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Ändringsförslag 21
Adam Gierek

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Östersjöns ekosystem, som är ett delvis 
inneslutet europeiskt innanhav, är ett av 
världens största områden med bräckt vatten 
och är i dag allvarligt påverkat av många 
naturliga och mänskliga faktorer, som 
föroreningar av tungmetaller, långlivade
organiska föreningar, radioaktivt material,
oljeutsläpp och andra skadliga och farliga 
ämnen, alltför stora utsläpp av 
näringsämnen och organiskt material 
vilket leder till långt framskriden 
övergödning, införsel av skadliga
främmande organismer, ohållbart 
utnyttjande av fiskebestånd, negativa 
effekter av klimatförändringen, minskad 
biologisk mångfald och ökande intrång av
mänsklig verksamhet i kust- och 
havsområden, inklusive ohållbar turism. 
Dessa påfrestningar har allvarligt minskat
Östersjöns förmåga att på ett hållbart sätt 
tillhandahålla de varor och tjänster som 
människor är direkt och indirekt beroende 
av i fråga om samhälle, kultur och 
ekonomi.

(3) Östersjöns ekosystem, som är ett delvis 
inneslutet europeiskt innanhav, är ett av 
världens största områden med bräckt vatten
och har varit och är allvarligt påverkat av 
många naturliga och mänskliga faktorer, 
som föroreningar av stridsmedel från 
andra världskriget, bland annat 
stridsgaser, och dessutom 
tungmetallföreningar, organiska ämnen, 
radioaktivt material samt utsläpp av råolja 
och brännolja. Utvecklingen av jordbruket 
i Östersjöns avrinningsområde har också 
medfört alltför stora utsläpp av 
gödningsämnen och organiskt material 
vilket leder till långt framskriden 
övergödning, medan införsel i miljön av 
icke-endemiska främmande organismer, 
ohållbart utnyttjande av fiskebestånd samt 
klimatförändringen utarmar den 
ursprungliga biologiska mångfalden.
Dessa påfrestningar, tillsammans med 
mänsklig verksamhet såsom anläggandet 
av rörledningar för gas i kust- och 
havsområden och i flodområden, bland 
annat för ändamål som är oförenliga med 
en hållbar turism, förstör miljön. Allt 
detta minskar allvarligt Östersjöns 
förmåga att på ett hållbart sätt 
tillhandahålla de varor och tjänster som 
människor är direkt och indirekt beroende 
av i fråga om samhälle, kultur och 
ekonomi.

Or. pl

Motivering

Östersjöns ekosystem hotas också av kvarlevor från andra världskriget, liksom av aktuella 
direkta investeringar i Östersjöområdet.
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Ändringsförslag 22
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) I slutet av den strategiska fasen bör 
kommissionen med hjälp av oberoende 
experter göra en bedömning av initiativets 
mognadsgrad och beredskap för att inleda
genomförandefasen.

(15) I slutet av den strategiska fasen bör 
kommissionen se efter att den strategiska 
forskningsagendan, plattformarna för 
samråd med intressenterna och 
genomförandebestämmelserna är klara, 
så att genomförandefasen för initiativet 
kan inledas. Kommissionen bör, när det 
är lämpligt, gå ut med rekommendationer 
till förbättring av den strategiska 
forskningsagendan. Övergången till 
genomförandefasen bör ske smidigt och 
snabbt.

Or. en

Motivering

För att vi ska förstå ordentligt vad de bägge faserna går ut på måste vi göra klart för oss 
vilka som ska medverka vid övergången från den strategiska fasen till genomförandefasen.

Ändringsförslag 23
Angelika Niebler

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) I slutet av den strategiska fasen bör 
kommissionen med hjälp av oberoende 
experter göra en bedömning av initiativets 
mognadsgrad och beredskap för att inleda
genomförandefasen.

(15) I slutet av den strategiska fasen bör 
kommissionen se efter att den strategiska 
forskningsagendan, plattformarna för 
samråd med intressenterna och 
genomförandebestämmelserna är klara, 
så att genomförandefasen för initiativet 
kan inledas. Kommissionen bör, när det 
är lämpligt, gå ut med rekommendationer 
till förbättring av den strategiska 
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forskningsagendan. Övergången till 
genomförandefasen bör ske smidigt och 
snabbt.

Or. en

Ändringsförslag 24
Satu Hassi

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) I slutet av den strategiska fasen bör 
kommissionen med hjälp av oberoende 
experter göra en bedömning av initiativets 
mognadsgrad och beredskap för att inleda
genomförandefasen.

(15) I slutet av den strategiska fasen bör 
kommissionen se efter att den strategiska 
forskningsagendan, plattformarna för 
samråd med intressenterna och 
genomförandebestämmelserna är klara, 
så att genomförandefasen för initiativet 
kan inledas. Kommissionen bör, när det 
är lämpligt, gå ut med rekommendationer 
till förbättring av den strategiska 
forskningsagendan. Övergången till 
genomförandefasen bör ske smidigt och 
snabbt.

Or. en

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

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) I slutet av den strategiska fasen bör 
kommissionen med hjälp av oberoende 
experter göra en bedömning av initiativets 
mognadsgrad och beredskap för att inleda
genomförandefasen.

(15) I slutet av den strategiska fasen bör 
kommissionen se efter att den strategiska 
forskningsagendan, plattformarna för 
samråd med intressenterna och 
genomförandebestämmelserna är klara, 
så att genomförandefasen för initiativet 
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kan inledas. Kommissionen bör, när det 
är lämpligt, gå ut med rekommendationer 
till förbättring av den strategiska 
forskningsagendan. Övergången till 
genomförandefasen bör ske smidigt och 
snabbt.

Or. en

Ändringsförslag 26
Ivari Padar

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) I slutet av den strategiska fasen bör 
kommissionen med hjälp av oberoende 
experter göra en bedömning av initiativets 
mognadsgrad och beredskap för att inleda 
genomförandefasen.

(15) I slutet av den strategiska fasen bör 
kommissionen se efter att den strategiska 
forskningsagendan, plattformarna för 
samråd med intressenterna och 
genomförandebestämmelserna är klara, 
så att genomförandefasen för initiativet 
kan inledas. Kommissionen bör, när det 
är lämpligt, gå ut med rekommendationer 
till förbättring av den strategiska 
forskningsagendan. Övergången till 
genomförandefasen bör ske smidigt och 
snabbt.

Or. en

Ändringsförslag 27
Algirdas Saudargas

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) I slutet av den strategiska fasen bör 
kommissionen med hjälp av oberoende 
experter göra en bedömning av initiativets 
mognadsgrad och beredskap för att inleda

(15) I slutet av den strategiska fasen bör 
kommissionen se efter att den strategiska 
forskningsagendan, plattformarna för 
samråd med intressenterna och 
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genomförandefasen. genomförandebestämmelserna är klara, 
så att genomförandefasen för initiativet 
kan inledas. Kommissionen bör, när det 
är lämpligt, gå ut med rekommendationer 
till förbättring av den strategiska 
forskningsagendan. Övergången till 
genomförandefasen bör ske smidigt och 
snabbt.

Or. en

Ändringsförslag 28
Adam Gierek

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) I slutet av den strategiska fasen bör
kommissionen med hjälp av oberoende 
experter göra en bedömning av initiativets 
mognadsgrad och beredskap för att inleda 
genomförandefasen.

(15) I slutet av den strategiska fasen 
bedömer kommissionen med hjälp av 
oberoende experter från alla deltagande 
stater initiativets mognadsgrad och 
beredskap för att inleda 
genomförandefasen. Om kommissionen 
anser det lämpligt bör den kunna föreslå 
förbättringar i planerna och 
forskningsområdena. 
Genomförandefasen bör inledas smidigt 
och utan dröjsmål.

Or. pl

Motivering

Den strategiska fasen bör vara så pass genomtänkt att eventuella förbättringar av den inte 
fördröjer övergången till det egentliga forskningsarbetet.
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Ändringsförslag 29
Lena Ek

Förslag till beslut
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att genomföra Bonus-169
effektivt bör det finansiella stödet under 
genomförandefasen ges till deltagarna i de 
Bonus-169-projekt som valts ut på central 
nivå under Bonus EEIG:s ansvar efter 
förslagsinfordringar.

(24) För att genomföra Bonus effektivt bör 
det finansiella stödet under 
genomförandefasen ges till deltagarna i de 
Bonus-projekt som valts ut på central nivå 
under Bonus EEIG:s ansvar efter 
förslagsinfordringar. Fastän det på längre 
sikt vore bättre med en verkligt gemensam 
pott för att resurser till forskarna skulle 
kunna garanteras och ett mervärde från 
EU kunna tillförsäkras bör de hinder för 
finansiering av extern forskning som 
finns i somliga deltagande stater inte 
fördröja ett effektivt genomförande av 
Bonus. Därför är det i vissa fall på sin 
plats att en deltagande stat tillfälligt får 
anvisa sitt bidrag uteslutande till inhemsk 
forskning som valts ut på central nivå, 
utan att det övergripande kriteriet om 
vetenskaplig kompetens därvid kommer 
att ifrågasättas.

Or. en

Ändringsförslag 30
Lambert van Nistelrooij

Förslag till beslut
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att genomföra Bonus-169
effektivt bör det finansiella stödet under 
genomförandefasen ges till deltagarna i de 
Bonus-169-projekt som valts ut på central 
nivå under Bonus EEIG:s ansvar efter 
förslagsinfordringar.

(24) För att genomföra Bonus effektivt bör 
det finansiella stödet under 
genomförandefasen ges till deltagarna i de 
Bonus-projekt som valts ut på central nivå 
under Bonus EEIG:s ansvar efter 
förslagsinfordringar. Detta finansiella stöd 
till deltagarna bör beviljas och utbetalas 
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öppet och obyråkratiskt och i enlighet 
med gemensamma bestämmelser.

Or. en

Motivering

Det finansiella stödet till deltagarna ska vara så öppet och obyråkratiskt som möjligt, i linje 
med sjunde ramprogrammets allmänna bestämmelser.

Ändringsförslag 31
Satu Hassi

Förslag till beslut
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att genomföra Bonus-169 effektivt 
bör det finansiella stödet under 
genomförandefasen ges till deltagarna i de 
Bonus-169-projekt som valts ut på central 
nivå under Bonus EEIG:s ansvar efter 
förslagsinfordringar.

(24) För att genomföra Bonus-169 effektivt 
bör det finansiella stödet under 
genomförandefasen ges till deltagarna i de 
Bonus-169-projekt som valts ut på central 
nivå under Bonus EEIG:s ansvar efter 
förslagsinfordringar. Beviljandet och 
utbetalningen av sådant finansiellt stöd 
till deltagarna i Bonus-169 bör ske i 
enlighet med gemensamma bestämmelser 
som följer sjunde ramprogrammet.

Or. en

Ändringsförslag 32
Lambert van Nistelrooij

Förslag till beslut
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) I enlighet med målen för sjunde 
ramprogrammet bör det vara möjligt för 
alla andra länder att delta i Bonus-169 om 
ett sådant deltagande ingår i ett relevant 
internationellt avtal och om både 
kommissionen och de deltagande staterna 

(28) I enlighet med målen för sjunde 
ramprogrammet bör det vara möjligt för 
alla andra länder att delta i Bonus-169, 
särskilt Ryssland, övriga länder i 
Östersjöns avrinningsområde och Norge,
om ett sådant deltagande ingår i ett relevant 
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ger sitt godkännande. I enlighet med sjunde 
ramprogrammet bör gemenskapen ha rätt 
att godkänna villkoren för dess ekonomiska 
bidrag till Bonus-169 när det gäller andra 
länders deltagande i enlighet med de 
bestämmelser och villkor som fastställs i 
detta beslut.

internationellt avtal och om både 
kommissionen och de deltagande staterna 
ger sitt godkännande. I enlighet med sjunde 
ramprogrammet bör unionen ha rätt att 
godkänna villkoren för dess ekonomiska 
bidrag till Bonus-169 när det gäller andra 
länders deltagande i enlighet med de 
bestämmelser och villkor som fastställs i 
detta beslut.

Or. en

Motivering

Ryssland, övriga länder i Östersjöns avrinningsområde och Norge bör ha möjlighet att delta i 
programmet om de så önskar.

Ändringsförslag 33
Lambert van Nistelrooij

Förslag till beslut
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Det är mycket viktigt att de 
forskningsverksamheter som bedrivs inom 
ramen för Bonus-169 följer grundläggande 
etiska principer, inklusive dem som anges i 
artikel 6 i fördraget om 
Europeiska unionen och i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och dessutom 
följer principerna om integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv och jämställdhet.

(30) Det är mycket viktigt att de 
forskningsverksamheter som bedrivs inom 
ramen för Bonus-169 följer grundläggande 
etiska principer, inklusive dem som anges i 
artikel 6 i fördraget om 
Europeiska unionen och i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna samt i 
sjunde ramprogrammet och dessutom 
följer principerna om integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv och jämställdhet.

Or. en

Motivering

Etiska principer finns med i fördraget om Europeiska unionen och i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna, men också i sjunde ramprogrammet, och därför 
bör de nämnas också i texten.
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Ändringsförslag 34
Adam Gierek

Förslag till beslut
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Kommissionen bör göra preliminära 
utvärderingar för att bedöma kvaliteten och 
effektiviteten i genomförandet av 
Bonus-169 och framstegen mot att 
uppfylla målen. Dessutom bör 
kommissionen göra en slutlig utvärdering.

(31) Kommissionen bör med hjälp av 
oberoende experter från alla deltagande 
stater göra preliminära utvärderingar för att 
bedöma genomförandet av 
forskningsprogrammet och 
forskningsplanen och framstegen mot att 
uppfylla målen. Dessutom bör 
kommissionen göra en slutlig utvärdering.

Or. pl

Motivering

Experterna bör vara politiskt oberoende och vid bedömningen av genomförandet av 
forskningsplanen och -programmet bör det tas hänsyn till kvaliteten och effektiviteten i 
genomförandet.

Ändringsförslag 35
Adam Gierek

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Programmets strategiska fas ska pågå i 
högst två år. Under den tiden ska 
genomförandefasen förberedas. Under den 
strategiska fasen ska Bonus EEIG utföra 
följande uppgifter: 

3. Programmets strategiska fas ska pågå i 
två år. Under den tiden ska 
genomförandefasen förberedas, varvid

– prioriterade mål ska antas för 
Östersjöns välbefinnande,
– nödvändig forskningsinfrastruktur ska 
anläggas.
Under den strategiska fasen ska 
Bonus EEIG utföra följande uppgifter:
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Or. pl

Motivering

Den strategiska fasen ska inte vara alltför kort. I genomförandefasen bör det tas hänsyn till 
alla nödvändiga forskningsmål som i väsentlig grad är avgörande för Östersjöns ekologiska 
välbefinnande.

Ändringsförslag 36
Lambert van Nistelrooij

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Programmets strategiska fas ska pågå i 
högst två år. Under den tiden ska 
genomförandefasen förberedas. Under den 
strategiska fasen ska Bonus EEIG utföra 
följande uppgifter: 

3. Programmets strategiska fas ska pågå i 
högst 18 månader. Under den tiden ska 
genomförandefasen förberedas. Under den 
strategiska fasen ska Bonus EEIG utföra 
följande uppgifter: 

Or. en

Motivering

Den strategiska forskningsagendan kommer att ha slutförts sommaren 2011. Då kan det 
uppstå en lucka mellan när Bonus-169 upphör och när de nya programmen påbörjas. Om 
tidsplanen är alltför snäv kan det dock bli problem med genomförandet. Att ta fram ett så 
pass grundläggande dokument för ett forskningsprogram är ett mycket känsligt arbete som
bör utföras med stor omsorg och hit hör också att metoderna ska vara öppna för insyn och att 
ett brett upplagt samråd ska hållas. Det här kommer inte att kunna slutföras på mindre än 
ett år.

Ändringsförslag 37
Adam Gierek

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utforma den strategiska 
forskningsagendan – fastställa 
programmets vetenskapliga innehåll med 

(a) Utforma genomförandevillkoren,
inklusive rättsliga och finansiella regler 
och förfaranden, bestämmelser för de
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inriktning på förslagsinfordringar i 
enlighet med de mål som anges i 
sjunde ramprogrammet.

immateriella rättigheterna utgående från 
resultaten av verksamhet inom ramen för 
det antagna forskningsprogrammet, 
personalresurser och 
kommunikationsaspekter.

Or. pl

Motivering

Organisationen Bonus EEIG bör arbeta enligt en logiskt avgränsad plan, alltså att man först 
utformar de rättsliga ramarna och sedan inleder samråd med forskarlag som utformar 
målinriktade strategiska forskningsprogram.

Ändringsförslag 38
Adam Gierek

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utforma
genomförandebestämmelserna inklusive 
rättsliga och finansiella regler och 
förfaranden, bestämmelser för de
immateriella rättigheterna från 
verksamheterna inom Bonus-169, 
personalresurser och 
kommunikationsaspekter.

(c) Utforma målinriktade strategiska 
forskningsprogram för hela Östersjön 
med framhävande av de delar som berör 
de mest akuta behoven med hänsyn till det 
vetenskapliga innehållet i programmet 
samt dess prioriteringar, varvid 
tyngdpunkten ska vila vid 
förslagsinfordringar samt vid 
förberedandet av forskning i enlighet med 
de mål som fastställts i 
sjunde ramprogrammet.

Or. pl

Motivering

Organisationen Bonus EEIG bör arbeta enligt en logiskt avgränsad plan, alltså att man först 
utformar de rättsliga ramarna och sedan inleder samråd med forskarlag som tar fram 
målinriktade strategiska forskningsprogram.
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Ändringsförslag 39
Satu Hassi

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genomförandefasen ska pågå i minst 
fem år. Under genomförandefasen ska 
minst tre förslagsinfordringar 
offentliggöras för att finansiera projekt som 
handlar om målen för Bonus-169. 
Förslagsinfordringarna ska riktas till 
projekt som berör flera partner och länder 
och som omfattar forskning, teknisk 
utveckling, utbildning och 
informationsspridning. Projekten ska väljas 
ut enligt principerna om likabehandling, 
insyn, oberoende granskning och 
medfinansiering. De får inte vara 
vinstdrivande och deras finansiering får 
inte kumuleras med andra 
gemenskapsmedel och dessutom ska de 
följa principen om icke-retroaktivitet.

4. Genomförandefasen ska pågå i minst 
fem år. Under genomförandefasen ska 
minst tre förslagsinfordringar 
offentliggöras för att finansiera projekt som 
handlar om målen för Bonus-169. 
Förslagsinfordringarna ska riktas till 
projekt som berör flera partner och länder 
och som omfattar forskning, teknisk 
utveckling, utbildning och 
informationsspridning. Projekten ska väljas 
ut enligt principerna om likabehandling, 
insyn, oberoende granskning och 
medfinansiering. De får inte vara 
vinstdrivande och deras finansiering får 
inte kumuleras med andra unionsmedel och 
dessutom ska de följa principen om 
icke-retroaktivitet. Beviljandet och 
utbetalningen av finansiering till 
deltagarna i Bonus-169 ska ske i enlighet 
med gemensamma bestämmelser som 
följer sjunde ramprogrammet.

Or. en

Ändringsförslag 40
Adam Gierek

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genomförandefasen ska pågå i minst 
fem år. Under genomförandefasen ska 
minst tre förslagsinfordringar 
offentliggöras för att finansiera projekt som 
handlar om målen för Bonus-169. 
Förslagsinfordringarna ska riktas till 

4. Genomförandefasen ska pågå i minst 
fem år. Under genomförandefasen ska 
minst tre förslagsinfordringar om 
forskning offentliggöras för att finansiera 
projekt som handlar om de nödvändiga 
forskningsmålen. Förslagsinfordringarna 
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projekt som berör flera partner och länder 
och som omfattar forskning, teknisk 
utveckling, utbildning och 
informationsspridning. Projekten ska väljas 
ut enligt principerna om likabehandling, 
insyn, oberoende granskning och 
medfinansiering. De får inte vara 
vinstdrivande och deras finansiering får 
inte kumuleras med andra 
gemenskapsmedel och dessutom ska de 
följa principen om icke-retroaktivitet.

ska riktas till projekt som berör flera 
partner och länder och i varje projekt ska 
minst två länder sydost om Östersjön 
delta. Dessa projekt omfattar forskning, 
teknisk utveckling, utbildning och 
informationsspridning. Projekten ska väljas 
ut enligt de huvudsakliga mål som 
fastställts i den strategiska delen och 
utgående från principerna om 
likabehandling, insyn, oberoende 
granskning utförd av experter från alla 
deltagande stater och medfinansiering. De 
får inte vara vinstdrivande och deras 
finansiering får inte kumuleras med andra 
gemenskapsmedel och dessutom ska de 
följa principen om icke-retroaktivitet.

Or. pl

Motivering

Av omsorg om en bättre integration av vetenskapsmän som arbetar med Östersjön och 
särskilt sådana vetenskapsmän som kommer från de nya länderna, alltså länderna sydost om 
Östersjön, måste principen om lika representation tillämpas.

Ändringsförslag 41
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genomförandefasen ska pågå i minst 
fem år. Under genomförandefasen ska 
minst tre förslagsinfordringar
offentliggöras för att finansiera projekt som 
handlar om målen för Bonus-169. 
Förslagsinfordringarna ska riktas till 
projekt som berör flera partner och länder 
och som omfattar forskning, teknisk 
utveckling, utbildning och 
informationsspridning. Projekten ska väljas 
ut enligt principerna om likabehandling, 
insyn, oberoende granskning och 
medfinansiering. De får inte vara 

4. Genomförandefasen ska pågå i minst 
fem år. Under genomförandefasen ska 
minst tre förslagsinfordringar 
offentliggöras för att finansiera projekt som 
handlar om målen för Bonus-169. 
Förslagsinfordringarna ska riktas till 
projekt som berör flera partner och länder 
och som omfattar forskning, teknisk 
utveckling, utbildning och 
informationsspridning. Projekten ska väljas 
ut enligt principerna om likabehandling, 
insyn, oberoende granskning. De får inte 
vara vinstdrivande och deras finansiering 
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vinstdrivande och deras finansiering får 
inte kumuleras med andra 
gemenskapsmedel och dessutom ska de 
följa principen om icke-retroaktivitet.

får inte kumuleras med andra unionsmedel
och dessutom ska de följa principen om 
icke-retroaktivitet.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att små och medelstora företag får medverka.

Ändringsförslag 42
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Små och medelstora företag bör få en 
viss minimiandel av finansieringen 
(exempelvis 15 procent av de totala 
anslagen för programmet) i de öppna 
infordringar som offentliggörs inom 
ramen för Bonus.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att små och medelstora företag uppmuntras och ges goda 
förutsättningar att delta med förslag till projekt.

Ändringsförslag 43
Adam Gierek

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Gemenskapens ekonomiska bidrag till 
genomförandefasen ska högst uppgå till 
48,75 miljoner euro och ska inom den 
gränsen matcha de deltagande staternas 

2. Gemenskapens ekonomiska bidrag till 
genomförandefasen ska högst uppgå till 
48,75 miljoner euro och ska inom den 
gränsen matcha de deltagande staternas 
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bidrag. Detta tak får höjas med de 
eventuella belopp som återstår efter den 
strategiska fasens genomförande. Under 
genomförandefasen får högst 25 procent 
av bidraget från de deltagande staterna 
utgöras av tillgång till 
forskningsinfrastrukturer (nedan kallat 
infrastrukturbidrag in natura). 

bidrag. Detta tak får höjas med de 
eventuella belopp som återstår efter den 
strategiska fasens genomförande. Under 
genomförandefasen får bidraget från de 
deltagande staterna fastställas såsom 
värdet av de forskningsinfrastrukturer som 
finns att tillgå (nedan kallat 
infrastrukturbidrag in natura).

Or. pl

Motivering

Med tanke på skillnaderna mellan de deltagande staterna i fråga om forskningsinfrastruktur 
är det fullkomligt omotiverat att infrastrukturbidraget in natura skulle fastställas till 
25 procent. Det vore bättre med ett flexibelt grepp på den här frågan under den strategiska 
fasen.

Ändringsförslag 44
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen och led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Gemenskapens ekonomiska bidrag till 
genomförandefasen beviljas på följande 
villkor: 

3. Följande villkor ska gälla för unionens 
ekonomiska bidrag till genomförandefasen:

(a) En positiv utvärdering av den 
strategiska fasen ska ha genomförts av 
kommissionen med bistånd av oberoende 
experter. Denna utvärdering ska omfatta
de framsteg som har gjorts i fråga om att 
uppnå de mål och resultat som anges i 
artikel 2.3 och i bilaga I.

(a) De deltagande staterna ska ha 
fastställt den strategiska
forskningsagenda, de plattformar för 
samråd med intressenterna och de 
genomförandebestämmelser som avses i 
artikel 2.3 och de ska ha gjort framsteg 
med att uppnå de mål och resultat som 
anges i avsnitt 2 i bilaga I. Kommissionen 
ska, när det är lämpligt, gå ut med 
rekommendationer till förbättring av den 
strategiska forskningsagendan.

Or. en

Motivering

För att det ska råda klarhet om gemenskapens ekonomiska bidrag är det viktigt att det görs 
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klart vilka som ska medverka i genomförandefasen.

Ändringsförslag 45
Angelika Niebler

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen och led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Gemenskapens ekonomiska bidrag till 
genomförandefasen beviljas på följande 
villkor: 

3. Följande villkor ska gälla för unionens 
ekonomiska bidrag till genomförandefasen:

(a) En positiv utvärdering av den 
strategiska fasen ska ha genomförts av 
kommissionen med bistånd av oberoende 
experter. Denna utvärdering ska omfatta
de framsteg som har gjorts i fråga om att 
uppnå de mål och resultat som anges i 
artikel 2.3 och i bilaga I.

(a) De deltagande staterna ska ha 
fastställt den strategiska
forskningsagenda, de plattformar för 
samråd med intressenterna och de 
genomförandebestämmelser som avses i 
artikel 2.3 och de ska ha gjort framsteg 
med att uppnå de mål och resultat som 
anges i avsnitt 2 i bilaga I. Kommissionen 
ska, när det är lämpligt, gå ut med 
rekommendationer till förbättring av den 
strategiska forskningsagendan.

Or. en

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

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen och led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Gemenskapens ekonomiska bidrag till 
genomförandefasen beviljas på följande 
villkor: 

3. Följande villkor ska gälla för unionens 
ekonomiska bidrag till genomförandefasen:

(a) En positiv utvärdering av den 
strategiska fasen ska ha genomförts av 
kommissionen med bistånd av oberoende 
experter. Denna utvärdering ska omfatta
de framsteg som har gjorts i fråga om att 

(a) De deltagande staterna ska ha 
fastställt den strategiska
forskningsagenda, de plattformar för 
samråd med intressenterna och de 
genomförandebestämmelser som avses i 
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uppnå de mål och resultat som anges i 
artikel 2.3 och i bilaga I.

artikel 2.3 och de ska ha gjort framsteg 
med att uppnå de mål och resultat som 
anges i avsnitt 2 i bilaga I. Kommissionen 
ska, när det är lämpligt, gå ut med 
rekommendationer till förbättring av den 
strategiska forskningsagendan.

Or. en

Ändringsförslag 47
Ivari Padar

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen och led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Gemenskapens ekonomiska bidrag till 
genomförandefasen beviljas på följande 
villkor: 

3. Följande villkor ska gälla för unionens 
ekonomiska bidrag till genomförandefasen:

(a) En positiv utvärdering av den 
strategiska fasen ska ha genomförts av 
kommissionen med bistånd av oberoende 
experter. Denna utvärdering ska omfatta
de framsteg som har gjorts i fråga om att 
uppnå de mål och resultat som anges i 
artikel 2.3 och i bilaga I.

(a) De deltagande staterna ska ha 
fastställt den strategiska
forskningsagenda, de plattformar för 
samråd med intressenterna och de 
genomförandebestämmelser som avses i 
artikel 2.3 och de ska ha gjort framsteg 
med att uppnå de mål och resultat som 
anges i avsnitt 2 i bilaga I. Kommissionen 
ska, när det är lämpligt, gå ut med 
rekommendationer till förbättring av den 
strategiska forskningsagendan.

Or. en

Ändringsförslag 48
Algirdas Saudargas

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen och led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Gemenskapens ekonomiska bidrag till 
genomförandefasen beviljas på följande 

3. Följande villkor ska gälla för unionens 
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villkor: ekonomiska bidrag till genomförandefasen:
(a) En positiv utvärdering av den 
strategiska fasen ska ha genomförts av 
kommissionen med bistånd av oberoende 
experter. Denna utvärdering ska omfatta
de framsteg som har gjorts i fråga om att 
uppnå de mål och resultat som anges i 
artikel 2.3 och i bilaga I.

(a) De deltagande staterna ska ha 
fastställt den strategiska
forskningsagenda, de plattformar för 
samråd med intressenterna och de
genomförandebestämmelser som avses i 
artikel 2.3 och de ska ha gjort framsteg 
med att uppnå de mål och resultat som 
anges i avsnitt 2 i bilaga I. Kommissionen 
bör, när det är lämpligt, gå ut med 
rekommendationer till förbättring av den
strategiska forskningsagendan.

Or. en

Ändringsförslag 49
Satu Hassi

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Gemenskapens ekonomiska bidrag till 
genomförandefasen beviljas på följande
villkor: 

3. Kommissionen ska före slutet av den 
strategiska fasen göra en bedömning av
följande:

Or. en

Motivering

Det ska inte finnas några villkor för gemenskapens ekonomiska bidrag, eftersom det bara 
skapar onödiga avbrott och oförutsägbarhet.

Ändringsförslag 50
Adam Gierek

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En positiv utvärdering av den 
strategiska fasen ska ha genomförts av 

(a) En positiv utvärdering av den 
strategiska fasen ska ha genomförts av 
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kommissionen med bistånd av oberoende 
experter. Denna utvärdering ska omfatta de 
framsteg som har gjorts i fråga om att 
uppnå de mål och resultat som anges i 
artikel 2.3 och i bilaga I.

kommissionen med bistånd av oberoende 
experter som företräder alla deltagande 
stater. Denna utvärdering ska omfatta 
fastställandet av de viktigaste planerna för 
forskning som behövs för att uppnå de mål 
och resultat som anges i artikel 2.3 och i 
bilaga I, inklusive genom val och 
utarbetande av lämplig 
forskningsinfrastruktur som behövs under 
genomförandefasen. Kommissionen ska, 
om den anser det nödvändigt, vid 
bedömningen lägga fram 
rekommendationer om utvidgning av 
forskningsprogrammet.

Or. pl

Motivering

Vid all forskning har kännedomen om vilken forskningsinfrastruktur som finns att tillgå en 
utslagsgivande betydelse för forskningsplanerna, som ända fram till sista ögonblicket innan 
de ska godkännas kan komma att förbättras.

Ändringsförslag 51
Satu Hassi

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En positiv utvärdering av den 
strategiska fasen ska ha genomförts av 
kommissionen med bistånd av oberoende 
experter. Denna utvärdering ska omfatta
de framsteg som har gjorts i fråga om att 
uppnå de mål och resultat som anges i 
artikel 2.3 och i bilaga I.

(a) Resultaten av den strategiska fas som 
beskrivs i artikel 2.3 samt de framsteg som 
har gjorts i fråga om att uppnå de mål och 
resultat som anges i avsnitt 2 i bilaga I.

Or. en

Motivering

Det ska inte finnas några villkor för gemenskapens ekonomiska bidrag, eftersom det bara 
skapar onödiga avbrott och oförutsägbarhet.
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Ändringsförslag 52
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen och revisionsrätten ska ha 
rätt att göra alla kontroller och inspektioner 
som krävs för att säkerställa en korrekt 
förvaltning av gemenskapens medel och 
skydda gemenskapernas finansiella 
intressen mot bedrägerier eller 
oegentligheter. De deltagande staterna och 
Bonus EEIG ska för detta ändamål göra 
alla relevanta handlingar tillgängliga för 
kommissionen och revisionsrätten.

Kommissionen och revisionsrätten ska ha 
rätt att göra alla kontroller och inspektioner 
som krävs för att säkerställa en korrekt 
förvaltning av gemenskapens medel och 
skydda gemenskapernas finansiella 
intressen mot bedrägerier eller 
oegentligheter. De deltagande staterna och 
Bonus EEIG ska för detta ändamål göra 
alla relevanta handlingar tillgängliga för 
Europaparlamentet, kommissionen och 
revisionsrätten.

Or. fr

Ändringsförslag 53
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 11 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild uppmärksamhet föreslås ägnas 
Konungariket Norge.

Or. fr
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Ändringsförslag 54
Satu Hassi

Förslag till beslut
Bilaga I – del 1 – stycke 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Aktivt uppmana alla tredjeländer vid 
Östersjön eller i dess avrinningsområde 
att gå med i initiativet som deltagande 
stater.

Or. en

Motivering

Föredragandens äf 2 utökas med de länder som ingår i Östersjöns avrinningsområde.

Ändringsförslag 55
Lambert van Nistelrooij

Förslag till beslut
Bilaga I – del 2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bonus EEIG ska överlämna de resultat som 
anges nedan till kommissionen senast 
18 månader efter det att den strategiska 
fasen har inletts.

Bonus EEIG ska överlämna de resultat som 
anges nedan till kommissionen senast 
15 månader efter det att den strategiska 
fasen har inletts. 

Or. en

Motivering

Bonus EEIG ska överlämna resultaten från den strategiska fasen till kommissionen före slutet 
av denna fas. Eftersom den strategiska fasen har kortats ned till 18 månader bör det datum då 
resultaten senast ska överlämnas också tidigareläggas.
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Ändringsförslag 56
Satu Hassi

Förslag till beslut
Bilaga I – del 2.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den strategiska forskningsagendan ska 
utvecklas och fastställas genom ett samråd 
mellan de deltagande staterna, ett brett 
urval intressenter och kommissionen. Den 
ska utgöra grunden för ett politiskt inriktat 
program. Den ska bredda fokus för 
forskningen så att den utöver det marina 
ekosystemet omfattar hela 
avrinningsområdet och kan ta itu med 
nyckelfrågor som påverkar kvaliteten och 
produktiviteten i Östersjöområdets 
ekosystem.

Den strategiska forskningsagendan ska 
utvecklas och fastställas genom ett samråd 
mellan de deltagande staterna, ett brett 
urval intressenter och kommissionen. Den 
ska utgöra grunden för ett politiskt inriktat 
program. Den ska bredda fokus för 
forskningen så att den utöver det marina 
ekosystemet omfattar hela 
avrinningsområdet och kan ta itu med 
nyckelfrågor som påverkar kvaliteten och 
produktiviteten i Östersjöområdets 
ekosystem, i synnerhet övergödningen. 
Den ska innehålla en uppskattning av den 
ekonomiska kostnaden för 
miljöförstöringen och förlusten av 
biologisk mångfald i regionen.

Or. en

Motivering

I föredragandens äf 3 föreslås att kostnaden för förlusten av biologisk mångfald ska 
beräknas, men även kostnaderna för miljöförstöring i allmänhet (t.ex. övergödning) bör tas 
med.

Ändringsförslag 57
Adam Gierek

Förslag till beslut
Bilaga I – del 2.2.3 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Utveckling av en finansieringsstruktur 
för att finansiera Bonus-169-projekt
utifrån en gemensam pott av resurser som 
består av kontantbidrag från de deltagande 
staterna och från gemenskapen.

h) Utveckling av en finansieringsstruktur 
för att finansiera projekt utifrån en 
gemensam pott av resurser som består av 
kontantbidrag och bidrag in natura från de 
deltagande staterna och från gemenskapen, 
med särskild hänsyn tagen till urvals- och 
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utformningsfasen för 
forskningsinfrastrukturen.

Or. pl

Motivering

I finansieringsstrukturen måste det tas hänsyn till de deltagande staternas bidrag in natura 
till utformningen av nödvändig forskningsinfrastruktur.

Ändringsförslag 58
Eija-Riitta Korhola

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandefasen för Bonus-169 
medfinansieras av de deltagande staterna 
och gemenskapen under minst fem år, tills 
samtliga projekt som finansieras genom 
Bonus-169 har avslutats, under 
förutsättning att gemenskapens åtaganden 
görs fram till år 2013 och att alla 
skyldigheter att rapportera till 
kommissionen uppfylls. Gemenskapens
bidrag under genomförandefasen ska 
matcha de kontantbidrag och 
infrastrukturbidrag in natura som de 
deltagande staterna gör till 
Bonus-169-projekt via Bonus EEIG samt 
de löpande kostnaderna för Bonus EEIG 
under genomförandefasen. Dessa löpande 
kostnader får högst uppgå till 5 miljoner 
euro. 

Genomförandefasen för Bonus-169 
medfinansieras av de deltagande staterna 
och unionen under minst fem år, tills 
samtliga projekt som finansieras genom 
Bonus-169 har avslutats, under 
förutsättning att unionens åtaganden görs 
fram till år 2013 och att alla skyldigheter 
att rapportera till kommissionen uppfylls. 
Unionens bidrag under genomförandefasen 
ska matcha de kontantbidrag och 
infrastrukturbidrag in natura som de 
deltagande staterna gör till Bonus-169
samt de löpande kostnaderna för 
Bonus-EEIG under genomförandefasen. 
Dessa löpande kostnader får högst uppgå 
till 5 miljoner euro. 

Gemenskapens ekonomiska bidrag och de 
deltagande staternas kontantbidrag till 
Bonus-169 ska samlas i en pott och 
förvaltas centralt av Bonus EEIG.
Under förutsättning att de villkor som 
fastställs i de årliga finansiella avtal som 
avses i artikel 5.2 uppfylls, ska 
gemenskapens ekonomiska bidrag betalas 
ut på grundval av bevis på att de 

Under förutsättning att de villkor som 
fastställs i de årliga finansiella avtal som 
avses i artikel 5.2 uppfylls, ska unionens
ekonomiska bidrag betalas ut på grundval 
av bevis på att de deltagande staterna har 
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deltagande staterna har betalat sina 
kontantbidrag till Bonus EEIG och har 
tillhandahållit infrastrukturbidrag in natura 
för Bonus-169-projekt.

betalat sina kontantbidrag till 
Bonus-169-deltagarna eller till 
Bonus EEIG och har tillhandahållit 
infrastrukturbidrag in natura för 
Bonus-169-projekt. 

Det är Bonus EEIG som har ansvar för att 
se till att mottagarna använder
Bonus-169-finansieringen korrekt och detta 
ska fastställas genom en oberoende 
ekonomisk granskning av projekten, som 
ska utföras av Bonus EEIG eller på 
uppdrag av Bonus EEIG.

Det är Bonus EEIG som har ansvar för att 
se till att mottagarna använder 
Bonus-169-finansieringen korrekt och detta 
ska fastställas genom en oberoende 
ekonomisk granskning av projekten, som 
ska utföras av Bonus EEIG eller på 
uppdrag av Bonus EEIG. 

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandefasen för Bonus-169 
medfinansieras av de deltagande staterna 
och gemenskapen under minst fem år, tills 
samtliga projekt som finansieras genom 
Bonus-169 har avslutats, under 
förutsättning att gemenskapens åtaganden 
görs fram till år 2013 och att alla 
skyldigheter att rapportera till 
kommissionen uppfylls. Gemenskapens
bidrag under genomförandefasen ska 
matcha de kontantbidrag och 
infrastrukturbidrag in natura som de 
deltagande staterna gör till 
Bonus-169-projekt via Bonus EEIG samt 
de löpande kostnaderna för Bonus EEIG 
under genomförandefasen. Dessa löpande 
kostnader får högst uppgå till 
5 miljoner euro.

Genomförandefasen för Bonus-169 
medfinansieras av de deltagande staterna 
och unionen under minst fem år, tills 
samtliga projekt som finansieras genom 
Bonus-169 har avslutats, under 
förutsättning att unionens åtaganden görs 
fram till år 2013 och att alla skyldigheter 
att rapportera till kommissionen uppfylls. 
Unionens bidrag under genomförandefasen 
ska matcha de kontantbidrag och 
infrastrukturbidrag in natura som de 
deltagande staterna gör till Bonus-169
samt de löpande kostnaderna för 
Bonus EEIG under genomförandefasen. 
Dessa löpande kostnader får högst uppgå 
till 5 miljoner euro. 

Gemenskapens ekonomiska bidrag och de 
deltagande staternas kontantbidrag till 
Bonus-169 ska samlas i en pott och 
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förvaltas centralt av Bonus EEIG.
Under förutsättning att de villkor som 
fastställs i de årliga finansiella avtal som 
avses i artikel 5.2 uppfylls, ska 
gemenskapens ekonomiska bidrag betalas 
ut på grundval av bevis på att de 
deltagande staterna har betalat sina 
kontantbidrag till Bonus EEIG och har 
tillhandahållit infrastrukturbidrag in natura 
för Bonus-169-projekt.

Under förutsättning att de villkor som 
fastställs i de årliga finansiella avtal som 
avses i artikel 5.2 uppfylls, ska unionens
ekonomiska bidrag betalas ut på grundval 
av bevis på att de deltagande staterna har 
betalat sina kontantbidrag till 
Bonus-169-deltagarna eller till 
Bonus EEIG och har tillhandahållit 
infrastrukturbidrag in natura för 
Bonus-169-projekt. 

Det är Bonus EEIG som har ansvar för att 
se till att mottagarna använder 
Bonus-169-finansieringen korrekt och detta 
ska fastställas genom en oberoende 
ekonomisk granskning av projekten, som 
ska utföras av Bonus EEIG eller på 
uppdrag av Bonus EEIG.

Det är Bonus EEIG som har ansvar för att 
se till att mottagarna använder 
Bonus-169-finansieringen korrekt och detta 
ska fastställas genom en oberoende 
ekonomisk granskning av projekten, som 
ska utföras av Bonus EEIG eller på 
uppdrag av Bonus EEIG. 

Or. en

Ändringsförslag 60
Angelika Niebler

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandefasen för Bonus-169 
medfinansieras av de deltagande staterna 
och gemenskapen under minst fem år, tills 
samtliga projekt som finansieras genom 
Bonus-169 har avslutats, under 
förutsättning att gemenskapens åtaganden 
görs fram till år 2013 och att alla 
skyldigheter att rapportera till 
kommissionen uppfylls. Gemenskapens
bidrag under genomförandefasen ska 
matcha de kontantbidrag och 
infrastrukturbidrag in natura som de 
deltagande staterna gör till 
Bonus-169-projekt via Bonus EEIG samt 
de löpande kostnaderna för Bonus EEIG 
under genomförandefasen. Dessa löpande 

Genomförandefasen för Bonus-169 
medfinansieras av de deltagande staterna 
och unionen under minst fem år, tills 
samtliga projekt som finansieras genom 
Bonus-169 har avslutats, under 
förutsättning att unionens åtaganden görs 
fram till år 2013 och att alla skyldigheter 
att rapportera till kommissionen uppfylls. 
Unionens bidrag under genomförandefasen 
ska matcha de kontantbidrag och 
infrastrukturbidrag in natura som de 
deltagande staterna gör till Bonus-169
samt de löpande kostnaderna för 
Bonus EEIG under genomförandefasen. 
Dessa löpande kostnader får högst uppgå 
till 5 miljoner euro. 
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kostnader får högst uppgå till 
5 miljoner euro.

Gemenskapens ekonomiska bidrag och de 
deltagande staternas kontantbidrag till 
Bonus-169 ska samlas i en pott och 
förvaltas centralt av Bonus EEIG.
Under förutsättning att de villkor som 
fastställs i de årliga finansiella avtal som 
avses i artikel 5.2 uppfylls, ska 
gemenskapens ekonomiska bidrag betalas 
ut på grundval av bevis på att de 
deltagande staterna har betalat sina 
kontantbidrag till Bonus EEIG och har 
tillhandahållit infrastrukturbidrag in natura 
för Bonus-169-projekt.

Under förutsättning att de villkor som 
fastställs i de årliga finansiella avtal som 
avses i artikel 5.2 uppfylls, ska unionens
ekonomiska bidrag betalas ut på grundval 
av bevis på att de deltagande staterna har 
betalat sina kontantbidrag till Bonus-169-
deltagarna eller till Bonus EEIG och har 
tillhandahållit infrastrukturbidrag in natura 
för Bonus-169-projekt. 

Det är Bonus EEIG som har ansvar för att 
se till att mottagarna använder 
Bonus-169-finansieringen korrekt och detta 
ska fastställas genom en oberoende 
ekonomisk granskning av projekten, som 
ska utföras av Bonus EEIG eller på 
uppdrag av Bonus EEIG.

Det är Bonus EEIG som har ansvar för att 
se till att mottagarna använder 
Bonus-169-finansieringen korrekt och detta 
ska fastställas genom en oberoende 
ekonomisk granskning av projekten, som 
ska utföras av Bonus EEIG eller på 
uppdrag av Bonus EEIG. 

Or. en

Ändringsförslag 61
Ivari Padar

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandefasen för Bonus-169 
medfinansieras av de deltagande staterna 
och gemenskapen under minst fem år, tills 
samtliga projekt som finansieras genom 
Bonus-169 har avslutats, under 
förutsättning att gemenskapens åtaganden 
görs fram till år 2013 och att alla 
skyldigheter att rapportera till 
kommissionen uppfylls. Gemenskapens
bidrag under genomförandefasen ska 
matcha de kontantbidrag och 
infrastrukturbidrag in natura som de 

Genomförandefasen för Bonus-169 
medfinansieras av de deltagande staterna 
och unionen under minst fem år, tills 
samtliga projekt som finansieras genom 
Bonus-169 har avslutats, under 
förutsättning att unionens åtaganden görs 
fram till år 2013 och att alla skyldigheter 
att rapportera till kommissionen uppfylls. 
Unionens bidrag under genomförandefasen 
ska matcha de kontantbidrag och 
infrastrukturbidrag in natura som de 
deltagande staterna gör till Bonus-169
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deltagande staterna gör till 
Bonus-169-projekt via Bonus EEIG samt 
de löpande kostnaderna för Bonus EEIG 
under genomförandefasen. Dessa löpande 
kostnader får högst uppgå till 
5 miljoner euro.

samt de löpande kostnaderna för 
Bonus EEIG under genomförandefasen. 
Dessa löpande kostnader får högst uppgå 
till 5 miljoner euro. 

Gemenskapens ekonomiska bidrag och de 
deltagande staternas kontantbidrag till 
Bonus-169 ska samlas i en pott och 
förvaltas centralt av Bonus EEIG.
Under förutsättning att de villkor som 
fastställs i de årliga finansiella avtal som 
avses i artikel 5.2 uppfylls, ska 
gemenskapens ekonomiska bidrag betalas 
ut på grundval av bevis på att de 
deltagande staterna har betalat sina 
kontantbidrag till Bonus EEIG och har 
tillhandahållit infrastrukturbidrag in natura 
för Bonus-169-projekt.

Under förutsättning att de villkor som 
fastställs i de årliga finansiella avtal som 
avses i artikel 5.2 uppfylls, ska unionens
ekonomiska bidrag betalas ut på grundval 
av bevis på att de deltagande staterna har 
betalat sina kontantbidrag till 
Bonus-169-deltagarna eller till 
Bonus EEIG och har tillhandahållit 
infrastrukturbidrag in natura för 
Bonus-169-projekt. 

Det är Bonus EEIG som har ansvar för att 
se till att mottagarna använder 
Bonus-169-finansieringen korrekt och detta 
ska fastställas genom en oberoende 
ekonomisk granskning av projekten, som 
ska utföras av Bonus EEIG eller på 
uppdrag av Bonus EEIG.

Det är Bonus EEIG som har ansvar för att 
se till att mottagarna använder 
Bonus-169-finansieringen korrekt och detta 
ska fastställas genom en oberoende 
ekonomisk granskning av projekten, som 
ska utföras av Bonus EEIG eller på 
uppdrag av Bonus EEIG. 

Or. en

Ändringsförslag 62
Algirdas Saudargas

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandefasen för Bonus-169 
medfinansieras av de deltagande staterna 
och gemenskapen under minst fem år, tills 
samtliga projekt som finansieras genom 
Bonus-169 har avslutats, under 
förutsättning att gemenskapens åtaganden 
görs fram till år 2013 och att alla 

Genomförandefasen för Bonus-169 
medfinansieras av de deltagande staterna 
och unionen under minst fem år, tills 
samtliga projekt som finansieras genom 
Bonus-169 har avslutats, under 
förutsättning att unionens åtaganden görs 
fram till år 2013 och att alla skyldigheter 
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skyldigheter att rapportera till 
kommissionen uppfylls. Gemenskapens
bidrag under genomförandefasen ska 
matcha de kontantbidrag och 
infrastrukturbidrag in natura som de 
deltagande staterna gör till 
Bonus-169-projekt via Bonus EEIG samt 
de löpande kostnaderna för Bonus EEIG 
under genomförandefasen. Dessa löpande 
kostnader får högst uppgå till 
5 miljoner euro.

att rapportera till kommissionen uppfylls. 
Unionens bidrag under genomförandefasen 
ska matcha de kontantbidrag och 
infrastrukturbidrag in natura som de 
deltagande staterna gör till Bonus-169
samt de löpande kostnaderna för 
Bonus EEIG under genomförandefasen. 
Dessa löpande kostnader får högst uppgå 
till 5 miljoner euro. 

Gemenskapens ekonomiska bidrag och de 
deltagande staternas kontantbidrag till 
Bonus-169 ska samlas i en pott och 
förvaltas centralt av Bonus EEIG.
Under förutsättning att de villkor som 
fastställs i de årliga finansiella avtal som 
avses i artikel 5.2 uppfylls, ska 
gemenskapens ekonomiska bidrag betalas 
ut på grundval av bevis på att de 
deltagande staterna har betalat sina 
kontantbidrag till Bonus EEIG och har 
tillhandahållit infrastrukturbidrag in natura 
för Bonus-169-projekt.

Under förutsättning att de villkor som 
fastställs i de årliga finansiella avtal som 
avses i artikel 5.2 uppfylls, ska unionens
ekonomiska bidrag betalas ut på grundval 
av bevis på att de deltagande staterna har 
betalat sina kontantbidrag till 
Bonus-169-deltagarna eller till 
Bonus EEIG och har tillhandahållit 
infrastrukturbidrag in natura för 
Bonus-169-projekt. 

Det är Bonus EEIG som har ansvar för att 
se till att mottagarna använder 
Bonus-169-finansieringen korrekt och detta 
ska fastställas genom en oberoende 
ekonomisk granskning av projekten, som 
ska utföras av Bonus EEIG eller på 
uppdrag av Bonus EEIG.

Det är Bonus EEIG som har ansvar för att 
se till att mottagarna använder 
Bonus-169-finansieringen korrekt och detta 
ska fastställas genom en oberoende 
ekonomisk granskning av projekten, som 
ska utföras av Bonus EEIG eller på 
uppdrag av Bonus EEIG. 

Or. en

Ändringsförslag 63
Adam Gierek

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3.4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemenskapens ekonomiska bidrag och de 
deltagande staternas kontantbidrag till 

Gemenskapens ekonomiska bidrag och de 
deltagande staternas kontantbidrag och 
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Bonus-169 ska samlas i en pott och 
förvaltas centralt av Bonus EEIG.

bidrag in natura till 
forskningsprogrammet Bonus får 
anknytas till varandra och förvaltas 
centralt av Bonus EEIG, antingen direkt 
eller också indirekt, alltså på virtuell väg, 
varvid de deltagande EU-staterna eller 
tredjeländerna ska anvisa sina 
kontantbidrag eller bidrag in natura 
endast till sådan nationell forskning som 
hänför sig till genomförandefasen för 
forskningsprogrammets gemensamma 
planer.

Or. pl

Motivering

Wkład finansowy Wspólnoty oraz wkłady gotówkowe i rzeczowe uczestniczących państw na 
rzecz BONUS-169 są co do zasady łączone i zarządzane na poziomie centralnym przez 
BONUS EUIG. Jeśli jednak - z powodu wymogów prawnych lub konstytucyjnych -
uczestniczące państwo nie może przeniesć swojego wkładu gotówkowego do wspólnej puli, to 
w takich przypadkach powinno być możliwe przeznaczenie przez to państwo UE uczestniczące 
wkładu gotówkowego jedynie na badania krajowe, ale wynikające ze wspólnego programu.
Dotyczyć to może również państw trzecich, w tym Rosji, oraz innych krajów znajdujących się 
w obszarze zlewni.

Ändringsförslag 64
Lambert van Nistelrooij

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3.4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemenskapens ekonomiska bidrag och de 
deltagande staternas kontantbidrag till 
Bonus-169 ska samlas i en pott och 
förvaltas centralt av Bonus EEIG.

Unionens ekonomiska bidrag och de 
deltagande staternas kontantbidrag till 
Bonus ska generellt sett samlas i en pott 
och förvaltas centralt av Bonus EEIG (”en 
gemensam pott”).

Or. en

Motivering

Kommissionens och de deltagande staternas ekonomiska bidrag ska generellt sett samlas i en 
pott och förvaltas av Bonus EEIG. Detta bör gå under namn av den ”gemensamma potten”.
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