
AM\807165SL.doc PE439.384v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2009/0169(COD)

5.3.2010

PREDLOGI SPREMEMB
21 – 64

Osnutek poročila
Lena Ek
(PE438.278v01-00)

predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Skupnosti pri 
skupnem raziskovalnem in razvojnem programu za Baltsko morje (BONUS-
169), ki ga izvaja več držav članic

Predlog odločbe
(KOM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))



PE439.384v01-00 2/30 AM\807165SL.doc

SL

AM_Com_LegReport



AM\807165SL.doc 3/30 PE439.384v01-00

SL

Predlog spremembe 21
Adam Gierek

Predlog odločbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Ekosistem Baltskega morja, 
polzaprtega evropskega morja, je eno 
največjih svetovnih vodnih teles s 
somornico, na katero vplivajo številni 
naravni dejavniki in dejavniki, ki so 
posledica človekovega delovanja, kot so 
onesnaženje s težkimi kovinami, obstojna 
organska onesnaževala, radioaktivne 
snovi, razlitja nafte ter drugih škodljivih 
in nevarnih snovi, visoka stopnja 
evtrofikacije zaradi čezmernih vnosov 
hranil in organskih snovi, vnosi škodljivih
tujih organizmov, netrajnostno izkoriščanje 
staležev rib, negativni učinki podnebnih 
sprememb, izgubljanje biotske 
raznovrstnosti ter vse pogostejše širjenje 
človekovih dejavnosti na obalna in 
priobalna območja, vključno z ekološko 
netrajnostnim turizmom. Ti vplivi so 
močno zmanjšali zmožnost Baltskega 
morja, da bi trajnostno zagotavljalo 
dobrine in storitve, od katerih so ljudje 
neposredno ali posredno odvisni zaradi 
družbenih, kulturnih in gospodarskih 
koristi.

(3) Ekosistem Baltskega morja, 
polzaprtega evropskega morja, je eno 
največjih svetovnih vodnih teles s 
somornico, na katero so vplivali in vplivajo 
številni naravni dejavniki in dejavniki, ki 
so posledica človekovega delovanja, kot so 
onesnaženje z orožjem iz druge svetovne 
vojne, na primer bojni plini, s spojinami 
težkih kovin, organskimi snovmi, 
radioaktivnimi snovmi, razlito nafto in 
kurilnim oljem. Razvoj kmetijstva v 
povodju Baltskega morja pa je tudi 
povzročil visoko stopnjo evtrofikacije 
zaradi čezmernega vnosa gnojil in 
organskih snovi, vnosa neendemičnih tujih 
organizmov v okolje, netrajnostno 
izkoriščanje staležev rib in podnebne 
spremembe povzročajo izgubo izvorne 
biotske raznovrstnosti. Ti dejavniki in pa 
vse pogostejše človekove dejavnosti kot 
gradnja plinske napeljave neposredno na 
obali, področjih blizu nje ter v povodju 
Baltskega morja, vključno s spodbujanjem 
ekološko netrajnostnega turizma 
povzročajo uničenje naravnega okolja.
Vse to močno zmanjšuje zmožnost 
Baltskega morja, da bi trajnostno 
zagotavljalo dobrine in storitve, od katerih 
so ljudje neposredno ali posredno odvisni 
zaradi družbenih, kulturnih in gospodarskih 
koristi.

Or. pl

Obrazložitev

Ekosistem Baltskega morja je ogrožen zaradi ostankov iz druge svetovne vojne in pa zaradi 
zdajšnjih investicijskih dejavnosti neposredno ob Baltskem morju.
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Predlog spremembe 22
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

Predlog odločbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Komisija mora ob koncu strateške 
faze ob pomoči neodvisnega strokovnjaka 
oceniti, ali je pobuda dovolj zrela in 
pripravljena za začetek izvedbene faze.

(15) Komisija mora ob koncu strateške 
faze preveriti, ali so strateški raziskovalni 
program, platforme za posvetovanje z 
zainteresiranimi stranmi ter načini 
izvajanja pripravljeni za začetek
izvedbene faze pobude. Po potrebi mora 
tudi oblikovati priporočila za izboljšanje 
strateškega raziskovalnega programa. 
Prehod na izvedbeno fazo mora potekati 
nemoteno in brez zamud.

Or. en

Obrazložitev

Za dobro razumevanje obeh faz je treba jasno opredeliti, kdo sodeluje pri prehodu iz 
strateške v izvedbeno fazo.

Predlog spremembe 23
Angelika Niebler

Predlog odločbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Komisija mora ob koncu strateške 
faze ob pomoči neodvisnega strokovnjaka 
oceniti, ali je pobuda dovolj zrela in 
pripravljena za začetek izvedbene faze.

(15) Komisija mora ob koncu strateške 
faze preveriti, ali so strateški raziskovalni 
program, platforme za posvetovanje z 
zainteresiranimi stranmi ter načini 
izvajanja pripravljeni za začetek
izvedbene faze pobude. Po potrebi mora 
tudi oblikovati priporočila za izboljšanje 
strateškega raziskovalnega programa. 
Prehod na izvedbeno fazo mora potekati 
nemoteno in brez zamud.
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Predlog spremembe 24
Satu Hassi

Predlog odločbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Komisija mora ob koncu strateške 
faze ob pomoči neodvisnega strokovnjaka 
oceniti, ali je pobuda dovolj zrela in 
pripravljena za začetek izvedbene faze.

(15) Komisija mora ob koncu strateške 
faze preveriti, ali so strateški raziskovalni 
program, platforme za posvetovanje z 
zainteresiranimi stranmi ter načini 
izvajanja pripravljeni za začetek
izvedbene faze pobude. Po potrebi mora 
tudi oblikovati priporočila za izboljšanje 
strateškega raziskovalnega programa. 
Prehod na izvedbeno fazo mora potekati 
nemoteno in brez zamud.

Or. en

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

Predlog odločbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Komisija mora ob koncu strateške 
faze ob pomoči neodvisnega strokovnjaka 
oceniti, ali je pobuda dovolj zrela in 
pripravljena za začetek izvedbene faze.

(15) Komisija mora ob koncu strateške 
faze preveriti, ali so strateški raziskovalni 
program, platforme za posvetovanje z 
zainteresiranimi stranmi ter načini 
izvajanja pripravljeni za začetek
izvedbene faze pobude. Po potrebi mora 
tudi oblikovati priporočila za izboljšanje 
strateškega raziskovalnega programa. 
Prehod na izvedbeno fazo mora potekati 
nemoteno in brez zamud.

Or. en
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Predlog spremembe 26
Ivari Padar

Predlog odločbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Komisija mora ob koncu strateške 
faze ob pomoči neodvisnega strokovnjaka 
oceniti, ali je pobuda dovolj zrela in 
pripravljena za začetek izvedbene faze.

(15) Komisija mora ob koncu strateške 
faze preveriti, ali so strateški raziskovalni 
program, platforme za posvetovanje z 
zainteresiranimi stranmi ter načini 
izvajanja pripravljeni za začetek
izvedbene faze pobude. Po potrebi mora 
tudi oblikovati priporočila za izboljšanje 
strateškega raziskovalnega programa. 
Prehod na izvedbeno fazo mora potekati 
nemoteno in brez zamud.

Or. en

Predlog spremembe 27
Algirdas Saudargas

Predlog odločbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Komisija mora ob koncu strateške 
faze ob pomoči neodvisnega strokovnjaka 
oceniti, ali je pobuda dovolj zrela in 
pripravljena za začetek izvedbene faze.

(15) Komisija mora ob koncu strateške 
faze preveriti, ali so strateški raziskovalni 
program, platforme za posvetovanje z 
zainteresiranimi stranmi ter načini 
izvajanja pripravljeni za začetek
izvedbene faze pobude. Po potrebi mora 
tudi oblikovati priporočila za izboljšanje 
strateškega raziskovalnega programa. 
Prehod na izvedbeno fazo mora potekati 
nemoteno in brez zamud.

Or. en
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Predlog spremembe 28
Adam Gierek

Predlog odločbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Komisija mora ob koncu strateške 
faze ob pomoči neodvisnega strokovnjaka 
oceniti, ali je pobuda dovolj zrela in 
pripravljena za začetek izvedbene faze.

(15) Komisija preveri ob koncu strateške 
faze ob pomoči neodvisnih strokovnjakov, 
iz vseh pri oceni sodelujočih držav, ali je 
pobuda dovolj zrela in pripravljena za 
začetek izvedbene faze. Komisija lahko, če 
meni, da je potrebno, predlaga izboljšave 
v programu in na raziskovalnem 
področju. Prehod na izvedbeno fazo mora 
potekati nemoteno in brez zamud.

Or. pl

Obrazložitev

Strateška faza mora biti pripravljena tako, da morebitni popravki ne bodo upočasnili prehoda 
na raziskovalno fazo.

Predlog spremembe 29
Lena Ek

Predlog odločbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Za učinkovito izvajanje programa 
BONUS-169 v izvedbeni fazi je treba 
odobriti finančno podporo sodelujočim pri 
projektih programa BONUS-169, izbranih 
na centralni ravni pod okriljem mreže 
BONUS EEIG in na podlagi razpisov za 
zbiranje predlogov.

(24) Za učinkovito izvajanje programa 
BONUS v izvedbeni fazi je treba odobriti 
finančno podporo sodelujočim pri projektih 
programa BONUS, izbranih na centralni 
ravni pod okriljem mreže BONUS EEIG in 
na podlagi razpisov za zbiranje predlogov. 
Čeprav bi bila skupna blagajna 
dolgoročno boljša, da se zajamčijo 
sredstva za raziskovalce in da se zagotovi 
dodana vrednost EU, sedanje ovire v 
nekaterih sodelujočih državah glede 
financiranja zunanjih raziskav ne bi 
smele upočasniti učinkovitega izvajanja 
programa BONUS. V posebnih primerih 
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je torej ustrezneje omogočiti sodelujoči 
državi, da začasno nameni svoj prispevek 
samo za domače raziskave, ki so izbrane 
na centralni ravni, ne da bi pri tem 
ogrožali glavnega merila glede znanstvene 
odličnosti.

Or. en

Predlog spremembe 30
Lambert van Nistelrooij

Predlog odločbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Za učinkovito izvajanje programa 
BONUS-169 v izvedbeni fazi je treba 
odobriti finančno podporo sodelujočim pri 
projektih programa BONUS-169, izbranih 
na centralni ravni pod okriljem mreže 
BONUS EEIG in na podlagi razpisov za 
zbiranje predlogov.

(24) Za učinkovito izvajanje programa 
BONUS v izvedbeni fazi je treba odobriti 
finančno podporo sodelujočim pri projektih 
programa BONUS, izbranih na centralni 
ravni pod okriljem mreže BONUS EEIG in 
na podlagi razpisov za zbiranje predlogov. 
Dodeljevanje denarne pomoči sodelujočim 
v programu BONUS ter njeno 
izplačevanje morata potekati pregledno, 
nebirokratsko in v skladu s skupnimi 
pravili.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s splošnimi pravili sedmega okvirnega programa mora biti dodeljevanje finančne 
podpore sodelujočim čim bolj pregledno in nebirokratsko.

Predlog spremembe 31
Satu Hassi

Predlog odločbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Za učinkovito izvajanje programa (24) Za učinkovito izvajanje programa 
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BONUS-169 v izvedbeni fazi je treba 
odobriti finančno podporo sodelujočim pri 
projektih programa BONUS-169, izbranih 
na centralni ravni pod okriljem mreže 
BONUS EEIG in na podlagi razpisov za 
zbiranje predlogov.

BONUS-169 v izvedbeni fazi je treba 
odobriti finančno podporo sodelujočim pri 
projektih programa BONUS-169, izbranih 
na centralni ravni pod okriljem mreže 
BONUS EEIG in na podlagi razpisov za 
zbiranje predlogov. Dodeljevanje denarne 
pomoči sodelujočim v programu BONUS-
169 ter njeno izplačevanje morata potekati 
v skladu s sedmim okvirnim programom.

Or. en

Predlog spremembe 32
Lambert van Nistelrooij

Predlog odločbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) V skladu s cilji Sedmega okvirnega 
programa mora biti sodelovanje v
programu BONUS-169 omogočeno vsem 
drugim državam, če je tako sodelovanje 
določeno z ustreznim mednarodnim 
sporazumom ter če s tem soglašajo 
Komisija in sodelujoče države članice. 
Skupnost mora imeti v skladu s Sedmim
okvirnim programom pravico, da se 
sporazume o pogojih svojega finančnega 
prispevka za program BONUS-169 glede 
na sodelovanje drugih držav v skladu s 
pravili in pogoji, določenimi v tej odločbi.

(28) V skladu s cilji sedmega okvirnega 
programa mora biti sodelovanje v 
programu BONUS-169 omogočeno vsem 
drugim državam, zlasti Ruski federaciji, pa 
tudi drugim državam povodja Baltskega 
morja in Norveški, če je tako sodelovanje 
določeno z ustreznim mednarodnim 
sporazumom ter če s tem soglašajo 
Komisija in sodelujoče države članice. 
Unija mora imeti v skladu s sedmim
okvirnim programom pravico, da se 
sporazume o pogojih svojega finančnega 
prispevka za program BONUS-169 glede 
na sodelovanje drugih držav v skladu s 
pravili in pogoji, določenimi v tej odločbi.

Or. en

Obrazložitev

Sodelovanje v tem programu je treba omogočiti tudi Ruski federaciji, drugim državam 
povodja Baltskega morja in Norveški, če to želijo.
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Predlog spremembe 33
Lambert van Nistelrooij

Predlog odločbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ključno je, da se v raziskovalnih 
dejavnostih, ki se izvajajo na podlagi 
programa BONUS-169, spoštujejo 
temeljna etična načela, vključno s tistimi iz 
člena 6 Pogodbe o Evropski uniji in Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah, ter 
upošteva načelo enakopravnosti spolov.

(30) Ključno je, da se v raziskovalnih 
dejavnostih, ki se izvajajo na podlagi 
programa BONUS-169, spoštujejo 
temeljna etična načela, vključno s tistimi iz 
člena 6 Pogodbe o Evropski uniji in Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah ter 
sedmega okvirnega programa, in upošteva 
načelo enakopravnosti spolov.

Or. en

Obrazložitev

Etična načela so sestavni del Pogodbe o Evropski uniji, Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah ter sedmega okvirnega programa, kar je treba v besedilu omeniti.

Predlog spremembe 34
Adam Gierek

Predlog odločbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Komisija mora opraviti vmesne ocene 
kakovosti in učinkovitosti izvajanja 
programa BONUS-169 ter napredka pri 
doseganju zastavljenih ciljev, pa tudi 
končno oceno.

(31) Komisija glede na vmesne ocene, ki 
jih izvedejo neodvisni strokovnjaki iz vseh 
sodelujočih držav, oceni izvajanje 
raziskovalnega programa in 
raziskovalnega načrta ter napredka pri 
doseganju zastavljenih ciljev, opravi pa 
tudi končno oceno.

Or. pl

Obrazložitev

Strokovnjaki morajo biti politično neodvisni ter morajo pri oceni izvajanja raziskovalnega 
programa in načrta  upoštevati njuno kakovost in učinkovitost.
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Predlog spremembe 35
Adam Gierek

Predlog odločbe
Člen 2 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Strateška faza programa traja do dve leti. 
Namenjena je pripravi izvedbene faze. V 
strateški fazi BONUS EEIG izvede 
naslednje naloge:

3. Strateška faza programa traja do dve leti.
Namenjena je pripravi izvedbene faze, ki 
vključuje naslednje:

– določitev prednostnih nalog, da se 
doseže dobro stanje Baltskega morja,
– postopno razvijanje potrebnih 
raziskovalnih infrastruktur. 
V strateški fazi BONUS EEIG izvede 
naslednje naloge:

Or. pl

Obrazložitev

Strateška faza se ne sme skrajšati. Pri izvedbeni fazi je treba upoštevati vse potrebne 
raziskovalne dejavnosti, ki so bistvene za dobro ekološko stanje Baltskega morja.

Predlog spremembe 36
Lambert van Nistelrooij

Predlog odločbe
Člen 2 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Strateška faza programa traja do dve leti. 
Namenjena je pripravi izvedbene faze. V 
strateški fazi BONUS EEIG izvede 
naslednje naloge: 

3. Strateška faza programa traja do 
18 mesecev. Namenjena je pripravi 
izvedbene faze. V strateški fazi BONUS 
EEIG izvede naslednje naloge: 

Or. en

Obrazložitev

Strateški raziskovalni program se bo končal poleti 2011, tako da bi lahko prišlo do razkoraka 
med koncem programa BONUS-169 in začetkom drugih programov. Preozek časovni okvir pa 
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bi lahko povzročil težave pri izvajanju. Priprava tako temeljnega dokumenta za raziskovalni 
program je izredno občutljivo vprašanje, zato bi morali k njej pristopiti zelo previdno, s 
preglednimi metodami in širokim posvetovanjem. Proces ne bo končan prej kot v letu dni.

Predlog spremembe 37
Adam Gierek

Predlog odločbe
Člen 2 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) priprava strateškega raziskovalnega 
programa – določitev dela o znanstveni 
vsebini programa z osredotočanjem na 
razpise za zbiranje predlogov v skladu s 
cilji, določenimi v Sedmem okvirnem 
programu;

(a) priprava načinov izvajanja, vključno s 
pravnimi in finančnimi pravili in 
postopki, določbami za ureditev pravic 
intelektualne lastnine, ki izhajajo iz 
dejavnosti raziskovalnega programa, ter 
vidiki v zvezi s človeškimi viri in 
komunikacijo;

Or. pl

Obrazložitev

BONUS EEIG mora delovati po skladnem načrtu, kar pomeni, da je treba najprej vzpostaviti 
pravni okvir, potem pa sklicati posvetovalne raziskovalne odbore, ki pripravijo strateško 
usmerjene raziskovalne projekte.

Predlog spremembe 38
Adam Gierek

Predlog odločbe
Člen 2 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) priprava načinov izvajanja, vključno s 
pravnimi in finančnimi pravili in 
postopki, določbami za ureditev pravic 
intelektualne lastnine, ki izhajajo iz 
dejavnosti programa BONUS-169, ter 
vidiki v zvezi s človeškimi viri in 
komunikacijo.

(c) oblikovanje strateško usmerjenih 
raziskovalnih projektov za celotno regijo 
Baltskega morja – določitev najnujnejših 
potreb v sklopu znanstvene vsebine 
programa in njegovih prednostnih nalog z 
osredotočanjem na razpise za zbiranje 
predlogov v skladu z načeli Sedmega 
okvirnega programa;

Or. pl
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Obrazložitev

BONUS EEIG mora delovati po skladnem načrtu, kar pomeni, da je treba najprej vzpostaviti 
pravni okvir, potem pa sklicati posvetovalne raziskovalne odbore, ki pripravijo strateško 
usmerjene raziskovalne projekte.

Predlog spremembe 39
Satu Hassi

Predlog odločbe
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Izvedbena faza traja najmanj pet let. 
Med njo se objavijo najmanj trije razpisi za 
zbiranje predlogov z namenom financiranja 
projektov, osredotočenih na cilje programa 
BONUS-169. Ti razpisi so namenjeni 
večpartnerskim in nadnacionalnim 
projektom, vključujejo pa dejavnosti 
raziskovanja, tehnološkega razvoja, 
usposabljanja in razširjanja informacij. 
Projekti se bodo izbirali v skladu z načeli 
enakega obravnavanja, preglednosti, 
neodvisnega ocenjevanja, sofinanciranja, 
nedobičkonosnosti, financiranja, ki se mu 
ne dodajajo drugi viri Skupnosti, in 
načelom prepovedi retroaktivnosti. 

4. Izvedbena faza traja najmanj pet let. 
Med njo se objavijo najmanj trije razpisi za 
zbiranje predlogov z namenom financiranja 
projektov, osredotočenih na cilje programa 
BONUS-169. Ti razpisi so namenjeni 
večpartnerskim in nadnacionalnim 
projektom, vključujejo pa dejavnosti 
raziskovanja, tehnološkega razvoja, 
usposabljanja in razširjanja informacij. 
Projekti se bodo izbirali v skladu z načeli 
enakega obravnavanja, preglednosti, 
neodvisnega ocenjevanja, sofinanciranja, 
nedobičkonosnosti, financiranja, ki se mu 
ne dodajajo drugi viri Unije, in načelom 
prepovedi retroaktivnosti. Dodeljevanje 
denarne pomoči sodelujočim v programu 
BONUS-169 ter njeno izplačevanje 
potekata v skladu s sedmim okvirnim 
programom.

Or. en

Predlog spremembe 40
Adam Gierek

Predlog odločbe
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Izvedbena faza traja najmanj pet let. 
Med njo se objavijo najmanj trije razpisi za 
zbiranje predlogov z namenom financiranja 

4. Izvedbena faza traja najmanj pet let. 
Med njo se objavijo najmanj trije razpisi za 
zbiranje raziskovalnih pogodb z namenom 
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projektov, osredotočenih na cilje programa 
BONUS-169. Ti razpisi so namenjeni 
večpartnerskim in nadnacionalnim 
projektom, vključujejo pa dejavnosti 
raziskovanja, tehnološkega razvoja, 
usposabljanja in razširjanja informacij. 
Projekti se bodo izbirali v skladu z načeli
enakega obravnavanja, preglednosti, 
neodvisnega ocenjevanja, sofinanciranja, 
nedobičkonosnosti, financiranja, ki se mu 
ne dodajajo drugi viri Skupnosti, in 
načelom prepovedi retroaktivnosti.

financiranja projektov, osredotočenih na
nujne znanstvene cilje. Ti razpisi so 
namenjeni večpartnerskim in 
nadnacionalnim projektom, pri vsakem pa 
morata sodelovati najmanj dve državi iz 
jugovzhodne regije Baltskega morja. Ti 
projekti so osredotočeni na raziskovanje, 
tehnološki razvoj, izobraževanje in 
usposabljanje ter širjenje znanja. Projekti  
bodo izbrani v skladu z bistvenimi cilji 
strateškega dela na podlagi načel enakega 
obravnavanja, preglednosti, neodvisnega 
ocenjevanja strokovnjakov iz vseh 
sodelujočih držav, sofinanciranja, 
nedobičkonosnosti, financiranja, ki se mu 
ne dodajajo drugi viri Skupnosti, in 
načelom prepovedi retroaktivnosti.

Or. pl

Obrazložitev

Potrebna je enakovredna zastopanost, ker morajo biti znanstveniki, ki se ukvarjajo z 
raziskovanjem Baltskega morja, predvsem tisti iz novih držav članic, to je iz jugovzhodne 
regije Baltskega morja, bolje vključeni.

Predlog spremembe 41
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog odločbe
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Izvedbena faza traja najmanj pet let. 
Med njo se objavijo najmanj trije razpisi za 
zbiranje predlogov z namenom financiranja 
projektov, osredotočenih na cilje programa 
BONUS-169. Ti razpisi so namenjeni 
večpartnerskim in nadnacionalnim 
projektom, vključujejo pa dejavnosti 
raziskovanja, tehnološkega razvoja, 
usposabljanja in razširjanja informacij. 
Projekti se bodo izbirali v skladu z načeli 
enakega obravnavanja, preglednosti, 
neodvisnega ocenjevanja, sofinanciranja,

4. Izvedbena faza traja najmanj pet let. 
Med njo se objavijo najmanj trije razpisi za 
zbiranje predlogov z namenom financiranja 
projektov, osredotočenih na cilje programa 
BONUS-169. Ti razpisi so namenjeni 
večpartnerskim in nadnacionalnim 
projektom, vključujejo pa dejavnosti 
raziskovanja, tehnološkega razvoja, 
usposabljanja in razširjanja informacij. 
Projekti se bodo izbirali v skladu z načeli 
enakega obravnavanja, preglednosti, 
neodvisnega ocenjevanja, 
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nedobičkonosnosti, financiranja, ki se mu 
ne dodajajo drugi viri Skupnosti, in 
načelom prepovedi retroaktivnosti. 

nedobičkonosnosti, financiranja, ki se mu 
ne dodajajo drugi viri Unije, in načelom 
prepovedi retroaktivnosti.

Or. en

Obrazložitev

Zelo pomembno je, da so v proces vključena tudi mala in srednje velika podjetja.

Predlog spremembe 42
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog odločbe
Člen 2 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Malim in srednje velikim podjetjem je 
treba pri javnem zbiranju predlogov za 
BONUS dodeliti minimalna sredstva (npr. 
15 % skupnih sredstev iz programa).

Or. en

Obrazložitev

Zelo pomembno je, da se mala in srednje velika podjetja spodbujajo in da se jim omogočijo 
dobre razmere za vlaganje predlogov za projekte.

Predlog spremembe 43
Adam Gierek

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Finančni prispevek Skupnosti za 
izvedbeno fazo znaša največ 
48,75 milijona EUR in je do te meje 
enakovreden prispevkom sodelujočih 
držav. Ta zgornja meja se lahko poviša za 
znesek, ki ostane po izvedbi strateške faze. 
V izvedbeni fazi lahko sodelujoče države 

2. Finančni prispevek Skupnosti za 
izvedbeno fazo znaša največ 
48,75 milijona EUR in je do te meje 
enakovreden prispevkom sodelujočih 
držav. Ta zgornja meja se lahko poviša za 
znesek, ki ostane po izvedbi strateške faze. 
V izvedbeni fazi se lahko obravnava 
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do 25 % prispevkov zagotovijo v obliki 
dostopa do raziskovalne infrastrukture (v 
nadaljnjem besedilu: stvarni prispevki v 
obliki infrastrukture).

vrednost razpoložljivih raziskovalnih 
infrastruktur sodelujočih držav (v 
nadaljnjem besedilu: stvarni prispevki v 
obliki infrastrukture).

Or. pl

Obrazložitev

Zaradi razlik med državami, sodelujočimi v programu, ni potrebno, da vsaka od njih prispeva 
25 % stvarni prispevek v  obliki infrastrukture. V strateški fazi je glede tega treba izbrati 
prilagodljivejši pristop.

Predlog spremembe 44
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3 – uvodni del in točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Finančni prispevek Skupnosti za 
izvedbeno fazo se zagotovi pod 
naslednjimi pogoji: 

3. Finančni prispevek Unije za izvedbeno 
fazo se zagotovi pod naslednjimi pogoji:

(a) pozitivna ocena strateške faze, ki jo 
Komisija izvede ob pomoči neodvisnih 
strokovnjakov; ta ocena pokriva napredek 
v smeri doseganja ciljev in končnih 
rezultatov, določenih v členu 2(3) in
Prilogi I;

(a) sodelujoče države pripravijo strateški 
raziskovalni program, platforme za 
posvetovanje z zainteresiranimi stranmi 
ter načine izvajanja iz člena 2(3), ugotovi 
pa se tudi napredek v smeri doseganja 
ciljev in končnih rezultatov, določenih v 
Prilogi I, oddelek 2. Po potrebi mora 
Komisija oblikovati priporočila za 
izboljšanje strateškega raziskovalnega 
programa.

Or. en

Obrazložitev

Za pojasnitev vprašanj v zvezi s finančnim prispevkom Skupnosti je pomembno določiti, kdo je 
udeležen v fazi izvajanja.
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Predlog spremembe 45
Angelika Niebler

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3 – uvodni del in točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Finančni prispevek Skupnosti za 
izvedbeno fazo se zagotovi pod 
naslednjimi pogoji: 

3. Finančni prispevek Unije za izvedbeno 
fazo se zagotovi pod naslednjimi pogoji:

(a) pozitivna ocena strateške faze, ki jo 
Komisija izvede ob pomoči neodvisnih 
strokovnjakov; ta ocena pokriva napredek 
v smeri doseganja ciljev in končnih 
rezultatov, določenih v členu 2(3) in
Prilogi I;

(a) sodelujoče države pripravijo strateški 
raziskovalni program, platforme za 
posvetovanje z zainteresiranimi stranmi 
ter načine izvajanja iz člena 2(3), ugotovi 
pa se tudi napredek v smeri doseganja 
ciljev in končnih rezultatov, določenih v 
Prilogi I, oddelek 2. Po potrebi mora 
Komisija oblikovati priporočila za 
izboljšanje strateškega raziskovalnega 
programa.

Or. en

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

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3 – uvodni del in točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Finančni prispevek Skupnosti za 
izvedbeno fazo se zagotovi pod 
naslednjimi pogoji: 

3. Finančni prispevek Unije za izvedbeno 
fazo se zagotovi pod naslednjimi pogoji:

(a) pozitivna ocena strateške faze, ki jo 
Komisija izvede ob pomoči neodvisnih
strokovnjakov; ta ocena pokriva napredek 
v smeri doseganja ciljev in končnih 
rezultatov, določenih v členu 2(3) in
Prilogi I;

(a) sodelujoče države pripravijo strateški 
raziskovalni program, platforme za 
posvetovanje z zainteresiranimi stranmi 
ter načine izvajanja iz člena 2(3), ugotovi 
pa se tudi napredek v smeri doseganja 
ciljev in končnih rezultatov, določenih v 
Prilogi I, oddelek 2. Po potrebi mora 
Komisija oblikovati priporočila za 
izboljšanje strateškega raziskovalnega 
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programa.

Or. en

Predlog spremembe 47
Ivari Padar

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3 – uvodni del in točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Finančni prispevek Skupnosti za 
izvedbeno fazo se zagotovi pod 
naslednjimi pogoji: 

3. Finančni prispevek Unije za izvedbeno 
fazo se zagotovi pod naslednjimi pogoji:

(a) pozitivna ocena strateške faze, ki jo 
Komisija izvede ob pomoči neodvisnih 
strokovnjakov; ta ocena pokriva napredek 
v smeri doseganja ciljev in končnih 
rezultatov, določenih v členu 2(3) in
Prilogi I;

(a) sodelujoče države pripravijo strateški 
raziskovalni program, platforme za 
posvetovanje z zainteresiranimi stranmi 
ter načine izvajanja iz člena 2(3), ugotovi 
pa se tudi napredek v smeri doseganja 
ciljev in končnih rezultatov, določenih v 
Prilogi I, oddelek 2. Po potrebi mora 
Komisija oblikovati priporočila za 
izboljšanje strateškega raziskovalnega 
programa.

Or. en

Predlog spremembe 48
Algirdas Saudargas

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3 – uvodni del in točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Finančni prispevek Skupnosti za 
izvedbeno fazo se zagotovi pod 
naslednjimi pogoji: 

3. Finančni prispevek Unije za izvedbeno 
fazo se zagotovi pod naslednjimi pogoji:

(a) pozitivna ocena strateške faze, ki jo 
Komisija izvede ob pomoči neodvisnih 
strokovnjakov; ta ocena pokriva napredek 
v smeri doseganja ciljev in končnih 

(a) sodelujoče države pripravijo strateški 
raziskovalni program, platforme za 
posvetovanje z zainteresiranimi stranmi 
ter načine izvajanja iz člena 2(3), ugotovi 
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rezultatov, določenih v členu 2(3) in
Prilogi I;

pa se tudi napredek v smeri doseganja 
ciljev in končnih rezultatov, določenih v 
Prilogi I, oddelek 2. Po potrebi mora 
Komisija oblikovati priporočila za 
izboljšanje strateškega raziskovalnega 
programa.

Or. en

Predlog spremembe 49
Satu Hassi

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Finančni prispevek Skupnosti za 
izvedbeno fazo se zagotovi pod 
naslednjimi pogoji:

3. Komisija pred koncem strateške faze 
oceni:

Or. en

Obrazložitev

Finančni prispevek Skupnosti se ne sme pogojevati, saj bi to povzročilo nepotrebne motnje in 
nepredvidljivost.

Predlog spremembe 50
Adam Gierek

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pozitivna ocena strateške faze, ki jo 
Komisija izvede ob pomoči neodvisnih 
strokovnjakov; ta ocena pokriva napredek 
v smeri doseganja ciljev in končnih 
rezultatov, določenih v členu 2(3) in 
Prilogi I;

(a) pozitivna ocena strateške faze, ki jo 
Komisija izvede ob pomoči neodvisnih 
strokovnjakov iz vseh sodelujočih držav; ta 
ocena zadeva določitev najpomembnejših 
raziskovalnih projektov, ki so bistveni za 
doseganje ciljev in končnih rezultatov, 
določenih v členu 2(3) in Prilogi I, tudi s 
skrbno izbiro in pripravo raziskovalne 
infrastrukture, ki je potrebna v izvedbeni 
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fazi; Komisija lahko med postopkom 
ocenjevanja po potrebi predlaga razširitev 
raziskovalnega programa.

Or. pl

Obrazložitev

Poznavanje razpoložljive raziskovalne infrastrukture je bistvenega pomena za vzpostavitev 
raziskovalnih projektov, saj se lahko kadarkoli sprejmejo. 

Predlog spremembe 51
Satu Hassi

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pozitivna ocena strateške faze, ki jo 
Komisija izvede ob pomoči neodvisnih 
strokovnjakov; ta ocena pokriva napredek 
v smeri doseganja ciljev in končnih 
rezultatov, določenih v členu 2(3) in
Prilogi I;

(a) izidi strateške faze iz člena 2(3), pa 
tudi napredek v smeri doseganja ciljev in 
končnih rezultatov, določenih v Prilogi I, 
oddelek 2;

Or. en

Obrazložitev

Finančni prispevek Skupnosti se ne sme pogojevati, saj bi to povzročilo nepotrebne motnje in 
nepredvidljivost.

Predlog spremembe 52
Jean-Pierre Audy

Predlog odločbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija in Računsko sodišče lahko 
opravljata vse preglede in inšpekcije, 
potrebne za zagotovitev ustreznega 
upravljanja finančnih sredstev Skupnosti in 

Komisija in Računsko sodišče lahko 
opravljata vse preglede in inšpekcije, 
potrebne za zagotovitev ustreznega 
upravljanja finančnih sredstev Skupnosti in 
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za zaščito njenih finančnih interesov pred 
goljufijami ali nepravilnostmi. V ta namen 
dajo sodelujoče države in BONUS EEIG 
Komisiji in Računskemu sodišču na 
razpolago vse ustrezne dokumente.

za zaščito njenih finančnih interesov pred 
goljufijami ali nepravilnostmi. V ta namen 
dajo sodelujoče države in BONUS EEIG 
Evropskemu parlamentu, Komisiji in 
Računskemu sodišču na razpolago vse 
ustrezne dokumente.

Or. fr

Predlog spremembe 53
Jean-Pierre Audy

Predlog odločbe
Člen 11 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna pozornost se nameni Kraljevini 
Norveški.

Or. fr

Predlog spremembe 54
Satu Hassi

Predlog odločbe
Priloga I – oddelek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ga) pozovejo vse tretje države, ki mejijo na 
Baltsko morje ali so v njegovem povodju, 
naj se pobudi pridružijo kot sodelujoče 
države.

Or. en

Obrazložitev

V drugi predlog spremembe pripravljavke mnenja se dodajo države iz povodja Baltskega 
morja.
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Predlog spremembe 55
Lambert van Nistelrooij

Predlog odločbe
Priloga I – oddelek 2.2 – prvi odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

BONUS EEIG pošlje Komisiji končne 
rezultate, določene v naslednjih odstavkih, 
najpozneje 18 mesecev po začetku 
strateške faze. 

BONUS EEIG pošlje Komisiji končne 
rezultate, določene v naslednjih odstavkih, 
najpozneje 15 mesecev po začetku 
strateške faze. 

Or. en

Obrazložitev

BONUS EEIG pošlje Komisiji končne rezultate strateške faze pred zaključkom te faze. Ker je 
bila strateška faza skrajšana na 18 mesecev, je treba skrajšati tudi datum za posredovanje 
končnih rezultatov.

Predlog spremembe 56
Satu Hassi

Predlog odločbe
Priloga I – oddelek 2.2.1 – prvi odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Strateški raziskovalni program se pripravi 
in dogovori ob posvetovanju med 
sodelujočimi državami, širokim krogom 
zainteresiranih strani in Komisijo. Je 
osnova za program, ki ga usmerjajo 
politike. S strateškim raziskovalnim 
programom se razširi usmerjenost raziskav, 
tako da te poleg morskega ekosistema 
zajemajo pristop, ki vključuje povodje in 
na podlagi katerega se obravnavajo ključna 
vprašanja, ki vplivajo na kakovost in 
produktivnost ekosistemov v regiji 
Baltskega morja.

Strateški raziskovalni program se pripravi 
in dogovori ob posvetovanju med 
sodelujočimi državami, širokim krogom 
zainteresiranih strani in Komisijo. Je 
osnova za program, ki ga usmerjajo 
politike. S strateškim raziskovalnim 
programom se razširi usmerjenost raziskav, 
tako da te poleg morskega ekosistema 
zajemajo pristop, ki vključuje povodje in 
na podlagi katerega se obravnavajo ključna 
vprašanja, ki vplivajo na kakovost in 
produktivnost ekosistemov v regiji 
Baltskega morja, zlasti evtrofikacija. 
Program zajema oceno gospodarskih 
stroškov zaradi okoljske škode in 
izgubljanja biotske raznovrstnosti v tej 
regiji.
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Or. en

Obrazložitev

Poleg izgube biotske raznovrstnosti se tretjemu predlogu spremembe pripravljavke doda 
ekonomska ocena splošne okoljske škode (npr. evtrofikacije).

Amendment 57
Adam Gierek

Predlog odločbe
Priloga I – oddelek 2.2.3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

h) razvoj strukture za financiranje 
projektov BONUS-169, ki temelji na 
finančnem skladu, sestavljenem iz 
gotovinskih prispevkov sodelujočih držav 
in Skupnosti;

h) razvoj strukture za financiranje 
projektov, ki temelji na finančnem skladu, 
sestavljenem iz gotovinskih in stvarnih 
prispevkov sodelujočih držav in Skupnosti 
ob posebnem upoštevanju izbirne faze in 
priprave raziskovalne infrastrukture;

Or. pl

Obrazložitev

Pri financiranju je treba upoštevati stvarne prispevke držav članic v obliki potrebnih 
raziskovalnih infrastruktur. 

Predlog spremembe 58
Eija-Riitta Korhola

Predlog odločbe
Priloga I – oddelek 3.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvedbeno fazo programa BONUS-169 
sofinancirajo sodelujoče države in 
Skupnost v obdobju najmanj petih let, 
dokler se v celoti ne končajo vsi projekti, 
financirani iz programa BONUS-169, če 
Skupnost izpolni svoje zaveze do leta 2013 
in so spoštovane vse obveznosti poročanja 
Komisiji. Prispevek Skupnosti v izvedbeni 

Izvedbeno fazo programa BONUS-169 
sofinancirajo sodelujoče države in Unija v 
obdobju najmanj petih let, dokler se v 
celoti ne končajo vsi projekti, financirani iz 
programa BONUS-169, če Skupnost 
izpolni svoje zaveze do leta 2013 in so 
spoštovane vse obveznosti poročanja 
Komisiji. Prispevek Unije v izvedbeni fazi 
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fazi je enakovreden gotovinskim 
prispevkom in stvarnim prispevkom v 
obliki infrastrukture, ki jih sodelujoče 
države zagotovijo za projekte programa
BONUS-169 prek mreže BONUS EEIG, 
ter tekočim stroškom, ki jih ima BONUS 
EEIG v izvedbeni fazi. Ti tekoči stroški ne 
presegajo 5 milijonov EUR. 

je enakovreden gotovinskim prispevkom in 
stvarnim prispevkom v obliki 
infrastrukture, ki jih sodelujoče države 
zagotovijo za program BONUS-169, ter 
tekočim stroškom, ki jih ima BONUS 
EEIG v izvedbeni fazi. Ti tekoči stroški ne 
presegajo 5 milijonov EUR. 

BONUS EEIG zbere in centralno upravlja 
finančni prispevek Skupnosti in 
gotovinske prispevke sodelujočih držav za 
program BONUS-169.
Pod pogoji, dogovorjenimi v letnih 
finančnih sporazumih iz člena 5(2), se 
finančni prispevek Skupnosti izplača na 
podlagi dokazil o plačilu gotovinskih 
prispevkov sodelujočih držav mreži 
BONUS EEIG in na podlagi njihovega 
zagotavljanja stvarnih prispevkov v obliki 
infrastrukture za projekte 
programa BONUS-169.

Pod pogoji, dogovorjenimi v letnih 
finančnih sporazumih iz člena 5(2), se 
finančni prispevek Unije izplača na podlagi 
dokazil o plačilu gotovinskih prispevkov 
sodelujočih držav upravičencem programa
BONUS-169 ali mreži EEIG in na podlagi 
njihovega zagotavljanja stvarnih 
prispevkov v obliki infrastrukture za 
projekte programa BONUS-169. 

Mreža BONUS EEIG je odgovorna za 
zagotavljanje, da upravičenci pravilno 
uporabljajo finančna sredstva programa 
BONUS-169, pravilnost uporabe pa se 
ugotavlja z neodvisnimi finančnimi 
revizijami projektov, ki jih izvaja mreža 
BONUS EEIG ali drugi v njenem imenu. 

Mreža BONUS EEIG je odgovorna za 
zagotavljanje, da upravičenci pravilno 
uporabljajo finančna sredstva programa 
BONUS-169, pravilnost uporabe pa se 
ugotavlja z neodvisnimi finančnimi 
revizijami projektov, ki jih izvaja mreža 
BONUS EEIG ali drugi v njenem imenu. 

Or. en

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

Predlog odločbe
Priloga I – oddelek 3.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvedbeno fazo programa BONUS-169 
sofinancirajo sodelujoče države in 
Skupnost v obdobju najmanj petih let, 
dokler se v celoti ne končajo vsi projekti, 
financirani iz programa BONUS-169, če 

Izvedbeno fazo programa BONUS-169 
sofinancirajo sodelujoče države in Unija v 
obdobju najmanj petih let, dokler se v 
celoti ne končajo vsi projekti, financirani iz 
programa BONUS-169, če Skupnost 
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Skupnost izpolni svoje zaveze do leta 2013 
in so spoštovane vse obveznosti poročanja 
Komisiji. Prispevek Skupnosti v izvedbeni 
fazi je enakovreden gotovinskim 
prispevkom in stvarnim prispevkom v 
obliki infrastrukture, ki jih sodelujoče 
države zagotovijo za projekte programa
BONUS-169 prek mreže BONUS EEIG, 
ter tekočim stroškom, ki jih ima BONUS 
EEIG v izvedbeni fazi. Ti tekoči stroški ne 
presegajo 5 milijonov EUR.

izpolni svoje zaveze do leta 2013 in so 
spoštovane vse obveznosti poročanja 
Komisiji. Prispevek Unije v izvedbeni fazi 
je enakovreden gotovinskim prispevkom in 
stvarnim prispevkom v obliki 
infrastrukture, ki jih sodelujoče države 
zagotovijo za program BONUS-169, ter 
tekočim stroškom, ki jih ima BONUS 
EEIG v izvedbeni fazi. Ti tekoči stroški ne 
presegajo 5 milijonov EUR. 

BONUS EEIG zbere in centralno upravlja 
finančni prispevek Skupnosti in 
gotovinske prispevke sodelujočih držav za 
program BONUS-169.
Pod pogoji, dogovorjenimi v letnih 
finančnih sporazumih iz člena 5(2), se 
finančni prispevek Skupnosti izplača na 
podlagi dokazil o plačilu gotovinskih 
prispevkov sodelujočih držav mreži 
BONUS EEIG in na podlagi njihovega 
zagotavljanja stvarnih prispevkov v obliki 
infrastrukture za projekte 
programa BONUS-169.

Pod pogoji, dogovorjenimi v letnih
finančnih sporazumih iz člena 5(2), se 
finančni prispevek Unije izplača na podlagi 
dokazil o plačilu gotovinskih prispevkov 
sodelujočih držav upravičencem programa
BONUS-169 ali mreži EEIG in na podlagi 
njihovega zagotavljanja stvarnih 
prispevkov v obliki infrastrukture za 
projekte programa BONUS-169. 

Mreža BONUS EEIG je odgovorna za 
zagotavljanje, da upravičenci pravilno 
uporabljajo finančna sredstva programa 
BONUS-169, pravilnost uporabe pa se 
ugotavlja z neodvisnimi finančnimi 
revizijami projektov, ki jih izvaja mreža 
BONUS EEIG ali drugi v njenem imenu. 

Mreža BONUS EEIG je odgovorna za 
zagotavljanje, da upravičenci pravilno 
uporabljajo finančna sredstva programa 
BONUS-169, pravilnost uporabe pa se 
ugotavlja z neodvisnimi finančnimi 
revizijami projektov, ki jih izvaja mreža 
BONUS EEIG ali drugi v njenem imenu. 

Or. en

Predlog spremembe 60
Angelika Niebler

Predlog odločbe
Priloga I – oddelek 3.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvedbeno fazo programa BONUS-169 
sofinancirajo sodelujoče države in 
Skupnost v obdobju najmanj petih let, 

Izvedbeno fazo programa BONUS-169 
sofinancirajo sodelujoče države in Unija v 
obdobju najmanj petih let, dokler se v 
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dokler se v celoti ne končajo vsi projekti, 
financirani iz programa BONUS-169, če 
Skupnost izpolni svoje zaveze do leta 2013 
in so spoštovane vse obveznosti poročanja 
Komisiji. Prispevek Skupnosti v izvedbeni 
fazi je enakovreden gotovinskim 
prispevkom in stvarnim prispevkom v 
obliki infrastrukture, ki jih sodelujoče 
države zagotovijo za projekte programa
BONUS-169 prek mreže BONUS EEIG, 
ter tekočim stroškom, ki jih ima BONUS 
EEIG v izvedbeni fazi. Ti tekoči stroški ne 
presegajo 5 milijonov EUR. 

celoti ne končajo vsi projekti, financirani iz 
programa BONUS-169, če Skupnost 
izpolni svoje zaveze do leta 2013 in so 
spoštovane vse obveznosti poročanja 
Komisiji. Prispevek Unije v izvedbeni fazi 
je enakovreden gotovinskim prispevkom in 
stvarnim prispevkom v obliki 
infrastrukture, ki jih sodelujoče države 
zagotovijo za program BONUS-169, ter 
tekočim stroškom, ki jih ima BONUS 
EEIG v izvedbeni fazi. Ti tekoči stroški ne 
presegajo 5 milijonov EUR. 

BONUS EEIG zbere in centralno upravlja 
finančni prispevek Skupnosti in 
gotovinske prispevke sodelujočih držav za 
program BONUS-169.
Pod pogoji, dogovorjenimi v letnih 
finančnih sporazumih iz člena 5(2), se 
finančni prispevek Skupnosti izplača na 
podlagi dokazil o plačilu gotovinskih 
prispevkov sodelujočih držav mreži 
BONUS EEIG in na podlagi njihovega 
zagotavljanja stvarnih prispevkov v obliki 
infrastrukture za projekte 
programa BONUS-169.

Pod pogoji, dogovorjenimi v letnih 
finančnih sporazumih iz člena 5(2), se 
finančni prispevek Unije izplača na podlagi 
dokazil o plačilu gotovinskih prispevkov 
sodelujočih držav upravičencem programa
BONUS-169 ali mreži EEIG in na podlagi 
njihovega zagotavljanja stvarnih 
prispevkov v obliki infrastrukture za 
projekte programa BONUS-169. 

Mreža BONUS EEIG je odgovorna za 
zagotavljanje, da upravičenci pravilno 
uporabljajo finančna sredstva programa 
BONUS-169, pravilnost uporabe pa se 
ugotavlja z neodvisnimi finančnimi 
revizijami projektov, ki jih izvaja mreža 
BONUS EEIG ali drugi v njenem imenu. 

Mreža BONUS EEIG je odgovorna za 
zagotavljanje, da upravičenci pravilno 
uporabljajo finančna sredstva programa 
BONUS-169, pravilnost uporabe pa se 
ugotavlja z neodvisnimi finančnimi 
revizijami projektov, ki jih izvaja mreža 
BONUS EEIG ali drugi v njenem imenu. 

Or. en

Predlog spremembe 61
Ivari Padar

Predlog odločbe
Priloga I – oddelek 3.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvedbeno fazo programa BONUS-169 Izvedbeno fazo programa BONUS-169 
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sofinancirajo sodelujoče države in 
Skupnost v obdobju najmanj petih let, 
dokler se v celoti ne končajo vsi projekti, 
financirani iz programa BONUS-169, če 
Skupnost izpolni svoje zaveze do leta 2013 
in so spoštovane vse obveznosti poročanja 
Komisiji. Prispevek Skupnosti v izvedbeni 
fazi je enakovreden gotovinskim 
prispevkom in stvarnim prispevkom v 
obliki infrastrukture, ki jih sodelujoče 
države zagotovijo za projekte programa
BONUS-169 prek mreže BONUS EEIG, 
ter tekočim stroškom, ki jih ima BONUS 
EEIG v izvedbeni fazi. Ti tekoči stroški ne 
presegajo 5 milijonov EUR. 

sofinancirajo sodelujoče države in Unija v 
obdobju najmanj petih let, dokler se v 
celoti ne končajo vsi projekti, financirani iz 
programa BONUS-169, če Skupnost 
izpolni svoje zaveze do leta 2013 in so 
spoštovane vse obveznosti poročanja 
Komisiji. Prispevek Unije v izvedbeni fazi 
je enakovreden gotovinskim prispevkom in 
stvarnim prispevkom v obliki 
infrastrukture, ki jih sodelujoče države 
zagotovijo za program BONUS-169, ter 
tekočim stroškom, ki jih ima BONUS 
EEIG v izvedbeni fazi. Ti tekoči stroški ne 
presegajo 5 milijonov EUR. 

BONUS EEIG zbere in centralno upravlja 
finančni prispevek Skupnosti in 
gotovinske prispevke sodelujočih držav za 
program BONUS-169.
Pod pogoji, dogovorjenimi v letnih 
finančnih sporazumih iz člena 5(2), se 
finančni prispevek Skupnosti izplača na 
podlagi dokazil o plačilu gotovinskih 
prispevkov sodelujočih držav mreži 
BONUS EEIG in na podlagi njihovega 
zagotavljanja stvarnih prispevkov v obliki 
infrastrukture za projekte 
programa BONUS-169.

Pod pogoji, dogovorjenimi v letnih 
finančnih sporazumih iz člena 5(2), se 
finančni prispevek Unije izplača na podlagi 
dokazil o plačilu gotovinskih prispevkov 
sodelujočih držav upravičencem programa
BONUS-169 ali mreži EEIG in na podlagi 
njihovega zagotavljanja stvarnih 
prispevkov v obliki infrastrukture za 
projekte programa BONUS-169. 

Mreža BONUS EEIG je odgovorna za 
zagotavljanje, da upravičenci pravilno 
uporabljajo finančna sredstva programa 
BONUS-169, pravilnost uporabe pa se 
ugotavlja z neodvisnimi finančnimi 
revizijami projektov, ki jih izvaja mreža 
BONUS EEIG ali drugi v njenem imenu. 

Mreža BONUS EEIG je odgovorna za 
zagotavljanje, da upravičenci pravilno 
uporabljajo finančna sredstva programa 
BONUS-169, pravilnost uporabe pa se 
ugotavlja z neodvisnimi finančnimi 
revizijami projektov, ki jih izvaja mreža 
BONUS EEIG ali drugi v njenem imenu. 

Or. en
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Predlog spremembe 62
Algirdas Saudargas

Predlog odločbe
Priloga I – oddelek 3.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvedbeno fazo programa BONUS-169 
sofinancirajo sodelujoče države in 
Skupnost v obdobju najmanj petih let, 
dokler se v celoti ne končajo vsi projekti, 
financirani iz programa BONUS-169, če 
Skupnost izpolni svoje zaveze do leta 2013 
in so spoštovane vse obveznosti poročanja 
Komisiji. Prispevek Skupnosti v izvedbeni 
fazi je enakovreden gotovinskim 
prispevkom in stvarnim prispevkom v 
obliki infrastrukture, ki jih sodelujoče 
države zagotovijo za projekte programa
BONUS-169 prek mreže BONUS EEIG, 
ter tekočim stroškom, ki jih ima BONUS 
EEIG v izvedbeni fazi. Ti tekoči stroški ne 
presegajo 5 milijonov EUR. 

Izvedbeno fazo programa BONUS-169 
sofinancirajo sodelujoče države in Unija v 
obdobju najmanj petih let, dokler se v 
celoti ne končajo vsi projekti, financirani iz 
programa BONUS-169, če Skupnost 
izpolni svoje zaveze do leta 2013 in so 
spoštovane vse obveznosti poročanja 
Komisiji. Prispevek Unije v izvedbeni fazi 
je enakovreden gotovinskim prispevkom in 
stvarnim prispevkom v obliki 
infrastrukture, ki jih sodelujoče države 
zagotovijo za program BONUS-169, ter 
tekočim stroškom, ki jih ima BONUS 
EEIG v izvedbeni fazi. Ti tekoči stroški ne 
presegajo 5 milijonov EUR. 

BONUS EEIG zbere in centralno upravlja 
finančni prispevek Skupnosti in 
gotovinske prispevke sodelujočih držav za 
program BONUS-169.
Pod pogoji, dogovorjenimi v letnih 
finančnih sporazumih iz člena 5(2), se 
finančni prispevek Skupnosti izplača na 
podlagi dokazil o plačilu gotovinskih 
prispevkov sodelujočih držav mreži 
BONUS EEIG in na podlagi njihovega 
zagotavljanja stvarnih prispevkov v obliki 
infrastrukture za projekte 
programa BONUS-169.

Pod pogoji, dogovorjenimi v letnih 
finančnih sporazumih iz člena 5(2), se 
finančni prispevek Unije izplača na podlagi 
dokazil o plačilu gotovinskih prispevkov 
sodelujočih držav upravičencem programa
BONUS-169 ali mreži EEIG in na podlagi 
njihovega zagotavljanja stvarnih 
prispevkov v obliki infrastrukture za 
projekte programa BONUS-169. 

Mreža BONUS EEIG je odgovorna za 
zagotavljanje, da upravičenci pravilno 
uporabljajo finančna sredstva programa 
BONUS-169, pravilnost uporabe pa se 
ugotavlja z neodvisnimi finančnimi 
revizijami projektov, ki jih izvaja mreža 
BONUS EEIG ali drugi v njenem imenu. 

Mreža BONUS EEIG je odgovorna za 
zagotavljanje, da upravičenci pravilno 
uporabljajo finančna sredstva programa 
BONUS-169, pravilnost uporabe pa se 
ugotavlja z neodvisnimi finančnimi 
revizijami projektov, ki jih izvaja mreža 
BONUS EEIG ali drugi v njenem imenu. 

Or. en
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Predlog spremembe 63
Adam Gierek

Predlog odločbe
Priloga I – oddelek 3.4 – drugi odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

BONUS EEIG zbere in centralno upravlja 
finančni prispevek Skupnosti in gotovinske 
prispevke sodelujočih držav za program 
BONUS-169.

BONUS EEIG zbere in centralno upravlja 
finančni prispevek Skupnosti in gotovinske 
prispevke ter prispevke v obliki 
infrastrukture sodelujočih držav članic za 
raziskovalni program BONUS,
neposredno ali posredno, t.j. virtualno, če 
sodelujoča država članica ali nečlanica 
nameni svoje gotovinske prispevke ter 
prispevke v obliki infrastrukture izključno 
za nacionalne raziskave, ki so povezane z 
izvedbeno fazo skupnih projektov 
raziskovalnega programa.

Or. pl

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 64
Lambert van Nistelrooij

Predlog odločbe
Priloga I – oddelek 3.4 – drugi odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

BONUS EEIG zbere in centralno upravlja 
finančni prispevek Skupnosti in gotovinske 
prispevke sodelujočih držav za program 

Načeloma velja, da BONUS EEIG zbere in 
centralno upravlja finančni prispevek Unije
in gotovinske prispevke sodelujočih držav 
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BONUS-169. za program BONUS („skupna blagajna“).

Or. en

Obrazložitev

Finančni prispevek Skupnosti in gotovinske prispevke sodelujočih držav načeloma zbere in 
upravlja BONUS EEIG, kar se imenuje „skupna blagajna“.


