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Amendamentul 21
Adam Gierek

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ecosistemul Mării baltice, o mare 
europeană interioară semi-închisă, 
reprezintă una dintre cele mai mari mase de 
apă salmastră și, în prezent, este grav 
afectat de numeroase presiuni naturale și 
cauzate de oameni, cum ar fi poluarea cu 
metale grele, poluanți organici persistenți, 
material radioactiv, scurgeri de petrol și
alte substanțe dăunătoare și periculoase, 
introducerea excesivă de substanțe 
nutritive și material organic, ceea ce
conduce la eutrofizarea avansată, apariția 
unor organisme străine dăunătoare, 
exploatarea dezechilibrată a stocurilor de 
pește, impactul negativ al schimbărilor
climatice, pierderea biodiversității și 
intruziunea progresivă a activităților umane 
în zonele de coastă și din larg, inclusiv
turismul nesustenabil din punct de vedere 
al mediului. Aceste presiuni au redus
drastic capacitatea Mării Baltice de a 
furniza în mod durabil bunurile și serviciile 
de care oamenii depind direct și indirect 
pentru nevoile sociale, culturale și 
economice.

(3) Ecosistemul Mării baltice, o mare 
europeană interioară semi-închisă, 
reprezintă una dintre cele mai mari mase de 
apă salmastră și în prezent, ca și în trecut,
este grav afectat de numeroase presiuni 
naturale și cauzate de oameni, cum ar fi 
poluarea cu substanțe chimice de luptă din 
timpul celui de-al doilea război mondial, 
precum gazele de luptă și legăturile de
metale grele, sau poluarea cu substanțe 
organice, materiale radioactive și 
scurgerile de petrol și de ulei de încălzire. 
Dezvoltarea agriculturii în bazinul Mării 
Baltice a adus la rândul său o contribuție
excesivă de îngrășăminte și materiale 
organice, ceea ce a condus la accentuarea 
procesului de eutrofizare, în timp ce 
introducerea în mediu a organismelor
străine neendemice, exploatarea 
dezechilibrată a stocurilor de pește și 
schimbările climatice conduc la pierderea 
biodiversității inițiale. Acești factori, 
precum și intruziunea progresivă a 
activităților umane, cum ar fi construcția 
de gazoducte în zona limitrofă coastei, 
precum și în zonele din apropierea 
acesteia și în bazinul Mării Baltice, 
inclusiv în scopul turismului nesustenabil 
din punct de vedere al mediului, conduc la 
distrugerea mediului natural. Toate aceste
aspecte reduc drastic capacitatea Mării 
Baltice de a furniza în mod durabil 
bunurile și serviciile de care oamenii 
depind direct și indirect pentru nevoile 
sociale, culturale și economice.

Or. pl
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Justificare

Ecosistemul Mării Baltice este amenințat atât de rămășițele din timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial, cât și de activitățile de investiții care au loc în prezent direct pe coasta Mării 
Baltice. 

Amendamentul 22
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) La finalul etapei strategice, Comisia 
ar urma să evalueze, cu ajutorul unui 
expert independent, măsura în care 
inițiativa este suficient de dezvoltată și de 
pregătită pentru a trece la etapa de 
implementare.

(15) La finalul etapei strategice, Comisia 
ar trebui să verifice dacă agenda 
strategică de cercetare, platformele de 
consultare a părților interesate și 
modalitățile de punere în aplicare sunt 
funcționale și permit trecerea inițiativei la
etapa de implementare. Dacă este cazul, 
Comisia ar trebui să facă recomandări în 
vederea îmbunătățirii agendei strategice 
de cercetare. Tranziția la etapa de 
implementare ar trebui să se desfășoare 
fără întreruperi și întârzieri.

Or. en

Justificare

Pentru o bună înțelegere a celor două etape, este necesar să se stabilească în mod clar 
actorii care participă la tranziția de la etapa strategică la etapa de implementare.

Amendamentul 23
Angelika Niebler

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) La finalul etapei strategice, Comisia 
ar urma să evalueze, cu ajutorul unui 
expert independent, măsura în care 

(15) La finalul etapei strategice, Comisia 
ar trebui să verifice dacă agenda 
strategică de cercetare, platformele de 
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inițiativa este suficient de dezvoltată și de 
pregătită pentru a trece la etapa de 
implementare.

consultare a părților interesate și 
modalitățile de punere în aplicare sunt 
funcționale și permit trecerea inițiativei la
etapa de implementare. Dacă este cazul, 
Comisia ar trebui să facă recomandări în 
vederea îmbunătățirii agendei strategice 
de cercetare. Tranziția la etapa de 
implementare ar trebui să se desfășoare 
fără întreruperi și întârzieri.

Or. en

Amendamentul 24
Satu Hassi

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) La finalul etapei strategice, Comisia 
ar urma să evalueze, cu ajutorul unui 
expert independent, măsura în care 
inițiativa este suficient de dezvoltată și de 
pregătită pentru a trece la etapa de 
implementare.

(15) La finalul etapei strategice, Comisia 
ar trebui să verifice dacă agenda 
strategică de cercetare, platformele de 
consultare a părților interesate și 
modalitățile de punere în aplicare sunt 
funcționale și permit trecerea inițiativei la
etapa de implementare. Dacă este cazul, 
Comisia ar trebui să facă recomandări în 
vederea îmbunătățirii agendei strategice 
de cercetare. Tranziția la etapa de 
implementare ar trebui să se desfășoare 
fără întreruperi și întârzieri.

Or. en
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Amendamentul 25
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Jolanta 
Emilia Hibner

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) La finalul etapei strategice, Comisia 
ar urma să evalueze, cu ajutorul unui 
expert independent, măsura în care 
inițiativa este suficient de dezvoltată și de 
pregătită pentru a trece la etapa de 
implementare.

(15) La finalul etapei strategice, Comisia 
ar trebui să verifice dacă agenda 
strategică de cercetare, platformele de 
consultare a părților interesate și 
modalitățile de punere în aplicare sunt 
funcționale și permit trecerea inițiativei la
etapa de implementare. Dacă este cazul, 
Comisia ar trebui să facă recomandări în 
vederea îmbunătățirii agendei strategice 
de cercetare. Tranziția la etapa de 
implementare ar trebui să se desfășoare 
fără întreruperi și întârzieri.

Or. en

Amendamentul 26
Ivari Padar

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) La finalul etapei strategice, Comisia 
ar urma să evalueze, cu ajutorul unui 
expert independent, măsura în care 
inițiativa este suficient de dezvoltată și de 
pregătită pentru a trece la etapa de 
implementare.

(15) La finalul etapei strategice, Comisia 
ar trebui să verifice dacă agenda 
strategică de cercetare, platformele de 
consultare a părților interesate și 
modalitățile de punere în aplicare sunt 
funcționale și permit trecerea inițiativei la
etapa de implementare. Dacă este cazul, 
Comisia ar trebui să facă recomandări în 
vederea îmbunătățirii agendei strategice 
de cercetare. Tranziția la etapa de 
implementare ar trebui să se desfășoare 
fără întreruperi și întârzieri.

Or. en
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Amendamentul 27
Algirdas Saudargas

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) La finalul etapei strategice, Comisia
ar urma să evalueze, cu ajutorul unui 
expert independent, măsura în care 
inițiativa este suficient de dezvoltată și de 
pregătită pentru a trece la etapa de 
implementare.

(15) La finalul etapei strategice, Comisia 
ar trebui să verifice dacă agenda 
strategică de cercetare, platformele de 
consultare a părților interesate și 
modalitățile de punere în aplicare sunt 
funcționale și permit trecerea inițiativei la
etapa de implementare. Dacă este cazul, 
Comisia ar trebui să facă recomandări în 
vederea îmbunătățirii agendei strategice 
de cercetare. Tranziția la etapa de 
implementare ar trebui să se desfășoare 
fără întreruperi și întârzieri.

Or. en

Amendamentul 28
Adam Gierek

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) La finalul etapei strategice, Comisia
ar urma să evalueze, cu ajutorul unui 
expert independent, măsura în care 
inițiativa este suficient de dezvoltată și de 
pregătită pentru a trece la etapa de 
implementare.

(15) La finalul etapei strategice, Comisia
evaluează, cu ajutorul unor experți 
independenți care reprezintă toate statele 
membre care participă la evaluare, 
măsura în care inițiativa este suficient de 
dezvoltată și de pregătită pentru a trece la 
etapa de implementare. În cazul în care 
consideră de cuviință, Comisia poate 
recomanda îmbunătățiri ale planului și 
domeniului de cercetare. Tranziția la 
etapa de implementare ar trebui să se 
desfășoare fără întreruperi și fără 
întârzieri inutile.
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Justificare

Etapa strategică trebuie pregătită în așa fel încât eventualele corecturi să nu conducă la 
tergiversarea tranziției la etapa de cercetare propriu-zisă.

Amendamentul 29
Lena Ek

Propunere de decizie
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pentru ca BONUS-169 să fie 
implementat în mod eficient, pe parcursul 
etapei de implementare trebuie să se 
acorde sprijin financiar participanților la 
proiectele BONUS-169 selectate la nivel 
central sub responsabilitatea BONUS 
EEIG în urma apelurilor pentru propuneri.

(24) Pentru ca BONUS să fie implementat 
în mod eficient, pe parcursul etapei de 
implementare ar trebui să se acorde sprijin 
financiar participanților la proiectele 
BONUS selectate la nivel central sub 
responsabilitatea BONUS EEIG în urma 
cererilor de propuneri. Deși pe termen 
lung ar fi de preferat un fond comun real, 
pentru a se garanta finanțarea 
cercetătorilor și pentru a se asigura 
valoarea adăugată a UE, implementarea 
eficientă a programului BONUS nu ar 
trebui să întârzie din cauza obstacolelor 
existente cu care se confruntă anumite 
state participante la finanțarea 
cercetărilor externe. Prin urmare, ar 
trebui ca, în anumite cazuri speciale, un 
stat participant să fie autorizat să aloce 
temporar contribuția sa exclusiv 
cercetărilor interne selectate la nivel 
central, fără a periclita criteriul
primordial al excelenței științifice.

Or. en
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Amendamentul 30
Lambert van Nistelrooij

Propunere de decizie
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pentru ca BONUS-169 să fie 
implementat în mod eficient, pe parcursul 
etapei de implementare trebuie să se 
acorde sprijin financiar participanților la 
proiectele BONUS-169 selectate la nivel 
central sub responsabilitatea BONUS
EEIG în urma apelurilor pentru propuneri.

(24) Pentru ca BONUS să fie implementat 
în mod eficient, pe parcursul etapei de 
implementare ar trebui să se acorde sprijin 
financiar participanților la proiectele 
BONUS selectate la nivel central sub 
responsabilitatea BONUS EEIG în urma 
cererilor de propuneri. Acordarea și plata 
acestui sprijin financiar către participanți 
ar trebui să fie transparente și 
nebirocratice și să se desfășoare pe baza 
unor norme comune.

Or. en

Justificare

În conformitate cu normele generale ale PC7, acordarea sprijinului financiar către 
participanți trebuie să fie cât mai transparentă și mai nebirocratică cu putință.

Amendamentul 31
Satu Hassi

Propunere de decizie
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pentru ca BONUS-169 să fie 
implementat în mod eficient, pe parcursul 
etapei de implementare trebuie să se 
acorde sprijin financiar participanților la 
proiectele BONUS-169 selectate la nivel 
central sub responsabilitatea BONUS 
EEIG în urma apelurilor pentru propuneri.

(24) Pentru ca BONUS-169 să fie 
implementat în mod eficient, pe parcursul 
etapei de implementare ar trebui să se 
acorde sprijin financiar participanților la 
proiectele BONUS-169 selectate la nivel 
central sub responsabilitatea BONUS 
EEIG în urma cererilor de propuneri.
Acordarea și plata acestui sprijin 
financiar către participanții la programul 
BONUS-169 ar trebui să se desfășoare pe 
baza unor norme comune, în conformitate 
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cu cel de-al șaptelea program-cadru.

Or. en

Amendamentul 32
Lambert van Nistelrooij

Propunere de decizie
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) În conformitate cu obiectivele celui 
de-al șaptelea program-cadru, participarea
oricăror altor țări în cadrul BONUS-169
trebuie să fie posibilă dacă această 
participare este prevăzută în acordul 
internațional relevant și dacă atât Comisia, 
cât și statul membru participant sunt de 
acord. În conformitate cu cel de-al șaptelea 
program-cadru, Comunitatea trebuie să 
aibă dreptul de a conveni asupra condițiilor 
legate de contribuția sa financiară la 
BONUS-169 în relație cu participarea altor 
țări în conformitate cu normele și condițiile 
prevăzute în prezenta decizie.

(28) În conformitate cu obiectivele celui 
de-al șaptelea program-cadru, ar trebui să 
fie posibilă participarea în cadrul BONUS-
169 a oricărei alte țări, cum ar fi 
Federația Rusă, alte țări din bazinul 
Mării Baltice și Norvegia, dacă această 
participare este prevăzută în acordul 
internațional relevant și dacă atât Comisia, 
cât și statul membru participant sunt de 
acord. În conformitate cu cel de-al șaptelea 
program-cadru, Uniunea trebuie să aibă 
dreptul de a conveni asupra condițiilor 
legate de contribuția sa financiară la 
BONUS-169 în relație cu participarea altor 
țări în conformitate cu normele și condițiile 
prevăzute în prezenta decizie.

Or. en

Justificare

Ar trebui ca Federația Rusă, celelalte țări din bazinul Mării Baltice și Norvegia să aibă 
posibilitatea de a participa la acest program dacă doresc.

Amendamentul 33
Lambert van Nistelrooij

Propunere de decizie
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Este esențial ca activitățile de (30) Este esențial ca activitățile de 
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cercetare realizate în cadrul BONUS-169 
să fie conforme cu principiile etice de bază, 
inclusiv cele reflectate în articolul 6 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană și în 
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene, și să respecte principiile 
integrării aspectelor legate de egalitatea 
între femei și bărbați.

cercetare realizate în cadrul BONUS-169 
să fie conforme cu principiile etice de bază, 
inclusiv cele reflectate în articolul 6 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană și în 
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene, precum și în cel de-a șaptelea 
program-cadru și să respecte principiile 
integrării aspectelor legate de egalitatea de 
gen.

Or. en

Justificare

Principiile etice fac parte din Tratatul privind Uniunea Europeană, din Carta Drepturilor 
Fundamentale și din cel de-al șaptelea program-cadru și ar trebui, prin urmare, menționate 
și în textul acestui act.

Amendamentul 34
Adam Gierek

Propunere de decizie
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Comisia trebuie să efectueze evaluări 
intermediare, în care să se analizeze
calitatea și eficiența punerii în aplicare a 
BONUS-169 și progresul înregistrat în 
raport cu obiectivul stabilit, precum și o 
evaluare finală.

(31) Comisia trebuie să efectueze evaluări 
intermediare, întreprinse de experți 
independenți reprezentanți ai tuturor 
statelor membre participante, în care să se 
analizeze implementarea programului de 
cercetare și a planului de cercetare și 
progresul înregistrat în raport cu obiectivul 
stabilit, precum și o evaluare finală.

Or. pl

Justificare

Experții trebuie să fie independenți din punct de vedere politic, iar la evaluarea derulării 
programului de cercetare și a planului de cercetare ei trebuie să ia în considerare calitatea și 
eficiența acestora.

Amendamentul 35
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Adam Gierek

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Etapa strategică a programului are o 
durată de până la doi ani. Această etapă 
pregătește etapa de implementare. Pe 
parcursul etapei de implementare, BONUS 
EEIG îndeplinește următoarele sarcini:

(3) Etapa strategică a programului are o 
durată de până la doi ani. Această etapă 
pregătește etapa de implementare, care 
cuprinde următoarele elemente:

- stabilirea obiectivelor prioritare pentru 
asigurarea unei stări bune a Mării 
Baltice;
- dezvoltarea progresivă a infrastructurii 
de cercetare necesare. 
Pe parcursul etapei de implementare, 
BONUS EEIG îndeplinește următoarele 
sarcini:

Or. pl

Justificare

Etapa strategică nu trebuie scurtată. În timpul etapei de implementare, trebuie luate în 
considerare toate obiectivele de cercetare necesare care prezintă o importanță decisivă 
pentru buna stare ecologică a Mării Baltice.

Amendamentul 36
Lambert van Nistelrooij

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Etapa strategică a programului are o 
durată de până la doi ani. Această etapă 
pregătește etapa de implementare. Pe 
parcursul etapei de implementare, BONUS 
EEIG îndeplinește următoarele sarcini: 

(3) Etapa strategică a programului are o 
durată de până la 18 luni. Această etapă 
pregătește etapa de implementare. Pe 
parcursul etapei de implementare, BONUS 
EEIG îndeplinește următoarele sarcini: 

Or. en
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Justificare

Agenda strategică de cercetare va fi finalizată în vara anului 2011. Ca urmare, este posibil să 
se creeze un decalaj de timp între finalul programului BONUS-169 și debutul noilor 
programe. Cu toate acestea, un termen prea scurt ar putea da naștere diferitor probleme la 
implementare. Prezentarea unui asemenea document fundamental pentru un program de 
cercetare constituie un aspect extrem de delicat și ar trebui să se desfășoare cu maximă 
prudență, inclusiv prin urmarea unei metodologii transparente și realizarea unei consultări la 
scară largă. Acest proces nu va fi finalizat în mai puțin de un an.

Amendamentul 37
Adam Gierek

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pregătirea agendei strategice de 
cercetare - definirea părții referitoare la 
conținutul științific al programului, cu 
accent pe apelurile pentru propuneri, în 
conformitate cu obiectivele celui de-al 
șaptelea program-cadru;

(a) pregătirea modalităților de 
implementare, inclusiv a normelor și 
procedurilor juridice și financiare, a 
dispozițiilor care guvernează drepturile de 
proprietate intelectuală generate de 
activitățile din cadrul programului de 
cercetare stabilit, a resurselor umane și a 
aspectelor legate de comunicare;

Or. pl

Justificare

BONUS EEIG trebuie să funcționeze conform unui plan logic, și anume mai întâi trebuie 
creat cadrul juridic, iar apoi trebuie antrenată participarea comitetelor de cercetare 
consultative, care să elaboreze un program de cercetare strategic cu obiective bine stabilite.

Amendamentul 38
Adam Gierek

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pregătirea modalităților de 
implementare, inclusiv normele și 

(c) pregătirea unui plan strategic de 
cercetare pentru întreaga regiune a Mării 
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procedurile juridice și financiare, 
dispozițiile care guvernează drepturile de 
proprietate intelectuală generate de 
activitățile BONUS-169, resursele umane 
și aspectele legate de comunicare.

Baltice - în conformitate cu obiectivele 
celui de-al șaptelea program-cadru, 
definirea celor mai urgente necesități în 
raport cu conținutul științific al 
programului și cu prioritățile acestuia, cu 
accent pe cererile de propuneri și cu 
pregătirea activităților de cercetare;

Or. pl

Justificare

BONUS EEIG trebuie să funcționeze conform unui plan logic, și anume mai întâi trebuie 
creat cadrul juridic, iar apoi trebuie antrenată participarea comitetelor de cercetare 
consultative, care să elaboreze un program de cercetare strategic cu obiective bine stabilite.

Amendamentul 39
Satu Hassi

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Etapa de implementare are o durată de 
cel puțin cinci ani. Pe parcursul etapei de 
implementare vor fi publicate cel puțin trei 
apeluri pentru propuneri, în vederea 
finanțării unor proiecte care abordează 
obiectivele BONUS-169. Aceste apeluri 
pentru propuneri vor viza proiecte 
transnaționale și care implică parteneri 
multipli și vor include activități de 
cercetare, dezvoltare tehnologică, formare 
și diseminare. Proiectele vor fi selectate în 
baza principiilor egalității de tratament, 
transparenței, evaluării independente, 
cofinanțării, activităților non-profit, 
necumulării finanțării cu finanțarea din alte 
surse comunitare, precum și a principiului 
neretroactivității. 

(4) Etapa de implementare are o durată de 
cel puțin cinci ani. Pe parcursul etapei de 
implementare se publică cel puțin trei 
cereri de propuneri, în vederea finanțării 
unor proiecte care abordează obiectivele 
BONUS-169. Aceste cereri de propuneri 
vizează proiecte transnaționale și care 
implică parteneri multipli și includ
activități de cercetare, dezvoltare 
tehnologică, formare și diseminare. 
Proiectele sunt selectate pe baza 
principiilor egalității de tratament, 
transparenței, evaluării independente, 
cofinanțării, activităților nonprofit, 
necumulării finanțării cu finanțarea din alte 
surse ale Uniunii, precum și a principiului 
neretroactivității. Acordarea și plata 
finanțării către participanții la programul 
BONUS-169 se desfășoară pe baza 
normelor comune, în conformitate cu cel 
de-al șaptelea program-cadru.
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Amendamentul 40
Adam Gierek

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Etapa de implementare are o durată de 
cel puțin cinci ani. Pe parcursul etapei de 
implementare vor fi publicate cel puțin trei
apeluri pentru propuneri, în vederea 
finanțării unor proiecte care abordează 
obiectivele BONUS-169. Aceste apeluri 
pentru propuneri vor viza proiecte
transnaționale și care implică parteneri 
multipli și vor include activități de 
cercetare, dezvoltare tehnologică, formare 
și diseminare. Proiectele vor fi selectate în
baza principiilor egalității de tratament, 
transparenței, evaluării independente, 
cofinanțării, activităților non-profit, 
necumulării finanțării cu finanțarea din alte
surse comunitare, precum și a principiului 
neretroactivității

(4) Etapa de implementare are o durată de 
cel puțin cinci ani. Pe parcursul etapei de 
implementare se publică cel puțin trei
cereri de propuneri de proiecte de 
cercetare, în vederea finanțării unor 
proiecte care abordează obiectivele
științifice necesare. Aceste cereri de 
propuneri vizează proiecte transnaționale și 
care implică parteneri multipli, iar în cazul 
fiecăruia dintre acestea trebuie să 
participe cel puțin două state din sud-estul 
regiunii Mării Baltice. Aceste proiecte
includ activități de cercetare, dezvoltare 
tehnologică, formare și diseminare.
Proiectele sunt selectate în conformitate cu 
cele mai importante obiective ale părții 
strategice, pe baza principiilor egalității de 
tratament, transparenței, evaluării de către 
experți independenți din toate statele 
participante, cofinanțării, activităților non-
profit, necumulării finanțării cu finanțarea 
din alte surse comunitare, precum și a 
principiului neretroactivității

Or. pl

Justificare

Este necesară o componență paritară, deoarece cercetătorii științifici care se ocupă de 
cercetarea Mării Baltice, și cu precădere cei din noile state membre, adică din sud-estul 
regiunii Mării Baltice, trebuie să fie mai bine implicați.



PE439.384v01-00 16/32 AM\807165RO.doc

RO

Amendamentul 41
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Etapa de implementare are o durată de 
cel puțin cinci ani. Pe parcursul etapei de 
implementare vor fi publicate cel puțin trei 
apeluri pentru propuneri, în vederea 
finanțării unor proiecte care abordează 
obiectivele BONUS-169. Aceste apeluri 
pentru propuneri vor viza proiecte 
transnaționale și care implică parteneri 
multipli și vor include activități de 
cercetare, dezvoltare tehnologică, formare 
și diseminare. Proiectele vor fi selectate în 
baza principiilor egalității de tratament, 
transparenței, evaluării independente, 
cofinanțării, activităților non-profit, 
necumulării finanțării cu finanțarea din alte 
surse comunitare, precum și a principiului 
neretroactivității.

(4) Etapa de implementare are o durată de 
cel puțin cinci ani. Pe parcursul etapei de 
implementare se publică cel puțin trei 
cereri de propuneri, în vederea finanțării 
unor proiecte care abordează obiectivele 
BONUS-169. Aceste cereri de propuneri 
vizează proiecte transnaționale și care 
implică parteneri multipli și includ
activități de cercetare, dezvoltare 
tehnologică, formare și diseminare. 
Proiectele sunt selectate pe baza 
principiilor egalității de tratament, 
transparenței, evaluării independente,  
activităților nonprofit, necumulării 
finanțării cu finanțarea din alte surse ale 
Uniunii, precum și a principiului 
neretroactivității. 

Or. en

Justificare

Este foarte important ca IMM-urile să participe la acest proces.

Amendamentul 42
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cererile deschise publicate în 
cadrul programului BONUS, 
întreprinderile mici și mijlocii ar trebui să 
beneficieze de alocarea unor fonduri 
minime (de exemplu 15% din suma totală 
a programului).
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Justificare

Este foarte important ca IMM-urile să fie încurajate să participe cu propuneri de proiecte, 
dar și să dispună de condiții favorabile în acest sens.

Amendamentul 43
Adam Gierek

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuția financiară a Comunității 
pentru etapa de punere în aplicare este de 
până la 48,75 milioane EUR și este 
echivalentă cu contribuția statelor 
participante, în limita menționată. Plafonul 
poate fi majorat cu suma rămasă după 
etapa strategică. Pe parcursul etapei de 
implementare, până la 25 % din 
contribuția din partea statelor 
participante poate consta în furnizarea de 
acces la infrastructurile de cercetare 
(denumită în continuare „contribuție în 
natură sub formă de acces la 
infrastructură”).

(2) Contribuția financiară a Comunității 
pentru etapa de punere în aplicare este de 
până la 48,75 milioane EUR și este 
echivalentă cu contribuția statelor 
participante, în limita menționată. Plafonul 
poate fi majorat cu suma rămasă după 
etapa strategică. Pe parcursul etapei de 
implementare, valoarea infrastructurilor 
de cercetare puse la dispoziție (denumită 
în continuare „contribuție în natură sub 
formă de acces la infrastructură”) poate fi 
considerată contribuție a statelor membre 
participante.

Or. pl

Justificare

În lumina diferențelor în acest domeniu dintre statele participante, nu se justifică în niciun 
caz propunerea ca un procent de 25% să fie considerat contribuție în natură sub formă de 
acces la infrastructură. În etapa strategică ar trebui să se adopte o abordare mai flexibilă în 
această privință.
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Amendamentul 44
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – partea introductivă și litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Contribuția financiară a Comunității
pentru etapa de implementare este pusă la 
dispoziție în următoarele condiții:

(3) Contribuția financiară a Uniunii pentru 
etapa de implementare depinde de
următoarele condiții:

(a) o evaluare pozitivă a etapei strategice 
efectuată de către Comisie cu ajutorul 
unor experți independenți; această 
evaluare se referă la progresul înregistrat 
în raport cu obiectivele, precum și la
rezultatele preconizate prevăzute la 
articolul 2 alineatul (3) și în anexa I;

(a) stabilirea de către statele participante 
a agendei strategice de cercetare, a 
platformelor de consultare a părților 
interesate, precum și a modalităților de 
implementare menționate la articolul 2 
alineatul (3) și progresul înregistrat în 
raport cu obiectivele și rezultatele 
preconizate prevăzute în anexa I secțiunea 
2. Dacă este cazul, Comisia face 
recomandări în vederea îmbunătățirii 
agendei strategice de cercetare.

Or. en

Justificare

Pentru clarificarea contribuției financiare a Comunității, este important să se definească în 
mod concret actorii participanți la etapa de implementare.

Amendamentul 45
Angelika Niebler

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – partea introductivă și litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Contribuția financiară a Comunității
pentru etapa de implementare este pusă la 
dispoziție în următoarele condiții: 

(3) Contribuția financiară a Uniunii pentru 
etapa de implementare depinde de
următoarele condiții:

(a) o evaluare pozitivă a etapei strategice 
efectuată de către Comisie cu ajutorul 
unor experți independenți; această 
evaluare se referă la progresul înregistrat 
în raport cu obiectivele, precum și la

(a) stabilirea de către statele participante 
a agendei strategice de cercetare, a 
platformelor de consultare a părților 
interesate, precum și a modalităților de 
implementare menționate la articolul 2 
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rezultatele preconizate prevăzute la 
articolul 2 alineatul (3) și în anexa I;

alineatul (3) și progresul înregistrat în 
raport cu obiectivele și rezultatele 
preconizate prevăzute în anexa I secțiunea 
2. Dacă este cazul, Comisia face 
recomandări în vederea îmbunătățirii 
agendei strategice de cercetare.

Or. en

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

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – partea introductivă și litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Contribuția financiară a Comunității
pentru etapa de implementare este pusă la 
dispoziție în următoarele condiții: 

(3) Contribuția financiară a Uniunii pentru 
etapa de implementare depinde de
următoarele condiții:

(a) o evaluare pozitivă a etapei strategice 
efectuată de către Comisie cu ajutorul 
unor experți independenți; această 
evaluare se referă la progresul înregistrat 
în raport cu obiectivele, precum și la
rezultatele preconizate prevăzute la 
articolul 2 alineatul (3) și în anexa I;

(a) stabilirea de către statele participante 
a agendei strategice de cercetare, a 
platformelor de consultare a părților 
interesate, precum și a modalităților de 
implementare menționate la articolul 2 
alineatul (3) și progresul înregistrat în 
raport cu obiectivele și rezultatele 
preconizate prevăzute în anexa I secțiunea 
2. Dacă este cazul, Comisia face 
recomandări în vederea îmbunătățirii 
agendei strategice de cercetare.

Or. en

Amendamentul 47
Ivari Padar

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – partea introductivă și litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Contribuția financiară a Comunității (3) Contribuția financiară a Uniunii pentru 
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pentru etapa de implementare este pusă la 
dispoziție în următoarele condiții: 

etapa de implementare depinde de
următoarele condiții:

(a) o evaluare pozitivă a etapei strategice 
efectuată de către Comisie cu ajutorul 
unor experți independenți; această 
evaluare se referă la progresul înregistrat 
în raport cu obiectivele, precum și la
rezultatele preconizate prevăzute la 
articolul 2 alineatul (3) și în anexa I;

(a) stabilirea de către statele participante 
a agendei strategice de cercetare, a 
platformelor de consultare a părților 
interesate, precum și a modalităților de 
implementare menționate la articolul 2 
alineatul (3) și progresul înregistrat în 
raport cu obiectivele și rezultatele 
preconizate prevăzute în anexa I secțiunea 
2. Dacă este cazul, Comisia face 
recomandări în vederea îmbunătățirii 
agendei strategice de cercetare.

Or. en

Amendamentul 48
Algirdas Saudargas

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – partea introductivă și litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Contribuția financiară a Comunității
pentru etapa de implementare este pusă la 
dispoziție în următoarele condiții: 

(3) Contribuția financiară a Uniunii pentru 
etapa de implementare depinde de
următoarele condiții:

(a) o evaluare pozitivă a etapei strategice 
efectuată de către Comisie cu ajutorul 
unor experți independenți; această 
evaluare se referă la progresul înregistrat 
în raport cu obiectivele, precum și la
rezultatele preconizate prevăzute la 
articolul 2 alineatul (3) și în anexa I;

(a) stabilirea de către statele participante 
a agendei strategice de cercetare, a 
platformelor de consultare a părților 
interesate, precum și a modalităților de 
implementare menționate la articolul 2
alineatul (3) și progresul înregistrat în 
raport cu obiectivele și rezultatele 
preconizate prevăzute în anexa I secțiunea 
2. Dacă este cazul, Comisia face 
recomandări în vederea îmbunătățirii 
agendei strategice de cercetare.

Or. en
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Amendamentul 49
Satu Hassi

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Contribuția financiară a Comunității 
pentru etapa de implementare este pusă la 
dispoziție în următoarele condiții:

(3) Înainte de încheierea etapei strategice, 
Comisia evaluează următoarele:

Or. en

Justificare

Contribuția financiară a Comunității nu ar trebui să fie condiționată, pentru a se evita 
crearea unor întreruperi și situații imprevizibile.

Amendamentul 50
Adam Gierek

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o evaluare pozitivă a etapei strategice 
efectuată de către Comisie cu ajutorul unor 
experți independenți; această evaluare se 
referă la progresul înregistrat în raport cu 
obiectivele, precum și la rezultatele 
preconizate prevăzute la articolul 2 
alineatul (3) și în anexa I;

(a) o evaluare pozitivă a etapei strategice 
efectuată de către Comisie cu ajutorul unor 
experți independenți reprezentanți ai 
tuturor statelor membre participante;
această evaluare se referă la stabilirea 
celor mai importante planuri de cercetare, 
care sunt esențiale pentru rezultatele 
preconizate prevăzute la articolul 2 
alineatul (3) și în anexa I, inclusiv prin 
selectarea și pregătirea cu atenție a
infrastructurii pentru cercetare necesară 
în etapa de implementare; în cazul în care 
consideră necesar, pe parcursul evaluării 
Comisia poate recomanda extinderea 
programului de cercetare;

Or. pl
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Justificare

Cunoașterea infrastructurii de cercetare disponibilă este de o importanță decisivă pentru 
proiectele de cercetare, care pot suferi modificări chiar imediat înainte de a fi aprobate.

Amendamentul 51
Satu Hassi

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o evaluare pozitivă a etapei strategice
efectuată de către Comisie cu ajutorul 
unor experți independenți; această 
evaluare se referă la progresul înregistrat 
în raport cu obiectivele, precum și la
rezultatele preconizate prevăzute la 
articolul 2 alineatul (3) și în anexa I;

(a) rezultatele etapei strategice descrise la 
articolul 2 alineatul (3) și progresul 
înregistrat în raport cu obiectivele și 
rezultatele preconizate prevăzute în anexa I
secțiunea 2;

Or. en

Justificare

Contribuția financiară a Comunității nu ar trebui să fie condiționată, pentru a se evita 
crearea unor întreruperi și situații imprevizibile.

Amendamentul 52
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia și Curtea de Conturi au dreptul de 
a efectua toate verificările și inspecțiile 
necesare pentru a asigura gestionarea 
corespunzătoare a fondurilor comunitare și 
pentru a proteja interesele financiare ale 
Comunității împotriva oricărei fraude sau 
abateri. În acest scop, statele participante și 
BONUS EEIG pun la dispoziția Comisiei 
și a Curții de Conturi toate documentele 

Comisia și Curtea de Conturi au dreptul de 
a efectua toate verificările și inspecțiile 
necesare pentru a asigura gestionarea 
corespunzătoare a fondurilor comunitare și 
pentru a proteja interesele financiare ale 
Comunității împotriva oricărei fraude sau 
abateri. În acest scop, statele participante și 
BONUS EEIG pun la dispoziția 
Parlamentului European, Comisiei, și a 
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pertinente. Curții de Conturi toate documentele 
pertinente.

Or. fr

Amendamentul 53
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 11 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ar trebui să se acorde o atenție deosebită 
Regatului Norvegiei.

Or. fr

Amendamentul 54
Satu Hassi

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) invită insistent toate țările terțe care 
au țărm la Marea Baltică sau care fac 
parte din bazinul hidrografic al acesteia 
să se alăture inițiativei în calitate de state 
participante.

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se urmărește adăugarea țărilor cuprinse în bazinul hidrografic al 
Mării Baltice la cele menționate în amendamentul 2 depus de raportoare.
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Amendamentul 55
Lambert van Nistelrooij

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

BONUS EEIG prezintă Comisiei 
rezultatele preconizate enumerate mai jos 
la cel târziu 18 luni de la inițierea etapei 
strategice. 

BONUS EEIG prezintă Comisiei 
rezultatele preconizate enumerate mai jos 
la cel târziu 15 luni de la inițierea etapei 
strategice. 

Or. en

Justificare

BONUS EEIG trebuie să trimită Comisiei rezultatele preconizate pentru etapa strategică 
înaintea încheierii acesteia. Din moment ce durata etapei strategice a fost redusă la 18 luni, 
data la care trebuie prezentate rezultatele ar trebui devansată la rândul său.

Amendamentul 56
Satu Hassi

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 2.2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenda de cercetare strategică va fi 
dezvoltată și convenită pe baza consultării 
dintre statele participante, o selecție largă 
de părți interesate și Comisie. Agenda 
reprezintă punctul de pornire pentru un 
program circumscris unei strategii de 
politică și extinde sfera cercetării astfel 
încât să cuprindă, pe lângă ecosistemul 
marin, o abordare a bazinului hidrografic 
care vizează aspectele cheie care afectează 
calitatea și productivitatea ecosistemelor 
regiunii Mării Baltice.

Agenda strategică de cercetare este 
elaborată și convenită pe baza consultării 
dintre statele participante, o gamă largă de 
părți interesate și Comisie. Agenda 
reprezintă punctul de pornire pentru un 
program circumscris unei strategii de 
politică și extinde sfera cercetării astfel 
încât să cuprindă, pe lângă ecosistemul 
marin, o abordare a bazinului hidrografic 
care vizează aspectele cheie care afectează 
calitatea și productivitatea ecosistemelor 
regiunii Mării Baltice, în special 
eutrofizarea. Aceasta include o estimare a 
costurilor economice pe care le atrag 
după sine daunele aduse mediului și 
pierderea biodiversității din regiune.
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Or. en

Justificare

Prin amendamentul de față se urmărește adăugarea evaluării economice a daunelor 
provocate mediului în general (de exemplu eutrofizarea), pe lângă pierderea biodiversității, 
menționată în amendamentul 3 depus de raportoare.

Amendamentul 57
Adam Gierek

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 2.2.3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) dezvoltarea unei structuri financiare a 
finanțării proiectului BONUS-169 bazată
pe un fond comun, constituit din 
contribuțiile în numerar ale statelor 
participante și contribuția Comunității;

(h) dezvoltarea unei structuri financiare
pentru finanțarea de proiecte bazate, 
având în vedere în special etapa de 
selecție și de pregătire a infrastructurii de 
cercetare, pe un fond comun, constituit din 
contribuțiile în numerar și în natură ale 
statelor participante și contribuția 
Comunității;

Or. pl

Justificare

La finanțare trebuie să se ia în considerare contribuțiile în natură ale statelor membre sub 
forma infrastructurii de cercetare necesare.

Amendamentul 58
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Etapa de implementare a BONUS-169 se 
cofinanțează de statele participante și de
Comunitate pe o perioadă minimă de cinci 
ani până la încheierea ciclului complet de 
viață al tuturor proiectelor finanțate prin 

Etapa de implementare a BONUS-169 se 
cofinanțează de statele participante și de
Uniune pe o perioadă minimă de cinci ani 
până la încheierea ciclului complet de viață 
al tuturor proiectelor finanțate prin 



PE439.384v01-00 26/32 AM\807165RO.doc

RO

BONUS-169, cu condiția ca angajamentele 
din partea Comunității să se încheie până în 
2013 și toate obligațiile de raportare către 
Comisie să fie îndeplinite. Contribuția
Comunității pe parcursul etapei de 
implementare trebuie să fie echivalentă cu 
contribuțiile în numerar și în natură sub 
formă de acces la infrastructură ale statelor 
participante la proiectele BONUS-169
efectuate prin intermediul BONUS EEIG, 
precum și cu costurile de funcționare 
contractate de BONUS EEIG în etapa de 
implementare. Aceste costuri de 
funcționare nu pot depăși 5 milioane EUR.

BONUS-169, cu condiția ca angajamentele 
din partea Comunității să se încheie până în 
2013 și toate obligațiile de raportare către 
Comisie să fie îndeplinite. Contribuția
Uniunii pe parcursul etapei de 
implementare este echivalentă cu 
contribuțiile în numerar și în natură sub 
formă de acces la infrastructură ale statelor 
participante la proiectele BONUS-169, 
precum și cu costurile de funcționare 
contractate de BONUS EEIG în etapa de 
implementare. Aceste costuri de 
funcționare nu pot depăși 5 milioane EUR.

Contribuția financiară a Comunității și 
contribuția în numerar a statelor 
participante la BONUS-169 vor fi reunite 
într-un fond comun și vor fi administrate 
la nivel central de BONUS EEIG.
Sub rezerva condițiilor convenite în 
acordurile financiare anuale la care se face 
referire la articolul 5 alineatul (2) 
contribuția financiară a Comunității va fi 
plătită pe baza dovezii de plată a 
contribuției în numerar a statelor 
participante la BONUS EEIG și de 
asigurare a contribuțiilor în natură sub 
formă de acces la infrastructură pentru 
proiectele BONUS-169.

Sub rezerva condițiilor convenite în 
acordurile financiare anuale la care se face 
referire la articolul 5 alineatul (2),
contribuția financiară a Uniunii se plătește
pe baza dovezii de plată a contribuției în 
numerar a statelor participante către 
beneficiarii programului BONUS-169 sau
EEIG și de asigurare a contribuțiilor în 
natură sub formă de acces la infrastructură 
pentru proiectele BONUS-169.

Utilizarea corectă a finanțării BONUS-169 
de către beneficiari constituie 
responsabilitatea BONUS EEIG și se 
confirmă prin auditarea financiară 
independentă a proiectelor, care trebuie 
efectuată de BONUS EEIG sau în numele 
acesteia.

Utilizarea corectă a finanțării BONUS-169 
de către beneficiari constituie 
responsabilitatea BONUS EEIG și se 
confirmă prin auditarea financiară 
independentă a proiectelor, care trebuie 
efectuată de BONUS EEIG sau în numele 
acesteia.

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

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Etapa de implementare a BONUS-169 se 
cofinanțează de statele participante și de
Comunitate pe o perioadă minimă de cinci 
ani până la încheierea ciclului complet de 
viață al tuturor proiectelor finanțate prin 
BONUS-169, cu condiția ca angajamentele 
din partea Comunității să se încheie până în 
2013 și toate obligațiile de raportare către 
Comisie să fie îndeplinite. Contribuția
Comunității pe parcursul etapei de 
implementare trebuie să fie echivalentă cu 
contribuțiile în numerar și în natură sub 
formă de acces la infrastructură ale statelor 
participante la proiectele BONUS-169
efectuate prin intermediul BONUS EEIG, 
precum și cu costurile de funcționare 
contractate de BONUS EEIG în etapa de 
implementare. Aceste costuri de 
funcționare nu pot depăși 5 milioane EUR.

Etapa de implementare a BONUS-169 se 
cofinanțează de statele participante și de
Uniune pe o perioadă minimă de cinci ani 
până la încheierea ciclului complet de viață 
al tuturor proiectelor finanțate prin 
BONUS-169, cu condiția ca angajamentele 
din partea Comunității să se încheie până în 
2013 și toate obligațiile de raportare către 
Comisie să fie îndeplinite. Contribuția
Uniunii pe parcursul etapei de 
implementare este echivalentă cu 
contribuțiile în numerar și în natură sub 
formă de acces la infrastructură ale statelor 
participante la proiectele BONUS-169, 
precum și cu costurile de funcționare 
contractate de BONUS EEIG în etapa de 
implementare. Aceste costuri de 
funcționare nu pot depăși 5 milioane EUR.

Contribuția financiară a Comunității și 
contribuția în numerar a statelor 
participante la BONUS-169 vor fi reunite 
într-un fond comun și vor fi administrate 
la nivel central de BONUS EEIG.
Sub rezerva condițiilor convenite în 
acordurile financiare anuale la care se face 
referire la articolul 5 alineatul (2) 
contribuția financiară a Comunității va fi 
plătită pe baza dovezii de plată a 
contribuției în numerar a statelor 
participante la BONUS EEIG și de 
asigurare a contribuțiilor în natură sub 
formă de acces la infrastructură pentru 
proiectele BONUS-169.

Sub rezerva condițiilor convenite în 
acordurile financiare anuale la care se face 
referire la articolul 5 alineatul (2),
contribuția financiară a Uniunii se plătește
pe baza dovezii de plată a contribuției în 
numerar a statelor participante către 
beneficiarii programului BONUS-169 sau
EEIG și de asigurare a contribuțiilor în 
natură sub formă de acces la infrastructură 
pentru proiectele BONUS-169.

Utilizarea corectă a finanțării BONUS-169 
de către beneficiari constituie 
responsabilitatea BONUS EEIG și se 
confirmă prin auditarea financiară 

Utilizarea corectă a finanțării BONUS-169 
de către beneficiari constituie 
responsabilitatea BONUS EEIG și se 
confirmă prin auditarea financiară 
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independentă a proiectelor, care trebuie 
efectuată de BONUS EEIG sau în numele 
acesteia.

independentă a proiectelor, care trebuie 
efectuată de BONUS EEIG sau în numele 
acesteia.

Or. en

Amendamentul 60
Angelika Niebler

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Etapa de implementare a BONUS-169 se 
cofinanțează de statele participante și de
Comunitate pe o perioadă minimă de cinci 
ani până la încheierea ciclului complet de 
viață al tuturor proiectelor finanțate prin 
BONUS-169, cu condiția ca angajamentele 
din partea Comunității să se încheie până în 
2013 și toate obligațiile de raportare către 
Comisie să fie îndeplinite. Contribuția
Comunității pe parcursul etapei de 
implementare trebuie să fie echivalentă cu 
contribuțiile în numerar și în natură sub 
formă de acces la infrastructură ale statelor 
participante la proiectele BONUS-169
efectuate prin intermediul BONUS EEIG, 
precum și cu costurile de funcționare 
contractate de BONUS EEIG în etapa de 
implementare. Aceste costuri de 
funcționare nu pot depăși 5 milioane EUR.

Etapa de implementare a BONUS-169 se 
cofinanțează de statele participante și de
Uniune pe o perioadă minimă de cinci ani 
până la încheierea ciclului complet de viață 
al tuturor proiectelor finanțate prin 
BONUS-169, cu condiția ca angajamentele 
din partea Comunității să se încheie până în 
2013 și toate obligațiile de raportare către 
Comisie să fie îndeplinite. Contribuția
Uniunii pe parcursul etapei de 
implementare este echivalentă cu 
contribuțiile în numerar și în natură sub 
formă de acces la infrastructură ale statelor 
participante la proiectele BONUS-169, 
precum și cu costurile de funcționare 
contractate de BONUS EEIG în etapa de 
implementare. Aceste costuri de 
funcționare nu pot depăși 5 milioane EUR.

Contribuția financiară a Comunității și 
contribuția în numerar a statelor 
participante la BONUS-169 vor fi reunite 
într-un fond comun și vor fi administrate 
la nivel central de BONUS EEIG.
Sub rezerva condițiilor convenite în 
acordurile financiare anuale la care se face 
referire la articolul 5 alineatul (2) 
contribuția financiară a Comunității va fi 
plătită pe baza dovezii de plată a 
contribuției în numerar a statelor 
participante la BONUS EEIG și de 

Sub rezerva condițiilor convenite în 
acordurile financiare anuale la care se face 
referire la articolul 5 alineatul (2),
contribuția financiară a Uniunii se plătește
pe baza dovezii de plată a contribuției în 
numerar a statelor participante către 
beneficiarii programului BONUS-169 sau
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asigurare a contribuțiilor în natură sub 
formă de acces la infrastructură pentru 
proiectele BONUS-169.

EEIG și de asigurare a contribuțiilor în 
natură sub formă de acces la infrastructură 
pentru proiectele BONUS-169.

Utilizarea corectă a finanțării BONUS-169 
de către beneficiari constituie 
responsabilitatea BONUS EEIG și se 
confirmă prin auditarea financiară 
independentă a proiectelor, care trebuie 
efectuată de BONUS EEIG sau în numele 
acesteia.

Utilizarea corectă a finanțării BONUS-169 
de către beneficiari constituie 
responsabilitatea BONUS EEIG și se 
confirmă prin auditarea financiară 
independentă a proiectelor, care trebuie 
efectuată de BONUS EEIG sau în numele 
acesteia.

Or. en

Amendamentul 61
Ivari Padar

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Etapa de implementare a BONUS-169 se 
cofinanțează de statele participante și de
Comunitate pe o perioadă minimă de cinci 
ani până la încheierea ciclului complet de 
viață al tuturor proiectelor finanțate prin 
BONUS-169, cu condiția ca angajamentele 
din partea Comunității să se încheie până în 
2013 și toate obligațiile de raportare către 
Comisie să fie îndeplinite. Contribuția
Comunității pe parcursul etapei de 
implementare trebuie să fie echivalentă cu 
contribuțiile în numerar și în natură sub 
formă de acces la infrastructură ale statelor 
participante la proiectele BONUS-169
efectuate prin intermediul BONUS EEIG, 
precum și cu costurile de funcționare 
contractate de BONUS EEIG în etapa de 
implementare. Aceste costuri de 
funcționare nu pot depăși 5 milioane EUR.

Etapa de implementare a BONUS-169 se 
cofinanțează de statele participante și de
Uniune pe o perioadă minimă de cinci ani 
până la încheierea ciclului complet de viață 
al tuturor proiectelor finanțate prin 
BONUS-169, cu condiția ca angajamentele 
din partea Comunității să se încheie până în 
2013 și toate obligațiile de raportare către 
Comisie să fie îndeplinite. Contribuția
Uniunii pe parcursul etapei de 
implementare este echivalentă cu 
contribuțiile în numerar și în natură sub 
formă de acces la infrastructură ale statelor 
participante la proiectele BONUS-169, 
precum și cu costurile de funcționare 
contractate de BONUS EEIG în etapa de 
implementare. Aceste costuri de 
funcționare nu pot depăși 5 milioane EUR.

Contribuția financiară a Comunității și 
contribuția în numerar a statelor 
participante la BONUS-169 vor fi reunite 
într-un fond comun și vor fi administrate 
la nivel central de BONUS EEIG.
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Sub rezerva condițiilor convenite în 
acordurile financiare anuale la care se face 
referire la articolul 5 alineatul (2) 
contribuția financiară a Comunității va fi 
plătită pe baza dovezii de plată a 
contribuției în numerar a statelor 
participante la BONUS EEIG și de 
asigurare a contribuțiilor în natură sub 
formă de acces la infrastructură pentru 
proiectele BONUS-169.

Sub rezerva condițiilor convenite în 
acordurile financiare anuale la care se face 
referire la articolul 5 alineatul (2),
contribuția financiară a Uniunii se plătește
pe baza dovezii de plată a contribuției în 
numerar a statelor participante către 
beneficiarii programului BONUS-169 sau
EEIG și de asigurare a contribuțiilor în 
natură sub formă de acces la infrastructură 
pentru proiectele BONUS-169.

Utilizarea corectă a finanțării BONUS-169 
de către beneficiari constituie 
responsabilitatea BONUS EEIG și se 
confirmă prin auditarea financiară 
independentă a proiectelor, care trebuie 
efectuată de BONUS EEIG sau în numele 
acesteia.

Utilizarea corectă a finanțării BONUS-169 
de către beneficiari constituie 
responsabilitatea BONUS EEIG și se 
confirmă prin auditarea financiară 
independentă a proiectelor, care trebuie 
efectuată de BONUS EEIG sau în numele 
acesteia.

Or. en

Amendamentul 62
Algirdas Saudargas

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Etapa de implementare a BONUS-169 se 
cofinanțează de statele participante și de
Comunitate pe o perioadă minimă de cinci 
ani până la încheierea ciclului complet de 
viață al tuturor proiectelor finanțate prin 
BONUS-169, cu condiția ca angajamentele 
din partea Comunității să se încheie până în 
2013 și toate obligațiile de raportare către 
Comisie să fie îndeplinite. Contribuția
Comunității pe parcursul etapei de 
implementare trebuie să fie echivalentă cu 
contribuțiile în numerar și în natură sub 
formă de acces la infrastructură ale statelor 
participante la proiectele BONUS-169
efectuate prin intermediul BONUS EEIG, 
precum și cu costurile de funcționare 
contractate de BONUS EEIG în etapa de 
implementare. Aceste costuri de 

Etapa de implementare a BONUS-169 se 
cofinanțează de statele participante și de
Uniune pe o perioadă minimă de cinci ani 
până la încheierea ciclului complet de viață 
al tuturor proiectelor finanțate prin 
BONUS-169, cu condiția ca angajamentele 
din partea Comunității să se încheie până în 
2013 și toate obligațiile de raportare către 
Comisie să fie îndeplinite. Contribuția
Uniunii pe parcursul etapei de 
implementare este echivalentă cu 
contribuțiile în numerar și în natură sub 
formă de acces la infrastructură ale statelor 
participante la proiectele BONUS-169, 
precum și cu costurile de funcționare 
contractate de BONUS EEIG în etapa de 
implementare. Aceste costuri de 
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funcționare nu pot depăși 5 milioane EUR. funcționare nu pot depăși 5 milioane EUR.

Contribuția financiară a Comunității și 
contribuția în numerar a statelor 
participante la BONUS-169 vor fi reunite 
într-un fond comun și vor fi administrate 
la nivel central de BONUS EEIG.
Sub rezerva condițiilor convenite în 
acordurile financiare anuale la care se face 
referire la articolul 5 alineatul (2) 
contribuția financiară a Comunității va fi 
plătită pe baza dovezii de plată a 
contribuției în numerar a statelor 
participante la BONUS EEIG și de 
asigurare a contribuțiilor în natură sub 
formă de acces la infrastructură pentru 
proiectele BONUS-169.

Sub rezerva condițiilor convenite în 
acordurile financiare anuale la care se face 
referire la articolul 5 alineatul (2),
contribuția financiară a Uniunii se plătește
pe baza dovezii de plată a contribuției în 
numerar a statelor participante către 
beneficiarii programului BONUS-169 sau
EEIG și de asigurare a contribuțiilor în 
natură sub formă de acces la infrastructură 
pentru proiectele BONUS-169.

Utilizarea corectă a finanțării BONUS-169 
de către beneficiari constituie 
responsabilitatea BONUS EEIG și se 
confirmă prin auditarea financiară 
independentă a proiectelor, care trebuie 
efectuată de BONUS EEIG sau în numele 
acesteia.

Utilizarea corectă a finanțării BONUS-169 
de către beneficiari constituie 
responsabilitatea BONUS EEIG și se 
confirmă prin auditarea financiară 
independentă a proiectelor, care trebuie 
efectuată de BONUS EEIG sau în numele 
acesteia.

Or. en

Amendamentul 63
Adam Gierek

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3.4 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția financiară a Comunității și 
contribuția în numerar a statelor 
participante la BONUS-169 vor fi reunite
într-un fond comun și vor fi administrate 
la nivel central de BONUS EEIG.

Contribuția financiară a Comunității și 
contribuția în numerar și în natură a 
statelor participante la programul de 
cercetare BONUS sunt reunite și sunt 
administrate direct de BONUS EEIG sau 
indirect de către acesta, adică virtual, în 
acele cazuri în care un stat membru sau 
un stat terț participant își alocă 
contribuțiile în numerar sau în natură 
exclusiv programelor de cercetare 
naționale corelate etapei de implementare 
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a unor proiecte comune derulate în cadrul 
programului de cercetare.

Or. pl

Justificare

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.

Amendamentul 64
Lambert van Nistelrooij

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3.4 – al doilea paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția financiară a Comunității și 
contribuția în numerar a statelor 
participante la BONUS-169 vor fi reunite
într-un fond comun și vor fi administrate la 
nivel central de BONUS EEIG.

De regulă, contribuția financiară a Uniunii
și contribuția în numerar a statelor 
participante BONUS-169 se reunesc într-
un fond comun și se administrează la nivel 
central de către BONUS EEIG („fondul 
comun”).

Or. en

Justificare

Contribuția financiară a Comisiei și contribuția statelor participante sunt în general reunite 
și administrate de către BONUS EEIG. Aceste rezerve comune ar trebui denumite „fondul 
comun”.


