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Pozměňovací návrh 5
Jens Rohde

Návrh rozhodnutí
Nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o účasti 
Společenství ve společném programu 
výzkumu a vývoje v oblasti Baltského 
moře (BONUS-169) prováděném několika 
členskými státy

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o účasti 
Společenství ve společném programu 
výzkumu a vývoje v oblasti Baltského 
moře (BONUS) prováděném několika 
členskými státy

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Jens Rohde

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Věda může přispět ke splnění těchto 
úkolů a k nalezení řešení 
environmentálních problému Baltského 
moře. Závažnost současné situace si však 
vyžaduje kvalitativní a kvantitativní 
zvýšení současného výzkumu v pobaltské 
oblasti rozvojem a zavedením plně 
integrovaného přístupu, čímž lze 
zjednodušit a zaměřit příslušné výzkumné 
programy všech sousedících států s cílem 
koordinovaně, účinně a efektivně řešit 
složité a naléhavé problémy.

(5) Věda musí přispívat ke splnění těchto 
úkolů a k nalezení řešení naléhavých 
environmentálních problémů Baltského 
moře. Závažnost současné situace si však 
vyžaduje kvalitativní a kvantitativní 
zvýšení současného výzkumu v pobaltské 
oblasti rozvojem a zavedením plně 
integrovaného přístupu, čímž lze 
zjednodušit a zaměřit příslušné výzkumné 
programy všech sousedících států s cílem 
koordinovaně, účinně a efektivně řešit 
složité a naléhavé problémy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Jens Rohde

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Iniciativy BONUS ERA-NET 
a ERA-NET PLUS fungovaly vcelku 
dobře, a z hlediska řešení naléhavých 
úkolů v oblasti životního prostředí je proto 
důležité zajistit kontinuitu výzkumné 
činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Ačkoli iniciativa BONUS-169 je 
ve velké míře zaměřená
na environmentální výzkum, zasahuje 
do řady souvisejících výzkumných 
programů Společenství pro okruh lidských 
činností, které mají zvýšené dopady 
na ekosystémy jako rybolov, akvakultura, 
zemědělství, infrastruktura, doprava, 
výcvik a mobilita výzkumných pracovníků 
a také sociálně ekonomické otázky. 
Iniciativa má značný význam pro celou 
řadu politik a směrnic Společenství, včetně 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
v oblasti mořské environmentální politiky 
(rámcová směrnice o strategii pro mořské 
prostředí), strategie EU pro oblast 
Baltského moře, společné rybářské 
politiky, společné zemědělské politiky, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(12) Ačkoli iniciativa BONUS-169 je 
ve velké míře zaměřena
na environmentální výzkum, zasahuje 
do řady souvisejících výzkumných 
programů Společenství pro okruh lidských 
činností, které mají zvýšené dopady 
na ekosystémy jako rybolov, akvakultura, 
zemědělství, infrastruktura (zejména 
v oblasti energetiky), doprava, výcvik 
a mobilita výzkumných pracovníků a také 
sociálně ekonomické otázky. Iniciativa má 
značný význam pro celou řadu politik 
a směrnic Společenství, včetně směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
v oblasti mořské environmentální politiky 
(rámcová směrnice o strategii pro mořské 
prostředí), strategie EU pro oblast 
Baltského moře, společné rybářské 
politiky, společné zemědělské politiky, 
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2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
v oblasti vodní politiky, a mezinárodních 
závazků EU jako akční plán pro Baltské 
moře HELCOM. V důsledku toho 
z iniciativy BONUS-169 budou mít 
prospěch mnohé další oblasti politiky 
Společenství.

směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
v oblasti vodní politiky, a mezinárodních 
závazků EU jako akční plán pro Baltské 
moře HELCOM. V důsledku toho 
z iniciativy BONUS-169 budou mít 
prospěch mnohé další oblasti politiky 
Společenství.

Or. lt

Odůvodnění

Jelikož největší vliv na prostředí Baltského moře budou mít možná v budoucnosti plánované 
projekty energetické infrastruktury, je třeba jim věnovat zvýšenou pozornost.

Pozměňovací návrh 9
Jens Rohde

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Na konci strategické fáze by Komise 
za pomoci nezávislého odborníka měla 
vyhodnotit vyzrálost a připravenost 
iniciativy zahájit prováděcí fázi.

(15) Na konci strategické fáze by Komise 
za pomoci nezávislých odborníků měla 
posoudit kvalitu strategické fáze 
a případně navrhnout zlepšení. Přechod
na prováděcí fázi by měl být plynulý a měl 
by proběhnout bez zbytečných odkladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Justas Vincas Paleckis

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Na konci strategické fáze by Komise 
za pomoci nezávislého odborníka měla 
vyhodnotit vyzrálost a připravenost 

(15) Na konci strategické fáze by Komise 
měla ověřit připravenost iniciativy zahájit 
prováděcí fázi a přistoupit k ní 
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iniciativy zahájit prováděcí fázi. bez zbytečných odkladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Satu Hassi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V zájmu účinného provádění BONUS-
169 během prováděcí fáze by finanční 
podpora měla být účastníkům projektů 
BONUS-169 vybraných na ústřední úrovni 
poskytnuta v rámci odpovědnosti BONUS 
EEIG na základě výzev k předkládání 
návrhů. 

(24) V zájmu účinného provádění 
programu BONUS-169 během prováděcí 
fáze by finanční podpora měla být 
účastníkům projektů BONUS-169 
vybraných na ústřední úrovni poskytnuta 
v rámci odpovědnosti BONUS EEIG 
na základě výzev k předkládání návrhů. 
Poskytování a vyplácení této finanční 
podpory účastníkům projektů BONUS-
169 by mělo probíhat na základě 
společných pravidel v souladu se sedmým 
rámcovým programem.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Jens Rohde

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V zájmu účinného provádění BONUS-
169 během prováděcí fáze by finanční 
podpora měla být účastníkům projektů 
BONUS-169 vybraných na ústřední úrovni 
poskytnuta v rámci odpovědnosti BONUS 
EEIG na základě výzev k předkládání 
návrhů.

(24) V zájmu účinného provádění 
programu BONUS během prováděcí fáze 
by finanční podpora měla být účastníkům 
projektů BONUS vybraných na ústřední 
úrovni poskytnuta v rámci odpovědnosti 
BONUS EEIG na základě výzev 
k předkládání návrhů. Poskytování 
finanční podpory účastníkům projektů 
BONUS a její vyplácení by mělo probíhat 
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transparentním a nebyrokratickým 
způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Jens Rohde

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Je nezbytné, aby výzkumné činnosti 
prováděné v rámci BONUS-169 byly 
v souladu se základními etickými 
zásadami, včetně těch, kterými se zabývá 
článek 6 Smlouvy o Evropské unii 
a Listina základních práv Evropské unie,
a aby se řídily zásadami zohledňování 
rovnosti mužů a žen a rovnosti pohlaví.

(30) Je nezbytné, aby výzkumné činnosti 
prováděné v rámci programu BONUS byly 
v souladu s etickými zásadami, které 
odpovídají obecným zásadám stanoveným 
v sedmém rámcovém programu, a aby 
se řídily zásadami zohledňování rovnosti 
mužů a žen, rovnosti pohlaví 
a udržitelného rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Úspěšná realizace projektů, které 
jsou prováděny v rámci programu 
BONUS-169, poukázala na katastrofální 
stav Baltského moře, zejména v místech, 
kde jsou plánovány rozsáhlé projekty 
energetické infrastruktury. Proto je stav 
prostředí Baltského moře nadále nutné 
aktivně sledovat. 

Or. lt
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Odůvodnění

Tímto je zdůrazněn význam úspěšné realizace projektů prováděných v rámci programu 
BONUS-169. 

Pozměňovací návrh 15
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 32 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32b) Je nutné přestat uplatňovat závadné 
postupy odhalené v průběhu realizace 
projektů v rámci programu BONUS-169; 
kromě toho je při sestavování seznamu 
projektů, které se budou financovat, nutné 
přestat nevhodným způsobem 
upřednostňovat projekty předložené 
výzkumnými středisky některých 
členských států, jelikož by to působilo 
diskriminačně proti jiným členským 
státům v oblasti Baltského moře. 

Or. lt

Odůvodnění

V praxi se ukazuje, že při výběru projektů, kterým se dostane finanční pomoci, jsou 
nevhodným způsobem upřednostňovány projekty předložené výzkumnými středisky některých 
členských států, zatímco výzkumná střediska jiných členských států jsou opomíjena. 
Při vypracovávání pořadníku těchto projektů je nutné se této diskriminaci vyhnout.

Pozměňovací návrh 16
Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutí
Článek - 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek - 1
Předmět
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Účelem tohoto rozhodnutí je 
prostřednictvím koordinace výzkumné 
činnosti v tomto regionu podporovat 
environmentálně udržitelný rozvoj oblasti 
Baltského moře se společným cílem 
zahájit správu této oblasti se zaměřením 
na zachování jejího ekosystému.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Jens Rohde

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Strategická fáze programu potrvá nejvíce
dva roky. Připraví se v ní prováděcí fáze. 
Během strategické fáze bude BONUS 
EEIG plnit tyto úkoly:

3. Strategická fáze programu potrvá 
nejdéle jeden rok. Připraví se v ní 
prováděcí fáze. Během strategické fáze 
bude BONUS EEIG plnit tyto úkoly:

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) příprava strategického plánu výzkumu –
vymezení účasti na vědeckém obsahu 
programu se zaměřením na výzvy 
k předkládání návrhů v souladu s cíli 
vytyčenými v sedmém rámcovém 
programu;

a) příprava strategického plánu výzkumu –
vymezení účasti na vědeckém obsahu 
programu se zaměřením na výzvy 
k předkládání návrhů v souladu 
se společným cílem zajistit správu této 
oblasti se zaměřením na zachování jejího 
ekosystému a s cíli vytyčenými v sedmém 
rámcovém programu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Jens Rohde

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Prováděcí fáze potrvá nejméně pět let. 
Během prováděcí fáze budou zveřejněny 
nejméně tři výzvy k předkládání návrhů 
se zřetelem na financování projektů, které 
řeší cíle BONUS-169. Tyto výzvy 
se zaměří na více partnerů a na nadnárodní 
projekty a zahrnou činnosti výzkumu, 
technologického rozvoje, výcviku a šíření 
výsledků. Budou vybrány projekty 
v souladu se zásadami stejného zacházení, 
transparentnosti, nezávislého hodnocení, 
spolufinancování, neziskovosti, 
financování nespojované s jinými zdroji 
Společenství a také zásadu retroaktivity.

4. Prováděcí fáze potrvá nejméně pět let. 
Během prováděcí fáze budou zveřejněny 
výzvy k předkládání návrhů se zřetelem 
na financování projektů, které řeší cíle 
programu BONUS. Tyto výzvy se zaměří 
na více partnerů a na nadnárodní projekty 
a zahrnou činnosti výzkumu, 
technologického rozvoje, výcviku a šíření 
výsledků. Budou vybrány projekty 
v souladu se zásadami stejného zacházení, 
transparentnosti, nezávislého hodnocení, 
spolufinancování, neziskovosti, 
financování nespojovaného s jinými zdroji 
Společenství a také se zásadou zákazu
retroaktivity.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Satu Hassi

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Prováděcí fáze potrvá nejméně pět let. 
Během prováděcí fáze budou zveřejněny 
nejméně tři výzvy k předkládání návrhů 
se zřetelem na financování projektů, které 
řeší cíle BONUS-169. Tyto výzvy 
se zaměří na více partnerů a na nadnárodní 
projekty a zahrnou činnosti výzkumu, 
technologického rozvoje, výcviku a šíření 
výsledků. Budou vybrány projekty 
v souladu se zásadami stejného zacházení, 

4. Prováděcí fáze potrvá nejméně pět let. 
Během prováděcí fáze budou zveřejněny 
nejméně tři výzvy k předkládání návrhů 
se zřetelem na financování projektů, které 
řeší cíle programu BONUS-169. Tyto 
výzvy se zaměří na více partnerů a na 
nadnárodní projekty a zahrnou činnosti 
výzkumu, technologického rozvoje, 
výcviku a šíření výsledků. Budou vybrány 
projekty v souladu se zásadami stejného 
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transparentnosti, nezávislého hodnocení, 
spolufinancování, neziskovosti, 
financování nespojované s jinými zdroji 
Společenství a také zásadu retroaktivity. 

zacházení, transparentnosti, nezávislého 
hodnocení, spolufinancování, neziskovosti, 
financování nespojovaného s jinými zdroji 
Společenství a také se zásadou zákazu
retroaktivity. Poskytování a vyplácení 
finanční podpory účastníkům programu 
BONUS-169 bude probíhat na základě 
společných pravidel v souladu se sedmým 
rámcovým programem.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Jens Rohde

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Finanční příspěvek Společenství 
pro prováděcí fázi bude poskytnut 
za těchto podmínek:

3. Komise před koncem strategické fáze 
posoudí:

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Satu Hassi

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Finanční příspěvek Společenství 
pro prováděcí fázi bude poskytnut 
za těchto podmínek:

3. Komise před koncem strategické fáze 
posoudí:

Or. en

Odůvodnění

Finanční příspěvek Společenství by neměl záviset na podmínkách, které by vedly 
ke zbytečnému přerušení činnosti a k nepředvídatelným situacím.
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Pozměňovací návrh 23
Jens Rohde

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) kladné hodnocení strategické fáze, které 
uskuteční Komise za pomoci nezávislých 
odborníků; toto hodnocení bude 
zahrnovat pokrok dosažený v plnění cílů 
a konečné výsledky stanovené v čl. 2 
odst. 3 a v příloze I;

a) výsledky strategické fáze uvedené v čl. 2 
odst. 3 a dále pokrok dosažený v plnění 
cílů a konečné výsledky stanovené 
v příloze I oddíle 2;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Bogusław Sonik

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – návětí a písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Finanční příspěvek Společenství 
pro prováděcí fázi bude poskytnut 
za těchto podmínek:

3. Finanční příspěvek Společenství 
pro prováděcí fázi závisí na těchto 
podmínkách:

a) kladné hodnocení strategické fáze, 
které uskuteční Komise za pomoci 
nezávislých odborníků; toto hodnocení 
bude zahrnovat pokrok dosažený v plnění 
cílů a konečné výsledky stanovené v čl. 2 
odst. 3 a v příloze I;

a) vytvoření strategického plánu výzkumu 
a platforem pro konzultace 
se zúčastněnými subjekty, a dále 
na podmínkách provádění uvedených 
v čl. 2 odst. 3, na pokroku dosaženém
v plnění cílů a na konečných výsledcích 
stanovených v příloze I oddíle 2;

Or. en



AM\806474CS.doc 13/21 PE439.291v01-00

CS

Pozměňovací návrh 25
Satu Hassi

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) kladné hodnocení strategické fáze, které 
uskuteční Komise za pomoci nezávislých 
odborníků; toto hodnocení bude 
zahrnovat pokrok dosažený v plnění cílů 
a konečné výsledky stanovené v čl. 2 
odst. 3 a v příloze I;

a) výsledky strategické fáze uvedené v čl. 2 
odst. 3 a dále pokrok dosažený v plnění 
cílů a konečné výsledky stanovené 
v příloze I oddíle 2;

Or. en

Odůvodnění

Finanční příspěvek Společenství by neměl záviset na podmínkách, které by vedly 
ke zbytečnému přerušení činnosti a k nepředvídatelným situacím.

Pozměňovací návrh 26
Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prokázání schopnosti BONUS EEIG 
realizovat BONUS-169, včetně obdržení, 
přidělení a sledování finančního příspěvku 
Společenství za nepřímého 
centralizovaného řízení v souladu s čl. 54 
odst. 2 písm. c) a článkem 56 nařízení (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 (dále jenom 
„Finanční nařízení“) a článkem 35, čl. 38 
odst. 2 a článkem 41 nařízení 
(ES, Euratom) č. 2342/2002 a v souladu 
se zdravým finančním řízením;

b) prokázání schopnosti sítě BONUS EEIG 
realizovat program BONUS-169, včetně 
dosažení cílů environmentálně 
udržitelného rozvoje oblasti Baltského 
moře, obdržení, přidělení a sledování 
finančního příspěvku Společenství 
za nepřímého centralizovaného řízení 
v souladu s čl. 54 odst. 2 písm. c) 
a článkem 56 nařízení (ES, Euratom) 
č. 1605/2002 (dále jenom „Finanční 
nařízení“) a článkem 35, čl. 38 odst. 2 
a článkem 41 nařízení (ES, Euratom) 
č. 2342/2002 a v souladu se zdravým 
finančním řízením;

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Jens Rohde

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) závazek každého zúčastněného státu 
přispět svým podílem financování 
na BONUS-169 a závazek platby 
v hotovosti a efektivního poskytnutí 
věcného příspěvku na infrastrukturu, 
vyžaduje-li se; tyto závazky se zahrnou 
do finančního plánu dohodnutého 
příslušnými vnitrostátními orgány 
za účelem přispět ke společnému 
vykonávání prováděcí fáze BONUS-169;

e) závazek každého zúčastněného státu 
přispět svým podílem financování 
na program BONUS a závazek skutečně 
tento svůj finanční příspěvek zaplatit, 
zejména pokud jde o finanční prostředky 
pro účastníky projektů BONUS vybrané 
na základě výzev k předkládání návrhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Jens Rohde

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zveřejní nejméně tři společné výzvy 
k předkládání návrhů, které přesahují 
hranice jednotlivých témat, jsou strategicky 
zaměřené a do nichž je zapojeno více 
partnerů.

g) zveřejní společné výzvy k předkládání 
návrhů, které přesahují hranice 
jednotlivých témat, jsou strategicky 
zaměřené a do nichž je zapojeno více 
partnerů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Satu Hassi

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) aktivně vyzve všechny třetí země, které 
leží u Baltského moře nebo jejichž povodí 
sousedí s Baltským mořem, aby 
se do programu zapojily jako zúčastněné 
státy.

Or. en

Odůvodnění

Přidání zemí, jejichž povodí sousedí s Baltským mořem, k 2. pozměňovacími návrhu 
navrhovatele.

Pozměňovací návrh 30
Jens Rohde

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 2.2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

BONUS EEIG zašle Komisi konečné 
výsledky stanovené v následujících bodech 
nejpozději do 18 měsíců od zahájení 
strategické fáze.

BONUS EEIG zašle Komisi konečné 
výsledky stanovené v následujících bodech 
nejpozději do 9 měsíců od zahájení 
strategické fáze.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Satu Hassi

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 2.2.1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Strategický plán výzkumu bude zpracován Strategický plán výzkumu bude zpracován 
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a dohodnut v konzultacích mezi 
zúčastněnými státy, širokým okruhem 
zúčastněných subjektů a Komisí. Bude 
základnou pro politicky určovaný program. 
Rozšíří zaměření výzkumu s cílem začlenit 
kromě mořského ekosystému také 
koncepci povodí, která řeší klíčové otázky 
ovlivňující jakost a produktivitu 
ekosystémů v oblasti Baltského moře.

a dohodnut v konzultacích mezi 
zúčastněnými státy, širokým okruhem 
zúčastněných subjektů a Komisí. Bude 
základnou pro politicky určovaný program. 
Rozšíří zaměření výzkumu s cílem začlenit 
kromě mořského ekosystému také 
koncepci povodí, která řeší klíčové otázky 
ovlivňující jakost a produktivitu 
ekosystémů v oblasti Baltského moře. Jeho 
součástí bude odhad ekonomických 
nákladů spojených s ekologickými 
škodami a se ztrátou biologické 
rozmanitosti v regionu.

Or. en

Odůvodnění

Ke ztrátě biologické rozmanitosti ve 3. pozměňovacím návrhu navrhovatele se přidává odhad 
ekonomických nákladů na ekologické škody obecně (např. eutrofizace).

Pozměňovací návrh 32
Jens Rohde

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 2.2.3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) rozvoj finančních struktur 
pro financování projektu BONUS-169 
založených na společných finančních 
prostředcích pozůstávajících z příspěvků 
zúčastněných států a Společenství 
v hotovosti;

h) rozvoj finančních struktur 
pro financování projektů BONUS;

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Bogusław Sonik

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 2.2.3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) rozvoj finančních struktur 
pro financování projektu BONUS-169 
založených na společných finančních 
prostředcích pozůstávajících z příspěvků 
zúčastněných států a Společenství 
v hotovosti;

h) rozvoj finančních struktur 
pro financování projektů BONUS;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Bogusław Sonik

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud výsledky hodnocení a auditu
BONUS EEIG předem (ex-ante) budou
pozitivní, Komise a BONUS EEIG 
uzavřou prováděcí dohodu.

3. Pokud budou vytvořeny podmínky 
uvedené v čl. 3 odst. 3. písm. a) a pokud 
bude audit sítě BONUS EEIG provedený 
předem (ex-ante) pozitivní, Komise 
a BONUS EEIG uzavřou prováděcí 
dohodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Jens Rohde

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud výsledky hodnocení a auditu 
BONUS EEIG předem (ex-ante) budou 
pozitivní, Komise a BONUS EEIG uzavřou 

3. Komise a BONUS EEIG uzavřou 
prováděcí dohodu podle čl. 3 odst. 3 
písm. a).
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prováděcí dohodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Jens Rohde

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 3.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Během prováděcí fáze budou zveřejněny 
a uplatněny nejméně tři společné výzvy 
k předkládání návrhů se zřetelem 
na financování strategicky zaměřených 
projektů BONUS-169, které se zabývají 
cíli této iniciativy. Témata budou pocházet 
ze strategického plánu výzkumu BONUS-
169 a budou v co největší míře dodržovat 
stanovený plán a zahrnovat výzkum, 
technologický rozvoj a výcvik a/nebo 
osvětové činnosti.

Během prováděcí fáze budou zveřejněny 
a uplatněny společné výzvy k předkládání 
návrhů se zřetelem na financování 
strategicky zaměřených projektů BONUS, 
které se zabývají cíli této iniciativy. 
Témata budou pocházet ze strategického 
plánu výzkumu BONUS a budou v co 
největší míře dodržovat stanovený plán 
a zahrnovat výzkum, technologický rozvoj 
a výcvik a/nebo osvětové činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 3.2 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

BONUS EEIG sestaví seznam financování 
přísně v souladu s výsledky nezávislého 
hodnocení. Pořadník vypracovaný 
nezávislými odborníky se pro přidělení 
finančních prostředků BONUS-169 
považuje za závazný.

BONUS EEIG sestaví seznam financování 
přísně v souladu s výsledky nezávislého 
hodnocení a zajistí přitom, že se při výběru 
projektů bude dbát na co 
nejrovnoměrnější rozdělení těchto 
projektů mezi členské státy oblasti 
Baltského moře. Pořadník vypracovaný 
nezávislými odborníky se pro přidělení 
finančních prostředků BONUS-169 
považuje za závazný.
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Or. lt

Odůvodnění

V praxi se ukazuje, že při výběru projektů, kterým se dostane finanční pomoci, jsou 
nevhodným způsobem upřednostňovány projekty předložené výzkumnými středisky některých 
členských států, zatímco výzkumná střediska jiných členských států jsou opomíjena. 
Při vypracovávání pořadníku těchto projektů je nutné se této diskriminaci vyhnout.

Pozměňovací návrh 38
Jens Rohde

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 3.4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční příspěvek Společenství 
a příspěvek zúčastněných států 
do BONUS-169 v hotovosti shromažďuje 
a ústředně spravuje BONUS EEIG.

Finanční příspěvek Společenství 
a příspěvek zúčastněných států na program
BONUS v hotovosti za normálních 
okolností shromažďuje a ústředně spravuje 
BONUS EEIG („skutečný společný 
fond“). V odůvodněných případech však 
může zúčastněný stát svůj hotovostní 
příspěvek věnovat výhradně na domácí 
výzkum („virtuální společný fond“).

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Justas Vincas Paleckis

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 3.4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční příspěvek Společenství 
a příspěvek zúčastněných států 
do BONUS-169 v hotovosti shromažďuje 
a ústředně spravuje BONUS EEIG.

Finanční příspěvek Společenství 
a příspěvek zúčastněných států na program 
BONUS-169 v hotovosti shromažďuje 
a ústředně spravuje BONUS EEIG s tím, 
že je možné, aby zúčastněné státy věnovaly 
svůj hotovostní příspěvek na domácí 
výzkum („virtuální společný fond“).
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Or. en

Odůvodnění

Možnost vytvoření „virtuálního společného fondu“ je nezbytná z hlediska zúčastněných států 
s omezenou možností převádět finanční prostředky do společného fondu a států, jejichž 
výzkumné možnosti zaostávají, přičemž možnost věnovat hotovostní příspěvek výhradně 
na domácí výzkum jim může pomoci tuto mezeru vyplnit. 

Pozměňovací návrh 40
Bogusław Sonik

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 3.4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční příspěvek Společenství 
a příspěvek zúčastněných států 
do BONUS-169 v hotovosti shromažďuje 
a ústředně spravuje BONUS EEIG.

Finanční příspěvek Společenství 
a příspěvek zúčastněných států na program
BONUS v hotovosti za normálních 
okolností shromažďuje a ústředně spravuje 
BONUS EEIG („skutečný společný 
fond“). V odůvodněných případech však 
může zúčastněný stát svůj hotovostní 
příspěvek věnovat výhradně na domácí 
výzkum („virtuální společný fond“).

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Jens Rohde

Návrh rozhodnutí
Příloha II – oddíl 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. BONUS bude řízen sítí BONUS EEIG 
prostřednictvím jejího sekretariátu. 
BONUS EEIG vytvoří následující struktury 
pro účely BONUS: řídící výbor, 
sekretariát, poradní výbor, fórum 
pro oborový výzkum a fórum koordinátorů 
projektů.

1. Program BONUS bude řízen sítí 
BONUS EEIG prostřednictvím jejího 
sekretariátu. BONUS EEIG vytvořila
následující struktury pro účely programu 
BONUS: řídící výbor, sekretariát, poradní 
výbor, fórum pro oborový výzkum a fórum 
koordinátorů projektů.
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Or. en


