alteração 32
Lambert van Nistelrooij

Proposta de decisão
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Em consonância com os objectivos do 
Sétimo Programa-Quadro, deve ser 
possível a participação de quaisquer outros 
países no Programa BONUS-169, desde 
que essa participação esteja prevista no 
acordo internacional relevante e que a 
Comissão e os Estados-Membros 
participantes concordem com essa 
participação. Em conformidade com o 
Sétimo Programa-Quadro, a Comunidade
deve ter o direito de acordar as condições 
relativas à sua contribuição financeira para 
o Programa BONUS-169 no que diz 
respeito à participação no programa de 
outros países, de acordo com as regras e 
condições estabelecidas na presente 
decisão.

(28) Em consonância com os objectivos do 
Sétimo Programa-Quadro, deve ser 
possível a participação de quaisquer outros 
países no Programa BONUS-169, 
nomeadamente a Federação da Rússia, 
outros países da bacia do Mar Báltico e a 
Noruega, desde que essa participação 
esteja prevista no acordo internacional 
relevante e que a Comissão e os 
Estados-Membros participantes concordem 
com essa participação. Em conformidade 
com o Sétimo Programa-Quadro, a União
deve ter o direito de acordar as condições 
relativas à sua contribuição financeira para 
o Programa BONUS-169 no que diz 
respeito à participação no programa de 
outros países, de acordo com as regras e 
condições estabelecidas na presente 
decisão.

Or. en

Justificação

A Federação Russa, outros países da bacia do Mar Báltico e a Noruega devem ter a 
oportunidade de participar neste programa se assim o desejarem.
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Alteração 33
Lambert van Nistelrooij

Proposta de decisão
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) É essencial que as actividades de 
investigação realizadas no âmbito do 
Programa BONUS-169 respeitem os 
princípios éticos básicos, incluindo os 
consagrados no artigo 6.º do Tratado da 
União Europeia e na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, bem 
como os princípios da igualdade entre 
géneros e da integração das questões de 
género nas políticas.

(30) É essencial que as actividades de 
investigação realizadas no âmbito do 
Programa BONUS-169 respeitem os 
princípios éticos básicos, incluindo os 
consagrados no artigo 6.º do Tratado da 
União Europeia, na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e no 
Sétimo Programa-Quadro, bem como os 
princípios da igualdade entre géneros e da
integração das questões de género nas 
políticas.

Or. en

Justificação

Os princípios éticos fazem parte do Tratado da União Europeia, da Carta dos Direitos 
Fundamentais e também do Sétimo Programa-Quadro, pelo que também devem ser 
mencionados no texto.

Alteração 34
Adam Gierek

Proposta de Decisão
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A Comissão deve proceder não só a 
avaliações intercalares para fins de 
aferimento da qualidade e eficiência da 
execução do Programa BONUS-169 e dos 
progressos verificados na realização dos 
objectivos estabelecidos, como também a 
uma avaliação final.

(31) A Comissão deve proceder a 
avaliações intercalares - efectuadas por 
peritos independentes representando todos 
os Estados participantes - da execução do 
programa e do plano de investigação e dos 
progressos verificados na realização dos 
objectivos estabelecidos e também a uma 
avaliação final.

Or. pl
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Justificação

Os peritos têm de ser politicamente independentes e, ao avaliar a execução do programa e do 
plano de investigação, considerar a sua qualidade e eficiência.

Alteração 35
Adam Gierek

Proposta de Decisão
Artigo 2 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A fase estratégica do programa terá uma 
duração máxima de dois anos. Tem como 
objectivo a preparação para a fase de 
implementação. Durante a fase estratégica, 
o AEIE BONUS executará as seguintes 
tarefas:

3. A fase estratégica do programa terá uma 
duração máxima de dois anos. Tem como 
objectivo a preparação para a fase de 
implementação, que inclui o seguinte:

- fixação dos objectivos prioritários com 
vista a repor o mar Báltico em bom 
estado;
- desenvolvimento gradual das 
infra-estruturas de investigação 
necessárias; 
Durante a fase estratégica, o AEIE BONUS 
executará as seguintes tarefas:

Or. pl

Justificação

A fase estratégica não pode ser encurtada. Durante a fase estratégica devem ser 
considerados todos os objectivos de investigação que se revestem de importância decisiva 
para o bom estado ecológico do mar Báltico.
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Alteração 36
Lambert van Nistelrooij

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A fase estratégica do programa terá uma 
duração máxima de dois anos. Tem como 
objectivo a preparação para a fase de 
implementação. Durante a fase estratégica, 
o AEIE BONUS executará as seguintes 
tarefas: 

3. A fase estratégica do programa terá uma 
duração máxima de 18 meses. Tem como 
objectivo a preparação para a fase de 
implementação. Durante a fase estratégica, 
o AEIE BONUS executará as seguintes 
tarefas: 

Or. en

Justificação

A Agenda de Investigação Estratégica estará concluída no verão de 2011. Isto pode criar 
uma lacuna temporal entre o final do BONUS-169 e o início dos novos programas. Porém, 
um calendário demasiado apertado pode criar problemas à execução.  A produção dum 
documento tão essencial para um programa de investigação é uma questão muito sensível e 
deve ser feita cuidadosamente, incluindo uma metodologia transparente e uma consulta 
ampla. Este processo não será concluído em menos de um ano.

Alteração 37
Adam Gierek

Proposta de Decisão
Artigo 2 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Preparação da Agenda de Investigação 
Estratégica - que define a componente 
relativa ao conteúdo científico do 
programa com incidência nos convites à 
apresentação de propostas, em 
conformidade com os objectivos fixados 
no Sétimo Programa-Quadro;

a) Preparação das modalidades de 
implementação, incluindo as regras e 
processos jurídicos e financeiros, as 
disposições que regem os direitos de 
propriedade intelectual decorrentes das 
actividades no âmbito do programa de 
investigação fixado, os recursos humanos 
e os aspectos ligados à comunicação;

Or. pl
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Justificação

A organização do AEIE BONUS tem de funcionar segundo um plano definido logicamente, 
isto é, primeiro criar o quadro jurídico e depois convocar as comissões consultivas, que 
elaboram um programa de investigação orientado e estratégico.

Alteração 38
Adam Gierek

Proposta de Decisão
Artigo 2 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Preparação das modalidades de 
implementação, incluindo as regras e 
processos jurídicos e financeiros, as 
disposições que regem os direitos de 
propriedade intelectual decorrentes das 
actividades do Programa BONUS-169, os 
recursos humanos e os aspectos ligados à 
comunicação.

c) Preparação dum programa de 
investigação orientado e estratégico para 
o conjunto da área do mar Báltico -  
definindo as necessidades mais urgentes 
relativamente ao conteúdo cientifico do 
programa e as suas prioridades, 
concentrando-se nos convites à 
apresentação de propostas e na 
preparação dos trabalhos de investigação, 
em conformidade com os objectivos do 
Sétimo Programa-Quadro.

Or. pl

Justificação

A organização do AEIE BONUS tem de funcionar segundo um plano definido logicamente, 
isto é, primeiro criar o quadro jurídico e depois convocar as comissões consultivas, que 
elaboram um programa de investigação orientado e estratégico.

Alteração 39
Satu Hassi

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fase de implementação terá uma 
duração mínima de cinco anos. Durante a 
fase de implementação, serão publicados, 

4. A fase de implementação terá uma 
duração mínima de cinco anos. Durante a 
fase de implementação, serão publicados, 
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pelo menos, três convites à apresentação de 
propostas a fim de financiar projectos que 
se enquadrem nos objectivos do Programa 
BONUS-169. Estes convites à 
apresentação de propostas devem visar 
projectos transnacionais e com múltiplos 
parceiros e incluir actividades de 
investigação, desenvolvimento 
tecnológico, formação e difusão. Os 
projectos devem ser seleccionados de 
acordo com os princípios da igualdade de 
tratamento, transparência, avaliação 
independente, co-financiamento, ausência 
de fins lucrativos, financiamento não 
acumulado com outras fontes 
comunitárias, bem como com o princípio 
da não-retroactividade. 

pelo menos, três convites à apresentação de 
propostas a fim de financiar projectos que 
se enquadrem nos objectivos do Programa 
BONUS-169. Estes convites à 
apresentação de propostas devem visar 
projectos transnacionais e com múltiplos 
parceiros e incluir actividades de 
investigação, desenvolvimento 
tecnológico, formação e difusão. Os 
projectos devem ser seleccionados de 
acordo com os princípios da igualdade de 
tratamento, transparência, avaliação 
independente, co-financiamento, ausência 
de fins lucrativos, financiamento não 
acumulado com outras fontes da União, 
bem como com o princípio da 
não-retroactividade. A concessão do apoio 
financeiro aos participantes no Programa 
BONUS-169 e o respectivo pagamento 
devem respeitar as regras comuns em 
conformidade com o Sétimo 
Programa-Quadro.

Or. en

Alteração 40
Adam Gierek

Proposta de Decisão
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fase de implementação terá uma 
duração mínima de cinco anos. Durante a 
fase de implementação, serão publicados, 
pelo menos, três convites à apresentação de 
propostas a fim de financiar projectos que 
se enquadrem nos objectivos do Programa 
BONUS-169. Estes convites à 
apresentação de propostas devem visar 
projectos transnacionais e com múltiplos 
parceiros e incluir actividades de 
investigação, desenvolvimento 
tecnológico, formação e difusão. Os 
projectos devem ser seleccionados de 

4. A fase de implementação terá uma 
duração mínima de cinco anos. Durante a 
fase de implementação, serão publicados, 
pelo menos, três convites à apresentação de 
propostas de investigação, a fim de 
financiar projectos que se enquadrem nos 
objectivos científicos necessários. Estes 
convites à apresentação de propostas 
devem visar projectos transnacionais e com 
múltiplos parceiros, devendo 
imperativamente participar em cada um 
deles, pelo menos, dois países do sudeste 
da Região do Mar Báltico. Estes projectos 
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acordo com os princípios da igualdade de 
tratamento, transparência, avaliação 
independente, co-financiamento, ausência 
de fins lucrativos, financiamento não 
acumulado com outras fontes comunitárias, 
bem como com o princípio da 
não-retroactividade.

incluem actividades de investigação, 
desenvolvimento tecnológico, formação e 
difusão. Os projectos devem ser 
seleccionados de acordo com os principais 
objectivos descritos na parte estratégica, 
com base nos princípios da igualdade de 
tratamento, transparência, avaliação 
independente por peritos de todos os 
Estados participantes, co-financiamento, 
ausência de fins lucrativos, financiamento 
não acumulado com outras fontes
comunitárias, bem como com o princípio 
da não-retroactividade.

Or. pl

Justificação

É necessária uma composição paritária porque é imperativo envolver melhor os cientistas 
que efectuam a investigação no mar Báltico, sobretudo os dos novos Estados-Membros, isto 
é, do sudeste da Região do Mar Báltico.

Alteração 41
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fase de implementação terá uma 
duração mínima de cinco anos. Durante a 
fase de implementação, serão publicados, 
pelo menos, três convites à apresentação de 
propostas a fim de financiar projectos que 
se enquadrem nos objectivos do Programa 
BONUS-169. Estes convites à 
apresentação de propostas devem visar 
projectos transnacionais e com múltiplos 
parceiros e incluir actividades de 
investigação, desenvolvimento 
tecnológico, formação e difusão. Os 
projectos devem ser seleccionados de 
acordo com os princípios da igualdade de 
tratamento, transparência, avaliação 
independente, co-financiamento, ausência 

4. A fase de implementação terá uma 
duração mínima de cinco anos. Durante a 
fase de implementação, serão publicados, 
pelo menos, três convites à apresentação de 
propostas a fim de financiar projectos que 
se enquadrem nos objectivos do Programa 
BONUS-169. Estes convites à 
apresentação de propostas devem visar 
projectos transnacionais e com múltiplos 
parceiros e incluir actividades de 
investigação, desenvolvimento 
tecnológico, formação e difusão. Os 
projectos devem ser seleccionados de 
acordo com os princípios da igualdade de 
tratamento, transparência, avaliação 
independente, ausência de fins lucrativos, 
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de fins lucrativos, financiamento não 
acumulado com outras fontes comunitárias, 
bem como com o princípio da 
não-retroactividade. 

financiamento não acumulado com outras 
fontes da União, bem como com o 
princípio da não-retroactividade.

Or. en

Justificação

É muito importante que as PME participem neste processo.

Alteração 42
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As PME devem receber um 
financiamento mínimo (por exemplo, 15% 
do montante total do programa) nos 
convites abertos à apresentação de 
propostas publicados ao abrigo do 
BONUS.

Or. en

Justificação

É muito importante que as PME sejam encorajadas a participar com propostas de projectos e 
tenham boas condições para o fazer.

Alteração 43
Adam Gierek

Proposta de Decisão
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A contribuição financeira da 
Comunidade para a fase de implementação 
será, no máximo, de 48,75 milhões de 
euros e será equivalente, dentro desse 

2. A contribuição financeira da 
Comunidade para a fase de implementação 
será, no máximo, de 48,75 milhões de 
euros e será equivalente, dentro desse 
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limite, à contribuição dos Estados 
participantes. Este limite máximo pode ser 
acrescido do montante que reste após a 
execução da fase estratégica. Durante a 
fase de implementação, um máximo de 
25% da contribuição dos Estados 
participantes pode consistir na 
disponibilização de acesso a
infra-estruturas de investigação (a seguir 
designada «contribuição em espécie 
mediante infra-estruturas»).

limite, à contribuição dos Estados 
participantes. Este limite máximo pode ser 
acrescido do montante que reste após a 
execução da fase estratégica. Durante a 
fase de implementação, o valor das
infra-estruturas de investigação (a seguir 
designado «contribuição em espécie 
mediante infra-estruturas»)
disponibilizadas pode ser considerado 
como contribuição dos Estados 
participantes.

Or. pl

Justificação

Não se justifica de forma alguma fixar um valor de 25% como contribuição em espécie 
mediante infra-estruturas, tendo em conta as diferenças existentes neste domínio entre os 
Estados participantes no programa. Durante a fase estratégica deve optar-se por uma 
abordagem mais flexível nesta questão.

Alteração 44
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parte introdutória e alínea a)

Texto da Comissão Alteração

3. A contribuição financeira da 
Comunidade para a fase de implementação 
será concedida nas seguintes condições: 

3. A contribuição financeira da União para 
a fase de implementação estará 
condicionada:

a) Avaliação positiva da fase estratégica 
efectuada pela Comissão com a 
assistência de peritos independentes; essa 
avaliação deve incidir nos progressos 
verificados na realização dos objectivos e 
nas prestações concretas apresentadas 
conforme previsto no artigo 2.º, n.º 3, e no
anexo I;

a) ao estabelecimento, pelos Estados 
participantes, de uma Agenda de 
Investigação Estratégica e de plataformas 
de consulta das partes interessadas, bem 
como às modalidades de implementação 
referidas no n.º 3 do artigo 2.º e aos
progressos verificados na realização dos 
objectivos e nas prestações concretas 
apresentadas conforme previsto no anexo I, 
secção 2; se for adequado, a Comissão 
fará recomendações para melhorar a 
Agenda de Investigação Estratégica;

Or. en
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Justificação

Para fins de clarificação relativamente à contribuição financeira da Comunidade é 
importante indicar quais são os actores específicos envolvidos na fase de implementação.

Alteração 45
Angelika Niebler

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parte introdutória e alínea a)

Texto da Comissão Alteração

3. A contribuição financeira da 
Comunidade para a fase de implementação 
será concedida nas seguintes condições: 

3. A contribuição financeira da União para 
a fase de implementação estará 
condicionada:

a) Avaliação positiva da fase estratégica 
efectuada pela Comissão com a 
assistência de peritos independentes; essa 
avaliação deve incidir nos progressos 
verificados na realização dos objectivos e 
nas prestações concretas apresentadas 
conforme previsto no artigo 2.º, n.º 3, e no
anexo I;

a) ao estabelecimento, pelos Estados 
participantes, de uma Agenda de 
Investigação Estratégica e de plataformas 
de consulta das partes interessadas, bem 
como às modalidades de implementação 
referidas no n.º 3 do artigo 2.º e aos
progressos verificados na realização dos 
objectivos e nas prestações concretas 
apresentadas conforme previsto no anexo I, 
secção 2; se for adequado, a Comissão 
fará recomendações para melhorar a 
Agenda de Investigação Estratégica;

Or. en

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

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parte introdutória e alínea a)

Texto da Comissão Alteração

3. A contribuição financeira da 
Comunidade para a fase de implementação 
será concedida nas seguintes condições: 

3. A contribuição financeira da União para 
a fase de implementação estará 
condicionada:

a) Avaliação positiva da fase estratégica a) ao estabelecimento, pelos Estados 
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efectuada pela Comissão com a 
assistência de peritos independentes; essa 
avaliação deve incidir nos progressos 
verificados na realização dos objectivos e 
nas prestações concretas apresentadas 
conforme previsto no artigo 2.º, n.º 3, e no
anexo I;

participantes, de uma Agenda de 
Investigação Estratégica e de plataformas 
de consulta das partes interessadas, bem 
como às modalidades de implementação 
referidas no n.º 3 do artigo 2.º e aos
progressos verificados na realização dos 
objectivos e nas prestações concretas 
apresentadas conforme previsto no anexo I, 
secção 2; se for adequado, a Comissão 
fará recomendações para melhorar a 
Agenda de Investigação Estratégica;

Or. en

Alteração 47
Ivari Padar

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parte introdutória e alínea a)

Texto da Comissão Alteração

3. A contribuição financeira da 
Comunidade para a fase de implementação 
será concedida nas seguintes condições: 

3. A contribuição financeira da União para 
a fase de implementação estará 
condicionada:

a) Avaliação positiva da fase estratégica 
efectuada pela Comissão com a 
assistência de peritos independentes; essa 
avaliação deve incidir nos progressos 
verificados na realização dos objectivos e 
nas prestações concretas apresentadas 
conforme previsto no artigo 2.º, n.º 3, e no
anexo I;

a) ao estabelecimento, pelos Estados 
participantes, de uma Agenda de 
Investigação Estratégica e de plataformas 
de consulta das partes interessadas, bem 
como às modalidades de implementação 
referidas no n.º 3 do artigo 2.º e aos
progressos verificados na realização dos 
objectivos e nas prestações concretas 
apresentadas conforme previsto no anexo I, 
secção 2; se for adequado, a Comissão 
fará recomendações para melhorar a 
Agenda de Investigação Estratégica;

Or. en
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Alteração 48
Algirdas Saudargas

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parte introdutória e alínea a)

Texto da Comissão Alteração

3. A contribuição financeira da 
Comunidade para a fase de implementação 
será concedida nas seguintes condições: 

3. A contribuição financeira da União para 
a fase de implementação estará 
condicionada:

a) Avaliação positiva da fase estratégica 
efectuada pela Comissão com a 
assistência de peritos independentes; essa 
avaliação deve incidir nos progressos 
verificados na realização dos objectivos e 
nas prestações concretas apresentadas 
conforme previsto no artigo 2.º, n.º 3, e no
anexo I;

a) ao estabelecimento, pelos Estados 
participantes, de uma Agenda de 
Investigação Estratégica e de plataformas 
de consulta das partes interessadas, bem 
como às modalidades de implementação 
referidas no n.º 3 do artigo 2.º e aos
progressos verificados na realização dos 
objectivos e nas prestações concretas 
apresentadas conforme previsto no anexo I, 
secção 2; se for adequado, a Comissão 
fará recomendações para melhorar a 
Agenda de Investigação Estratégica;

Or. en

Alteração 49
Satu Hassi

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A contribuição financeira da 
Comunidade para a fase de 
implementação será concedida nas 
seguintes condições:

3. Antes do termo da fase estratégica, a 
Comissão deve avaliar o seguinte:

Or. en

Justificação

A contribuição financeira da Comunidade não deve ser sujeita a condições para não se dar 
origem a uma interrupção e imprevisibilidade desnecessárias.
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Alteração 50
Adam Gierek

Proposta de Decisão
Artigo 3 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Avaliação positiva da fase estratégica 
efectuada pela Comissão com a assistência 
de peritos independentes; essa avaliação 
deve incidir nos progressos verificados na
realização dos objectivos e nas prestações 
concretas apresentadas conforme previsto 
no artigo 2.°, n.º 3, e no anexo I;

a) Avaliação positiva da fase estratégica 
efectuada pela Comissão com a assistência 
de peritos independentes de todos os 
Estados participantes; essa avaliação deve
servir para determinar os planos de 
investigação essenciais para a realização 
dos objectivos e prestações concretas 
apresentadas conforme previsto no artigo 
2.°, n.º 3, e no anexo I, nomeadamente
através duma cuidadosa selecção e 
preparação das infra-estruturas de 
investigação necessárias durante a fase de 
execução; se o considerar adequado, 
durante a avaliação a Comissão pode 
recomendar um alargamento do 
programa de investigação;

Or. pl

Justificação

Ao conceber projectos de investigação é sempre essencial conhecer as infra-estruturas de 
investigação disponíveis, já que os projectos podem ser alterados a qualquer momento, 
mesmo quando estão prestes a ser aprovados.

Alteração 51
Satu Hassi

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.° 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Avaliação positiva da fase estratégica 
efectuada pela Comissão com a 
assistência de peritos independentes; essa 
avaliação deve incidir nos progressos 

a) Os resultados da fase estratégica 
descrita no n.º 3 do artigo 2, bem como os
progressos verificados na realização dos 
objectivos e nas prestações concretas 



AM\807165PT.doc 23/33 PE439.384v01-00

PT

verificados na realização dos objectivos e 
nas prestações concretas apresentadas 
conforme previsto no artigo 2.º, n.º 3, e no
anexo I;

apresentadas conforme previsto no anexo I, 
secção 2;

Or. en

Justificação

A contribuição financeira da Comunidade não deve ser sujeita a condições para não se dar 
origem a uma interrupção e imprevisibilidade desnecessárias.

Alteração 52
Jean-Pierre Audy

Proposta de Decisão
Artigo 9.º

Texto da Comissão Alteração

A Comissão e o Tribunal de Contas devem 
poder efectuar todas as verificações e 
inspecções necessárias para se certificarem 
da boa gestão dos fundos comunitários e 
protegerem os interesses financeiros da 
Comunidade contra eventuais fraudes ou 
irregularidades. Para esse efeito, os Estados 
Participantes e o AEIE BONUS devem 
colocar ao dispor da Comissão e do 
Tribunal de Contas todos os documentos 
relevantes.

A Comissão e o Tribunal de Contas devem 
poder efectuar todas as verificações e 
inspecções necessárias para se certificarem 
da boa gestão dos fundos comunitários e 
protegerem os interesses financeiros da 
Comunidade contra eventuais fraudes ou 
irregularidades. Para esse efeito, os Estados 
Participantes e o AEIE BONUS devem 
colocar ao dispor do Parlamento Europeu,
da Comissão e do Tribunal de Contas todos 
os documentos relevantes.

Or. fr

Alteração 53
Jean-Pierre Audy

Proposta de Decisão
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Deve ser prestada uma atenção particular 
ao Reino da Noruega.
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Or. fr

Alteração 54
Satu Hassi

Proposta de decisão
Anexo I - Secção 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Exortar todos os países terceiros na 
orla do Mar Báltico ou que constituem a 
sua bacia de drenagem a aderir à 
iniciativa enquanto Estados participantes.

Or. en

Justificação

É conveniente adicionar os países que constituem a bacia de drenagem do Mar Báltico.

Alteração 55
Lambert van Nistelrooij

Proposta de decisão
Anexo I – Secção 2.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O AEIE BONUS apresentará à Comissão 
as prestações concretas previstas nos 
pontos seguintes, o mais tardar 18 meses 
após o início da fase estratégica. 

O AEIE BONUS apresentará à Comissão 
as prestações concretas previstas nos 
pontos seguintes, o mais tardar 15 meses 
após o início da fase estratégica. 

Or. en

Justificação

O AEIE BONUS apresentará à Comissão as prestações concretas da fase estratégica antes 
do termo desta fase. Como a duração da fase estratégica foi reduzida para 18 meses, a data 
para a apresentação das prestações concretas deve ser antecipada em conformidade.
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Alteração 56
Satu Hassi

Proposta de decisão
Anexo I – Secção 2.2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Deve ser desenvolvida e acordada uma 
Agenda de Investigação Estratégica em 
consulta entre os Estados participantes, 
uma vasta gama de partes interessadas e a 
Comissão. Essa agenda constituirá a base 
de um programa orientado em função das 
políticas. Alargará a incidência da 
investigação a fim de contemplar, para 
além do ecossistema marinho, uma 
abordagem ao nível da bacia hidrográfica 
que responda às questões-chave que 
afectam a qualidade e a produtividade dos 
ecossistemas da Região do Mar Báltico.

Deve ser desenvolvida e acordada uma 
Agenda de Investigação Estratégica em 
consulta entre os Estados participantes, 
uma vasta gama de partes interessadas e a 
Comissão. Essa agenda constituirá a base 
de um programa orientado em função das 
políticas. Alargará a incidência da 
investigação a fim de contemplar, para 
além do ecossistema marinho, uma 
abordagem ao nível da bacia hidrográfica 
que responda às questões-chave que 
afectam a qualidade e a produtividade dos 
ecossistemas da Região do Mar Báltico, em 
particular, a eutrofização. Incluirá uma 
estimativa dos custos económicos dos 
danos ambientais e da perda de 
biodiversidade na região.

Or. en

Justificação

É importante adicionar uma estimativa dos custos económicos dos danos ambientais em geral 
(por exemplo, eutrofização), para além dos custos da perda de biodiversidade.

Alteração 57
Adam Gierek

Proposta de Decisão
Anexo I – secção 2.2.3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Desenvolvimento de uma estrutura de 
financiamento de projectos BONUS-169
com base numa reunião de fundos 
compostos por contribuições em numerário 
dos Estados participantes e da 

h) Desenvolvimento de uma estrutura de 
financiamento de projectos - tendo em 
conta, em particular, a fase de selecção e 
a preparação das infra-estruturas de 
investigação - com base numa reunião de 
fundos compostos por contribuições em 
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Comunidade; numerário e em espécie dos Estados 
participantes e da Comunidade;

Or. pl

Justificação

No financiamento devem ser consideradas as contribuições em espécie dos Estados-Membros
sob a forma das infra-estruturas de investigação necessárias.

Alteração 58
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Anexo I – secção 3,4

Texto da Comissão Alteração

A fase de implementação do Programa 
BONUS-169 é co-financiada pelos Estados 
participantes e pela Comunidade durante 
um período quinquenal mínimo até ao 
termo do ciclo de vida completo de todos 
os projectos financiados pelo Programa 
BONUS-169, desde que os compromissos 
da Comunidade estejam concluídos até 
2013 e todas as obrigações de comunicação 
de informações à Comissão estejam 
cumpridas. A contribuição da Comunidade
durante a fase de implementação será 
equivalente às contribuições em numerário 
e em espécie mediante infra-estruturas dos 
Estados participantes para projectos 
BONUS-169 efectuadas por intermédio do 
AEIE BONUS, bem como às despesas de 
funcionamento incorridas pelo AEIE 
BONUS na fase de implementação. Estas 
despesas de funcionamento não podem ser 
superiores a 5 milhões de euros. 

A fase de implementação do Programa 
BONUS-169 é co-financiada pelos Estados 
participantes e pela União durante um 
período quinquenal mínimo até ao termo 
do ciclo de vida completo de todos os 
projectos financiados pelo Programa 
BONUS-169, desde que os compromissos 
da Comunidade estejam concluídos até 
2013 e todas as obrigações de comunicação
de informações à Comissão estejam 
cumpridas. A contribuição da União
durante a fase de implementação será 
equivalente às contribuições em numerário 
e em espécie mediante infra-estruturas dos 
Estados participantes para projectos 
BONUS-169, bem como às despesas de 
funcionamento incorridas pelo AEIE 
BONUS na fase de implementação. Estas 
despesas de funcionamento não podem ser 
superiores a 5 milhões de euros. 

A contribuição financeira da Comunidade 
e a contribuição em numerário dos 
Estados participantes para o Programa 
BONUS-169 serão reunidas e 
administradas centralmente pelo AEIE 
BONUS.
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Sob reserva das condições estabelecidas 
nos acordos financeiros anuais referidos no 
artigo 5.°, n.º 2, a contribuição financeira 
da Comunidade será paga com base em 
comprovativos do pagamento da 
contribuição em numerário dos Estados 
participantes ao AEIE BONUS e da 
disponibilização de contribuições em 
espécie mediante infra-estruturas para 
projectos BONUS-169.

Sob reserva das condições estabelecidas 
nos acordos financeiros anuais referidos no 
artigo 5.°, n.º 2, a contribuição financeira 
da União será paga com base em 
comprovativos do pagamento da 
contribuição em numerário dos Estados 
participantes aos beneficiários do 
BONUS-169 ou ao AEIE e da 
disponibilização de contribuições em 
espécie mediante infra-estruturas para 
projectos BONUS-169. 

A boa utilização do financiamento do 
Programa BONUS-169 pelos beneficiários 
é da responsabilidade do AEIE BONUS e 
será verificada pela auditoria financeira 
independente dos projectos a realizar pelo 
AEIE BONUS, ou em seu nome. 

A boa utilização do financiamento do 
Programa BONUS-169 pelos beneficiários 
é da responsabilidade do AEIE BONUS e 
será verificada pela auditoria financeira 
independente dos projectos a realizar pelo 
AEIE BONUS, ou em seu nome. 

Or. en

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

Proposta de decisão
Anexo I – secção 3,4

Texto da Comissão Alteração

A fase de implementação do Programa 
BONUS-169 é co-financiada pelos Estados 
participantes e pela Comunidade durante 
um período quinquenal mínimo até ao 
termo do ciclo de vida completo de todos 
os projectos financiados pelo Programa 
BONUS-169, desde que os compromissos 
da Comunidade estejam concluídos até 
2013 e todas as obrigações de comunicação 
de informações à Comissão estejam 
cumpridas. A contribuição da Comunidade
durante a fase de implementação será 
equivalente às contribuições em numerário 
e em espécie mediante infra-estruturas dos 
Estados participantes para projectos 
BONUS-169 efectuadas por intermédio do 
AEIE BONUS, bem como às despesas de 

A fase de implementação do Programa 
BONUS-169 é co-financiada pelos Estados 
participantes e pela União durante um 
período quinquenal mínimo até ao termo 
do ciclo de vida completo de todos os 
projectos financiados pelo Programa 
BONUS-169, desde que os compromissos
da Comunidade estejam concluídos até 
2013 e todas as obrigações de comunicação 
de informações à Comissão estejam 
cumpridas. A contribuição da União
durante a fase de implementação será 
equivalente às contribuições em numerário 
e em espécie mediante infra-estruturas dos 
Estados participantes para projectos 
BONUS-169, bem como às despesas de 
funcionamento incorridas pelo AEIE 
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funcionamento incorridas pelo AEIE 
BONUS na fase de implementação. Estas 
despesas de funcionamento não podem ser 
superiores a 5 milhões de euros.

BONUS na fase de implementação. Estas 
despesas de funcionamento não podem ser 
superiores a 5 milhões de euros. 

A contribuição financeira da Comunidade 
e a contribuição em numerário dos 
Estados participantes para o Programa 
BONUS-169 serão reunidas e 
administradas centralmente pelo AEIE 
BONUS.
Sob reserva das condições estabelecidas 
nos acordos financeiros anuais referidos no 
artigo 5.°, n.º 2, a contribuição financeira 
da Comunidade será paga com base em 
comprovativos do pagamento da 
contribuição em numerário dos Estados 
participantes ao AEIE BONUS e da 
disponibilização de contribuições em 
espécie mediante infra-estruturas para 
projectos BONUS-169.

Sob reserva das condições estabelecidas 
nos acordos financeiros anuais referidos no 
artigo 5.°, n.º 2, a contribuição financeira 
da União será paga com base em 
comprovativos do pagamento da 
contribuição em numerário dos Estados 
participantes aos beneficiários do 
BONUS-169 ou ao AEIE e da 
disponibilização de contribuições em 
espécie mediante infra-estruturas para 
projectos BONUS-169. 

A boa utilização do financiamento do 
Programa BONUS-169 pelos beneficiários 
é da responsabilidade do AEIE BONUS e 
será verificada pela auditoria financeira 
independente dos projectos a realizar pelo 
AEIE BONUS, ou em seu nome. 

A boa utilização do financiamento do 
Programa BONUS-169 pelos beneficiários 
é da responsabilidade do AEIE BONUS e 
será verificada pela auditoria financeira 
independente dos projectos a realizar pelo 
AEIE BONUS, ou em seu nome. 

Or. en

Alteração 60
Angelika Niebler

Proposta de decisão
Anexo I – secção 3,4

Texto da Comissão Alteração

A fase de implementação do Programa 
BONUS-169 é co-financiada pelos Estados 
participantes e pela Comunidade durante 
um período quinquenal mínimo até ao 
termo do ciclo de vida completo de todos 
os projectos financiados pelo Programa 
BONUS-169, desde que os compromissos 

A fase de implementação do Programa 
BONUS-169 é co-financiada pelos Estados 
participantes e pela União durante um 
período quinquenal mínimo até ao termo 
do ciclo de vida completo de todos os 
projectos financiados pelo Programa 
BONUS-169, desde que os compromissos 
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da Comunidade estejam concluídos até 
2013 e todas as obrigações de comunicação 
de informações à Comissão estejam 
cumpridas. A contribuição da Comunidade
durante a fase de implementação será 
equivalente às contribuições em numerário 
e em espécie mediante infra-estruturas dos 
Estados participantes para projectos 
BONUS-169 efectuadas por intermédio do 
AEIE BONUS, bem como às despesas de 
funcionamento incorridas pelo AEIE 
BONUS na fase de implementação. Estas 
despesas de funcionamento não podem ser 
superiores a 5 milhões de euros. 

da Comunidade estejam concluídos até 
2013 e todas as obrigações de comunicação 
de informações à Comissão estejam 
cumpridas. A contribuição da União
durante a fase de implementação será 
equivalente às contribuições em numerário 
e em espécie mediante infra-estruturas dos 
Estados participantes para projectos 
BONUS-169, bem como às despesas de 
funcionamento incorridas pelo AEIE 
BONUS na fase de implementação. Estas 
despesas de funcionamento não podem ser 
superiores a 5 milhões de euros. 

A contribuição financeira da Comunidade 
e a contribuição em numerário dos 
Estados participantes para o Programa 
BONUS-169 serão reunidas e 
administradas centralmente pelo AEIE 
BONUS.
Sob reserva das condições estabelecidas 
nos acordos financeiros anuais referidos no 
artigo 5.°, n.º 2, a contribuição financeira 
da Comunidade será paga com base em 
comprovativos do pagamento da 
contribuição em numerário dos Estados 
participantes ao AEIE BONUS e da 
disponibilização de contribuições em 
espécie mediante infra-estruturas para 
projectos BONUS-169.

Sob reserva das condições estabelecidas 
nos acordos financeiros anuais referidos no 
artigo 5.°, n.º 2, a contribuição financeira 
da União será paga com base em 
comprovativos do pagamento da 
contribuição em numerário dos Estados 
participantes aos beneficiários do 
BONUS-169 ou ao AEIE e da 
disponibilização de contribuições em 
espécie mediante infra-estruturas para 
projectos BONUS-169. 

A boa utilização do financiamento do 
Programa BONUS-169 pelos beneficiários 
é da responsabilidade do AEIE BONUS e 
será verificada pela auditoria financeira 
independente dos projectos a realizar pelo 
AEIE BONUS, ou em seu nome. 

A boa utilização do financiamento do 
Programa BONUS-169 pelos beneficiários 
é da responsabilidade do AEIE BONUS e 
será verificada pela auditoria financeira 
independente dos projectos a realizar pelo 
AEIE BONUS, ou em seu nome. 

Or. en
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Alteração 61
Ivari Padar

Proposta de decisão
Anexo I – secção 3,4

Texto da Comissão Alteração

A fase de implementação do Programa 
BONUS-169 é co-financiada pelos Estados 
participantes e pela Comunidade durante 
um período quinquenal mínimo até ao 
termo do ciclo de vida completo de todos 
os projectos financiados pelo Programa 
BONUS-169, desde que os compromissos 
da Comunidade estejam concluídos até 
2013 e todas as obrigações de comunicação 
de informações à Comissão estejam 
cumpridas. A contribuição da Comunidade
durante a fase de implementação será 
equivalente às contribuições em numerário 
e em espécie mediante infra-estruturas dos 
Estados participantes para projectos 
BONUS-169 efectuadas por intermédio do 
AEIE BONUS, bem como às despesas de 
funcionamento incorridas pelo AEIE 
BONUS na fase de implementação. Estas 
despesas de funcionamento não podem ser 
superiores a 5 milhões de euros. 

A fase de implementação do Programa 
BONUS-169 é co-financiada pelos Estados 
participantes e pela União durante um 
período quinquenal mínimo até ao termo 
do ciclo de vida completo de todos os 
projectos financiados pelo Programa 
BONUS-169, desde que os compromissos 
da Comunidade estejam concluídos até 
2013 e todas as obrigações de comunicação 
de informações à Comissão estejam 
cumpridas. A contribuição da União
durante a fase de implementação será 
equivalente às contribuições em numerário 
e em espécie mediante infra-estruturas dos 
Estados participantes para projectos 
BONUS-169, bem como às despesas de 
funcionamento incorridas pelo AEIE 
BONUS na fase de implementação. Estas 
despesas de funcionamento não podem ser 
superiores a 5 milhões de euros. 

A contribuição financeira da Comunidade 
e a contribuição em numerário dos 
Estados participantes para o Programa 
BONUS-169 serão reunidas e 
administradas centralmente pelo AEIE 
BONUS.
Sob reserva das condições estabelecidas 
nos acordos financeiros anuais referidos no 
artigo 5.°, n.º 2, a contribuição financeira 
da Comunidade será paga com base em 
comprovativos do pagamento da 
contribuição em numerário dos Estados 
participantes ao AEIE BONUS e da 
disponibilização de contribuições em 
espécie mediante infra-estruturas para 
projectos BONUS-169.

Sob reserva das condições estabelecidas 
nos acordos financeiros anuais referidos no 
artigo 5.°, n.º 2, a contribuição financeira 
da União será paga com base em 
comprovativos do pagamento da 
contribuição em numerário dos Estados 
participantes aos beneficiários do 
BONUS-169 ou ao AEIE e da 
disponibilização de contribuições em 
espécie mediante infra-estruturas para 
projectos BONUS-169. 

A boa utilização do financiamento do A boa utilização do financiamento do 
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Programa BONUS-169 pelos beneficiários 
é da responsabilidade do AEIE BONUS e 
será verificada pela auditoria financeira 
independente dos projectos a realizar pelo 
AEIE BONUS, ou em seu nome. 

Programa BONUS-169 pelos beneficiários 
é da responsabilidade do AEIE BONUS e 
será verificada pela auditoria financeira 
independente dos projectos a realizar pelo 
AEIE BONUS, ou em seu nome. 

Or. en

Alteração 62
Algirdas Saudargas

Proposta de decisão
Anexo I – secção 3,4

Texto da Comissão Alteração

A fase de implementação do Programa 
BONUS-169 é co-financiada pelos Estados 
participantes e pela Comunidade durante 
um período quinquenal mínimo até ao 
termo do ciclo de vida completo de todos 
os projectos financiados pelo Programa 
BONUS-169, desde que os compromissos 
da Comunidade estejam concluídos até 
2013 e todas as obrigações de comunicação 
de informações à Comissão estejam 
cumpridas. A contribuição da Comunidade
durante a fase de implementação será 
equivalente às contribuições em numerário 
e em espécie mediante infra-estruturas dos 
Estados participantes para projectos 
BONUS-169 efectuadas por intermédio do 
AEIE BONUS, bem como às despesas de 
funcionamento incorridas pelo AEIE 
BONUS na fase de implementação. Estas 
despesas de funcionamento não podem ser 
superiores a 5 milhões de euros. 

A fase de implementação do Programa 
BONUS-169 é co-financiada pelos Estados 
participantes e pela União durante um 
período quinquenal mínimo até ao termo 
do ciclo de vida completo de todos os 
projectos financiados pelo Programa 
BONUS-169, desde que os compromissos 
da Comunidade estejam concluídos até 
2013 e todas as obrigações de comunicação 
de informações à Comissão estejam 
cumpridas. A contribuição da União
durante a fase de implementação será 
equivalente às contribuições em numerário 
e em espécie mediante infra-estruturas dos 
Estados participantes para projectos 
BONUS-169, bem como às despesas de 
funcionamento incorridas pelo AEIE 
BONUS na fase de implementação. Estas 
despesas de funcionamento não podem ser 
superiores a 5 milhões de euros. 

A contribuição financeira da Comunidade 
e a contribuição em numerário dos 
Estados participantes para o Programa 
BONUS-169 serão reunidas e 
administradas centralmente pelo AEIE 
BONUS.
Sob reserva das condições estabelecidas 
nos acordos financeiros anuais referidos no 

Sob reserva das condições estabelecidas 
nos acordos financeiros anuais referidos no 
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artigo 5.°, n.º 2, a contribuição financeira 
da Comunidade será paga com base em 
comprovativos do pagamento da 
contribuição em numerário dos Estados 
participantes ao AEIE BONUS e da 
disponibilização de contribuições em 
espécie mediante infra-estruturas para 
projectos BONUS-169.

artigo 5.°, n.º 2, a contribuição financeira 
da União será paga com base em 
comprovativos do pagamento da 
contribuição em numerário dos Estados 
participantes aos beneficiários do 
BONUS-169 ou ao AEIE e da 
disponibilização de contribuições em 
espécie mediante infra-estruturas para 
projectos BONUS-169. 

A boa utilização do financiamento do 
Programa BONUS-169 pelos beneficiários 
é da responsabilidade do AEIE BONUS e 
será verificada pela auditoria financeira 
independente dos projectos a realizar pelo 
AEIE BONUS, ou em seu nome. 

A boa utilização do financiamento do 
Programa BONUS-169 pelos beneficiários 
é da responsabilidade do AEIE BONUS e 
será verificada pela auditoria financeira 
independente dos projectos a realizar pelo 
AEIE BONUS, ou em seu nome. 

Or. en

Alteração 63
Adam Gierek

Proposta de Decisão
Anexo I – secção 3.4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

A contribuição financeira da Comunidade e 
a contribuição em numerário dos Estados 
participantes para o Programa BONUS-169
serão reunidas e administradas 
centralmente pelo AEIE BONUS.

A contribuição financeira da Comunidade e 
as contribuições em numerário e em 
espécie dos Estados participantes para o 
programa de investigação BONUS serão 
reunidas e administradas directa ou 
indirectamente pelo AEIE BONUS, isto é, 
virtualmente se o Estado participante ou 
país terceiro determinar que as suas 
contribuições em numerário e em espécie 
se destinam exclusivamente a projectos de 
investigação nacionais associados à fase 
de execução dos projectos comuns do 
programa de investigação.

Or. pl

Justificação

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 
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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.

Alteração 64
Lambert van Nistelrooij

Proposta de decisão
Anexo I – Secção 3.4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A contribuição financeira da Comunidade e 
a contribuição em numerário dos Estados 
participantes para o Programa BONUS-169 
serão reunidas e administradas 
centralmente pelo AEIE BONUS.

Em regra geral, a contribuição financeira 
da União e a contribuição em numerário 
dos Estados participantes para o Programa 
BONUS-169 serão reunidas e 
administradas centralmente pelo AEIE 
BONUS (“fundo comum”).

Or. en

Justificação

As contribuições financeiras da Comissão e dos Estados participantes serão reunidas e 
administradas pelo AEIE BONUS. Isto será designado por “fundo comum”.


