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Pozměňovací návrh 21
Adam Gierek

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Ekosystém Baltského moře jako 
polozavřeného evropského vnitrozemského 
moře je jednou z největších světových 
poloslaných vodních ploch. V současné 
době je vážně zasažen mnohými přírodními 
nepříznivými vlivy a nepříznivými vlivy 
vyvolanými lidmi jako znečištění těžkými 
kovy, neodstranitelné organické 
znečišťující látky, radioaktivní materiál, 
ropné skvrny a jiné škodlivé a nebezpečné 
látky, nadměrná výroba živin 
a organických materiálů, která vede ke 
zvýšené eutrofizaci, zavádění škodlivých
cizích organismů, neudržitelné využívání 
rybí populace, negativní vlivy změny
klimatu, ztráta biologické rozmanitosti 
a zvýšené zásahy lidských činností 
do pobřežních a mořských oblastí, včetně 
ekologicky neudržitelné turistiky. Tyto 
negativní vlivy značně snížily schopnost 
Baltského moře udržitelným způsobem 
poskytovat zboží a služby, na nichž přímo 
a nepřímo závisí lidstvo kvůli sociálním, 
kulturním a ekonomickým zájmům.

(3) Ekosystém Baltského moře jako 
polozavřeného evropského vnitrozemského 
moře je jednou z největších světových 
poloslaných vodních ploch. Byl a je 
vystaven silným tlakům ze strany člověka 
a přírody jako znečištění bojovými 
prostředky z II. světové války, včetně 
bojových plynů a  sloučeninami těžkých 
kovů, znečištění organickými látkami, 
radioaktivními materiály, únikem mazutu 
a ropnými skvrnami. Rozvoj zemědělství 
v úmoří Baltského moře vyvolal rovněž 
nadměrnou aplikaci hnojiv a organických 
látek, která vede ke zvýšené eutrofizaci, 
naproti tomu zavádění cizích 
neendemických organismů do ekosystémů, 
neudržitelné využívání rybí populace 
a změna klimatu způsobují ztrátu původní
biologické rozmanitosti. Tyto faktory 
a rozvíjející se lidská činnost v podobě 
výstavby plynovodů v pobřežních 
a příbřežních oblastech a v úmoří, mj. pro 
účely ekologicky neudržitelné turistiky, 
vedou ke zničení přirozeného prostředí. 
To vše značně snižuje schopnost Baltského 
moře udržitelným způsobem poskytovat 
zboží a služby, na nichž přímo a nepřímo 
závisí lidstvo kvůli sociálním, kulturním 
a ekonomickým zájmům.

Or. pl

Odůvodnění

Ekosystém Baltského moře je ohrožen jak pozůstatky ze II. světové války, tak aktuální 
investiční činností přímo v dané oblasti.
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Pozměňovací návrh 22
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

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 
měla ověřit, zda jsou k dispozici 
strategický plán výzkumu, platformy 
pro konzultace se zúčastněnými subjekty 
a podmínky provádění, aby mohla 
iniciativa zahájit prováděcí fázi. Komise by 
měla případně navrhnout doporučení pro 
zlepšení strategického plánu výzkumu. 
Přechod na prováděcí fázi by měl být 
plynulý a měl by proběhnout bez odkladů.

Or. en

Odůvodnění

Pro dobré porozumění oběma fázím je třeba jasně definovat subjekty, které se na přechodu 
z fáze strategické do fáze prováděcí podílejí.

Pozměňovací návrh 23
Angelika Niebler

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 
měla ověřit, zda jsou k dispozici 
strategický plán výzkumu, platformy 
pro konzultace se zúčastněnými subjekty 
a podmínky provádění, aby mohla 
iniciativa zahájit prováděcí fázi. Komise by 
měla případně navrhnout doporučení pro 
zlepšení strategického plánu výzkumu. 
Přechod na prováděcí fázi by měl být 
plynulý a měl by proběhnout bez odkladů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Satu Hassi

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 
měla ověřit, zda jsou k dispozici 
strategický plán výzkumu, platformy 
pro konzultace se zúčastněnými subjekty 
a podmínky provádění, aby mohla 
iniciativa zahájit prováděcí fázi. Komise by 
měla případně navrhnout doporučení pro 
zlepšení strategického plánu výzkumu. 
Přechod na prováděcí fázi by měl být 
plynulý a měl by proběhnout bez odkladů.

Or. en

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

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 
měla ověřit, zda jsou k dispozici 
strategický plán výzkumu, platformy 
pro konzultace se zúčastněnými subjekty 
a podmínky provádění, aby mohla 
iniciativa zahájit prováděcí fázi. Komise by 
měla případně navrhnout doporučení pro 
zlepšení strategického plánu výzkumu. 
Přechod na prováděcí fázi by měl být 
plynulý a měl by proběhnout bez odkladů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Ivari Padar

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 
měla ověřit, zda jsou k dispozici
strategický plán výzkumu, platformy 
pro konzultace se zúčastněnými subjekty 
a podmínky provádění, aby mohla 
iniciativa zahájit prováděcí fázi. Komise by 
měla případně navrhnout doporučení pro 
zlepšení strategického plánu výzkumu. 
Přechod na prováděcí fázi by měl být 
plynulý a měl by proběhnout bez odkladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Algirdas Saudargas

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 
měla ověřit, zda jsou k dispozici 
strategický plán výzkumu, platformy 
pro konzultace se zúčastněnými subjekty 
a podmínky provádění, aby mohla 
iniciativa zahájit prováděcí fázi. Komise by 
měla případně navrhnout doporučení pro 
zlepšení strategického plánu výzkumu. 
Přechod na prováděcí fázi by měl být 
plynulý a měl by proběhnout bez odkladů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Adam Gierek

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 Komise za 
pomoci nezávislých odborníků
zastupujících všechny zúčastněné země 
vyhodnotí vyzrálost a připravenost 
iniciativy zahájit prováděcí fázi. Pokud to 
uzná za vhodné, bude Komise moci 
doporučit změnu plánu a rozsahu 
zkoumání. Přechod do prováděcí fáze by 
měl probíhat plynule a bez zpoždění.

Or. pl

Odůvodnění

Strategická fáze by měla být připravena tak, aby případná změna strategické fáze nezpozdila 
přechod k vlastní výzkumné fázi.

Pozměňovací návrh 29
Lena Ek

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 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. 
Vzhledem k tomu, že skutečný společný 
fond by byl pro zabezpečení finanční 
podpory pro výzkumné pracovníky a pro 
zajištění přínosu pro EU z dlouhodobého 
hlediska vhodnější, neměly by překážky 
financování externího výzkumu, které 
v některých zúčastněných státech existují, 
účinné provedení programu BONUS 
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oddálit. V určitých případech je proto 
vhodné umožnit zúčastněnému státu, aby 
dočasně věnoval svůj příspěvek výhradně 
na domácí výzkum vybíraný na ústřední 
úrovni, aniž by bylo ohroženo zastřešující 
kritérium nejvyšší vědecké úrovně.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Lambert van Nistelrooij

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 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 transparentním 
a nebyrokratickým způsobem a v souladu 
se společnými pravidly.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s obecnými pravidly sedmého rámcového programu by mělo poskytování finanční 
podpory účastníkům projektu probíhat co možná nejtransparentněji a mělo by představovat 
co možná nejmenší administrativní zátěž.
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Pozměňovací návrh 31
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 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 32
Lambert van Nistelrooij

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) V souladu s cíli sedmého rámcového 
programu by měla být účast jakékoliv jiné 
země v BONUS-169 umožněna za 
předpokladu, že tuto účast upravuje 
příslušná mezinárodní dohoda a Komise 
i zúčastněné členské státy s ní souhlasí. 
V souladu se sedmým rámcovým 
programem by Společenství mělo mít právo 
sjednat v souladu s pravidly a podmínkami 
stanovenými v tomto rozhodnutí podmínky 
pro svůj finanční příspěvek do BONUS-
169 s ohledem na účast těchto jiných zemí.

(28) V souladu s cíli sedmého rámcového 
programu by měla být účast jakýchkoli 
jiných zemí v BONUS-169, například 
Ruské federace, ostatních zemí v oblasti 
Baltského moře a Norska, umožněna za 
předpokladu, že tuto účast upravuje 
příslušná mezinárodní dohoda a Komise 
i zúčastněné členské státy s ní souhlasí. 
V souladu se sedmým rámcovým 
programem by Unie měla mít právo 
sjednat v souladu s pravidly a podmínkami 
stanovenými v tomto rozhodnutí podmínky 
pro svůj finanční příspěvek do BONUS-
169 s ohledem na účast těchto jiných zemí.

Or. en
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Odůvodnění

Ruská federace, ostatní země v oblasti Baltského moře a Norsko by měly mít možnost se 
tohoto programu účastnit, pokud si to přejí.

Pozměňovací návrh 33
Lambert van Nistelrooij

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 BONUS-169 byly 
v souladu se základními etickými 
zásadami, včetně těch, kterými se zabývá 
článek 6 Smlouvy o Evropské unii, Listina 
základních práv Evropské unie a sedmý 
rámcový program, a aby se řídily zásadami 
zohledňování rovnosti mužů a žen 
a rovnosti pohlaví.

Or. en

Odůvodnění

Etické zásady jsou součástí Smlouvy o Evropské unii, Listiny základních práv a také sedmého 
rámcového programu, a proto by měly být v textu rovněž zmíněny.

Pozměňovací návrh 34
Adam Gierek

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Komise by měla provést vnitřní
hodnocení, aby posoudila kvalitu 
a účinnost provádění BONUS-169
a pokrok dosažený při plnění stanovených 
cílů, jakož i závěrečné hodnocení.

(31) Komise by měla s pomocí nezávislých 
odborníku zastupujících všechny 
zúčastněné země provést průběžné
hodnocení provádění programu 
a výzkumného plánu a zhodnotit pokrok 
dosažený při plnění stanovených cílů, 
jakož i závěrečné hodnocení.
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Or. pl

Odůvodnění

Odborníci by měli být politicky nezávislí a při hodnocení provádění plánu a výzkumného 
programu by měli zohlednit kvalitu a efektivitu jejich realizace.

Pozměňovací návrh 35
Adam Gierek

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 dva 
roky. Připraví se v ní prováděcí fáze, což 
představuje:

– přijetí prioritních cílů pro zlepšení stavu 
Baltského moře,
– počáteční vytvoření nezbytné výzkumné 
infrastruktury.
Během strategické fáze bude BONUS 
EEIG plnit tyto úkoly:

Or. pl

Odůvodnění

Strategická fáze by neměla být zkrácena. Prováděcí fáze by měla zohlednit všechny nezbytné 
výzkumné cíle, které zásadním způsobem rozhodují o dobrém ekologickém stavu Baltského 
moře.

Pozměňovací návrh 36
Lambert van Nistelrooij

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. 

3. Strategická fáze programu potrvá 
nejvýše 18 měsíců. Připraví se v ní 
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Během strategické fáze bude BONUS 
EEIG plnit tyto úkoly: 

prováděcí fáze. Během strategické fáze 
bude BONUS EEIG plnit tyto úkoly: 

Or. en

Odůvodnění

Strategický výzkumný program bude dokončen v létě 2011. To může způsobit časovou 
prodlevu mezi koncem programu BONUS-169 a zahájením nových programů. Příliš krátký 
časový rámec by nicméně mohl provedení zkomplikovat. Vypracování tak zásadního 
dokumentu pro výzkumný program je velmi citlivým problémem a mělo by být provedeno 
s velkou obezřetností a s použitím transparentní metodologie a rozsáhlých konzultací. Tento 
proces nebude dokončen dříve než za rok.

Pozměňovací návrh 37
Adam Gierek

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 podmínek provádění, včetně 
právních a finančních pravidel a postupů, 
ustanovení upravujících práva duševního 
vlastnictví vyplývající z přijatého 
výzkumného programu, včetně lidských 
zdrojů a aspektů komunikace;

Or. pl

Odůvodnění

Organizace BONUS EEIG by měla fungovat podle logicky vymezeného plánu, tj. nejdříve 
vytvořit právní rámce, poté zřídit konzultační skupiny vědců, kteří připraví cílový, strategický 
výzkumný program.
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Pozměňovací návrh 38
Adam Gierek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) příprava podmínek provádění, včetně 
právních a finančních pravidel a postupů, 
ustanovení upravujících práva duševního 
vlastnictví vyplývající z aktivit BONUS-
169 a včetně lidských zdrojů a aspektů 
komunikace. 

c) příprava cílového strategického plánu 
výzkumu pro celé Baltské moře –
vymezení části týkající se nejnaléhavějších 
potřeb v oblasti vědeckého obsahu 
programu a jeho priorit, se zaměřením na 
výzvy k předkládání návrhů a přípravu 
výzkumu, v souladu s cíli vytyčenými 
v sedmém rámcovém programu.

Or. pl

Odůvodnění

Organizace BONUS EEIG by měla fungovat podle logicky vymezeného plánu, tj. nejdříve 
vytvořit právní rámce, poté zřídit konzultační skupiny vědců, kteří připraví cílový, strategický 
výzkumný program.

Pozměňovací návrh 39
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, 
transparentnosti, nezávislého hodnocení, 
spolufinancování, neziskovosti, 
financování nespojované s jinými zdroji 

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 
Unie a také zásadu retroaktivity.
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Společenství a také zásadu retroaktivity. Poskytování a vyplácení finanční podpory 
účastníkům programu BONUS-169 
probíhá na základě společných pravidel 
v souladu se sedmým rámcovým 
programem.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Adam Gierek

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 oznámeny
nejméně tři výzvy k předkládání 
výzkumných návrhů se zřetelem na 
financování projektů, které se věnují 
nezbytným vědeckým cílům. Tyto výzvy se 
zaměří na více partnerů a na nadnárodní 
projekty, přičemž by se každé z nich měly 
účastnit alespoň dvě země z jihovýchodní 
části Baltského moře. Tyto projekty 
zahrnují činnosti výzkumu, technického
rozvoje, výcviku a šíření výsledků Budou 
vybrány projekty v souladu s hlavními cíli 
vymezenými ve strategické fázi na základě 
zásad stejného zacházení, transparentnosti, 
nezávislého hodnocení odborníků ze všech 
zúčastněných zemí, spolufinancování, 
neziskovosti, financování nespojovaného
s jinými zdroji Společenství a také zásady
neretroaktivity.

Or. pl

Odůvodnění

Potřeba lepší integrace vědců zabývajících se zkoumáním Baltského moře, a zejména vědců 
z nových zemí, tj. z jeho jihovýchodní části, si vyžaduje uplatnění zásady parity.
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Pozměňovací návrh 41
Silvia-Adriana Ţicău

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 
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, 
neziskovosti a financování nespojovaného
s jinými zdroji Unie a také zásadou
neretroaktivity.

Or. en

Odůvodnění

Je velmi důležité, aby se procesu učástnily MSP.

Pozměňovací návrh 42
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Malým a středním podnikům by měla 
být v otevřených výzvách zveřejněných 
v rámci programu BONUS přidělena 
určitá minimální část prostředků (např. 
15 % celkového objemu prostředků 
programu).

Or. en
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Odůvodnění

Je velmi důležité, aby byly MSP podporovány a měly dobré podmínky pro účast na návrzích 
projektů.

Pozměňovací návrh 43
Adam Gierek

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční příspěvek Společenství pro 
prováděcí fázi bude do výše 48,75 milionu 
EUR a v rámci tohoto limitu bude 
odpovídat příspěvku zúčastněných států. 
Strop lze zvýšit o jakoukoli částku 
zbývající po uskutečnění strategické fáze. 
Během prováděcí fáze může být formou 
umožnění přístupu k výzkumným 
infrastrukturám (dále jenom „věcný 
příspěvek na infrastrukturu“) poskytnuto 
nejvýše 25 % příspěvku od zúčastněných 
států. 

2. Finanční příspěvek Společenství pro 
prováděcí fázi bude do výše 48,75 milionu 
EUR a v rámci tohoto limitu bude 
odpovídat příspěvku zúčastněných států. 
Strop lze zvýšit o jakoukoli částku 
zbývající po uskutečnění strategické fáze. 
Během prováděcí fáze může být za 
příspěvek zúčastněných států považována 
hodnota zpřístupněné vědeckovýzkumné 
infrastruktury (dále jenom „věcný 
příspěvek na infrastrukturu“).

Or. pl

Odůvodnění

25% podíl hodnoty věcného příspěvku výzkumné infrastruktury není ničím podložen, jelikož 
v zemích účastnících se programu existují v této oblasti rozdíly. Ve strategické fázi by bylo 
lepší přistoupit k této otázce flexibilně.

Pozměňovací návrh 44
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

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 Unie pro prováděcí 
fázi závisí na těchto podmínkách:
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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 zúčastněnými 
státy, na podmínkách provádění 
uvedených v čl. 2 odst. 3, na pokroku 
dosaženém v plnění cílů a rovněž na 
konečných výsledcích stanovených 
v příloze I oddíle 2; Komise případně 
navrhne doporučení pro zlepšení 
strategického plánu výzkumu;

Or. en

Odůvodnění

Aby se vyjasnila otázka finančního příspěvku Společenství, je důležité definovat příslušné 
subjekty, které se na prováděcí fázi podílejí.

Pozměňovací návrh 45
Angelika Niebler

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 Unie 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 zúčastněnými 
státy, na podmínkách provádění
uvedených v čl. 2 odst. 3, na pokroku 
dosaženém v plnění cílů a rovněž na 
konečných výsledcích stanovených 
v příloze I oddíle 2; Komise případně 
navrhne doporučení pro zlepšení 
strategického plánu výzkumu;

Or. en

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

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 Unie 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 zúčastněnými 
státy, na podmínkách provádění 
uvedených v čl. 2 odst. 3, na pokroku 
dosaženém v plnění cílů a rovněž na 
konečných výsledcích stanovených 
v příloze I oddíle 2; Komise případně 
navrhne doporučení pro zlepšení 
strategického plánu výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Ivari Padar

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 Unie 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 zúčastněnými 
státy, na podmínkách provádění 
uvedených v čl. 2 odst. 3, na pokroku 
dosaženém v plnění cílů a rovněž na 
konečných výsledcích stanovených 
v příloze I oddíle 2; Komise případně 
navrhne doporučení pro zlepšení 
strategického plánu výzkumu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 48
Algirdas Saudargas

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 Unie 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. 3a v příloze I;

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

Or. en

Pozměňovací návrh 49
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 žádných podmínkách, aby se zabránilo 
zbytečnému přerušení činnosti a nepředvídatelným situacím.
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Pozměňovací návrh 50
Adam Gierek

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) kladné hodnocení strategické fáze, které 
uskuteční Komise za pomoci nezávislých 
odborníků zastupujících všechny 
zúčastněné země; toto hodnocení bude 
zahrnovat určení nejpodstatnějších plánů 
výzkumné činnosti zásadní pro dosažení 
cílů a konečných výsledků stanovených
v čl. 2 odst. 3 a v příloze I, mj. 
prostřednictvím vhodného výběru 
a přípravy vědecké infrastruktury 
potřebné v prováděcí fázi; Pokud to uzná 
za nezbytné, doporučí Komise v průběhu 
hodnocení rozšíření plánu výzkumu.

Or. pl

Odůvodnění

Při každém výzkumu má znalost dostupné výzkumné infrastruktury vliv na utváření 
výzkumných plánů, které mohou být zlepšovány až do poslední chvíle před schválením.

Pozměňovací návrh 51
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;
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Or. en

Odůvodnění

Finanční příspěvek Společenství by neměl záviset na žádných podmínkách, aby se zabránilo 
zbytečnému přerušení činnosti a nepředvídatelným situacím.

Pozměňovací návrh 52
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise a Účetní dvůr jsou pověřeny 
provádět veškeré kontroly a inspekce 
potřebné pro zajištění řádné správy 
finančních prostředků Společenství a pro 
ochranu finančních zájmů Společenství 
proti podvodům nebo nesrovnalostem. Za 
tím účelem zúčastněné státy a BONUS 
EEIG poskytnou Komisi a Účetnímu dvoru 
veškeré náležité doklady.

Komise a Účetní dvůr jsou pověřeny 
provádět veškeré kontroly a inspekce 
potřebné pro zajištění řádné správy 
finančních prostředků Společenství a pro 
ochranu finančních zájmů Společenství 
proti podvodům nebo nesrovnalostem. Za 
tím účelem zúčastněné státy a BONUS 
EEIG poskytnou Evropskému parlamentu,
Komisi a Účetnímu dvoru veškeré náležité 
doklady.

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 11 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována Norsku.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 54
Satu Hassi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) naléhavě 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 55
Lambert van Nistelrooij

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 2.2 – odst. 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 15 měsíců od zahájení 
strategické fáze. 

Or. en

Odůvodnění

BONUS EEIG má zaslat Komisi konečné výsledky strategické fáze před jejím ukončením. 
Jelikož délka strategické fáze byla zkrácena na 18 měsíců, měly by se zkrátit i lhůty pro 
předkládání výsledků.
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Pozměňovací návrh 56
Satu Hassi

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 2.2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Strategický plán výzkumu bude zpracován 
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.

Strategický plán výzkumu bude zpracován 
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, 
zejména eutrofizaci. Jeho součástí bude 
odhad ekonomických nákladů spojených 
s ekologickými škodami a se ztrátou 
biologické rozmanitosti v regionu.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 57
Adam Gierek

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 struktury pro financování 
projektů založené na společných 
finančních prostředcích pozůstávajících 
z věcných příspěvků zúčastněných států 
a Společenství a jejich příspěvků
v hotovosti, s příslušným zohledněním 
fáze výběru a přípravy výzkumné 
infrastruktury;
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Or. pl

Odůvodnění

Struktura financování by měla zohledňovat věcný příspěvek států k vytvoření nezbytné 
výzkumné infrastruktury.

Pozměňovací návrh 58
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 3.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí fázi BONUS-169 spolufinancují 
členské státy a Společenství po dobu 
nejméně pěti let až do uzavření celého 
životního cyklu všech projektů 
financovaných z BONUS-169, pokud jsou 
tyto závazky ze strany Společenství přijaty 
do roku 2013 a pokud jsou splněny 
všechny povinnosti, o nichž se má podat 
zpráva Komisi. Příspěvek Společenství
během prováděcí fáze bude odpovídat 
příspěvkům států zúčastněných na 
projektech BONUS-169 v hotovosti 
a jejich věcným příspěvkům na 
infrastrukturu poskytnutým 
prostřednictvím BONUS EEIG a také 
běžným nákladům, které vzniknou 
iniciativě BONUS EEIG v prováděcí fázi. 
Tyto běžné náklady nemohou překročit 
částku 5 milionů EUR. 

Prováděcí fázi programu BONUS-169 
spolufinancují členské státy a Unie po 
dobu nejméně pěti let až do uzavření 
celého životního cyklu všech projektů 
financovaných z BONUS-169, pokud jsou 
tyto závazky ze strany Společenství přijaty 
do roku 2013 a pokud jsou splněny 
všechny povinnosti, o nichž se má podat 
zpráva Komisi. Příspěvek Unie během 
prováděcí fáze bude odpovídat příspěvkům 
států zúčastněných na projektech BONUS-
169 v hotovosti, jejich věcným příspěvkům 
na infrastrukturu a také běžným nákladům, 
které vzniknou iniciativě BONUS EEIG 
v prováděcí fázi. Tyto běžné náklady 
nemohou překročit částku 5 milionů EUR. 

Finanční příspěvek Společenství 
a příspěvek zúčastněných států do 
BONUS-169 v hotovosti shromažďuje 
a ústředně spravuje BONUS EEIG.
Za podmínek dohodnutých v ročních 
finančních dohodách uvedených v čl. 5 
odst. 2 bude finanční příspěvek 
Společenství uhrazen na základě důkazu 
o zaplacení příspěvku zúčastněných států 
v hotovosti do BONUS EEIG a 
o poskytnutí věcných příspěvků na 

Za podmínek dohodnutých v ročních 
finančních dohodách uvedených v čl. 5 
odst. 2 bude finanční příspěvek Unie
uhrazen na základě důkazu o zaplacení 
příspěvku zúčastněných států v hotovosti 
příjemcům BONUS-169 nebo EEIG a 
o poskytnutí věcných příspěvků na 
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infrastrukturu pro projekty BONUS-169. infrastrukturu pro projekty BONUS-169. 
Za náležité využívání finančních 
prostředků BONUS-169 ze strany příjemců 
pomoci je odpovědný BONUS EEIG 
a prokazuje se nezávislým finančním 
auditem projektů, který uskuteční BONUS 
EEIG nebo jiný subjekt jeho jménem. 

Za náležité využívání finančních 
prostředků BONUS-169 ze strany příjemců 
pomoci je odpovědný BONUS EEIG 
a prokazuje se nezávislým finančním 
auditem projektů, který uskuteční BONUS 
EEIG nebo jiný subjekt jeho jménem. 

Or. en

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

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 3.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí fázi BONUS-169 spolufinancují 
členské státy a Společenství po dobu 
nejméně pěti let až do uzavření celého 
životního cyklu všech projektů 
financovaných z BONUS-169, pokud jsou 
tyto závazky ze strany Společenství přijaty 
do roku 2013 a pokud jsou splněny 
všechny povinnosti, o nichž se má podat 
zpráva Komisi. Příspěvek Společenství
během prováděcí fáze bude odpovídat 
příspěvkům států zúčastněných na 
projektech BONUS-169 v hotovosti 
a jejich věcným příspěvkům na 
infrastrukturu poskytnutým 
prostřednictvím BONUS EEIG a také 
běžným nákladům, které vzniknou 
iniciativě BONUS EEIG v prováděcí fázi.
Tyto běžné náklady nemohou překročit 
částku 5 milionů EUR.

Prováděcí fázi BONUS-169 spolufinancují 
členské státy a Unie po dobu nejméně pěti 
let až do uzavření celého životního cyklu 
všech projektů financovaných z BONUS-
169, pokud jsou tyto závazky ze strany 
Společenství přijaty do roku 2013 a pokud 
jsou splněny všechny povinnosti, o nichž 
se má podat zpráva Komisi. Příspěvek 
Unie během prováděcí fáze bude odpovídat 
příspěvkům států zúčastněných na 
projektech BONUS-169 v hotovosti, jejich 
věcným příspěvkům na infrastrukturu 
a také běžným nákladům, které vzniknou 
iniciativě BONUS EEIG v prováděcí fázi. 
Tyto běžné náklady nemohou překročit 
částku 5 milionů EUR. 

Finanční příspěvek Společenství 
a příspěvek zúčastněných států do 
BONUS-169 v hotovosti shromažďuje 
a ústředně spravuje BONUS EEIG.
Za podmínek dohodnutých v ročních 
finančních dohodách uvedených v čl. 5 
odst. 2 bude finanční příspěvek 

Za podmínek dohodnutých v ročních 
finančních dohodách uvedených v čl. 5 
odst. 2 bude finanční příspěvek Unie



PE439.384v01-00 26/30 AM\807165CS.doc

CS

Společenství uhrazen na základě důkazu 
o zaplacení příspěvku zúčastněných států 
v hotovosti do BONUS EEIG a 
o poskytnutí věcných příspěvků na 
infrastrukturu pro projekty BONUS-169.

uhrazen na základě důkazu o zaplacení 
příspěvku zúčastněných států v hotovosti 
příjemcům BONUS-169 nebo EEIG 
a poskytnutí věcných příspěvků na 
infrastrukturu pro projekty BONUS-169. 

Za náležité využívání finančních 
prostředků BONUS-169 ze strany příjemců 
pomoci je odpovědný BONUS EEIG 
a prokazuje se nezávislým finančním 
auditem projektů, který uskuteční BONUS 
EEIG nebo jiný subjekt jeho jménem. 

Za náležité využívání finančních 
prostředků BONUS-169 ze strany příjemců 
pomoci je odpovědný BONUS EEIG 
a prokazuje se nezávislým finančním 
auditem projektů, který uskuteční BONUS 
EEIG nebo jiný subjekt jeho jménem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Angelika Niebler

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 3.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí fázi BONUS-169 spolufinancují 
členské státy a Společenství po dobu 
nejméně pěti let až do uzavření celého 
životního cyklu všech projektů 
financovaných z BONUS-169, pokud jsou 
tyto závazky ze strany Společenství přijaty 
do roku 2013 a pokud jsou splněny 
všechny povinnosti, o nichž se má podat 
zpráva Komisi. Příspěvek Společenství
během prováděcí fáze bude odpovídat 
příspěvkům států zúčastněných na 
projektech BONUS-169 v hotovosti 
a jejich věcným příspěvkům na 
infrastrukturu poskytnutým 
prostřednictvím BONUS EEIG a také 
běžným nákladům, které vzniknou 
iniciativě BONUS EEIG v prováděcí fázi. 
Tyto běžné náklady nemohou překročit 
částku 5 milionů EUR. 

Prováděcí fázi BONUS-169 spolufinancují 
členské státy a Unie po dobu nejméně pěti 
let až do uzavření celého životního cyklu 
všech projektů financovaných z BONUS-
169, pokud jsou tyto závazky ze strany 
Společenství přijaty do roku 2013 a pokud 
jsou splněny všechny povinnosti, o nichž 
se má podat zpráva Komisi. Příspěvek 
Unie během prováděcí fáze bude odpovídat 
příspěvkům států zúčastněných na 
projektech BONUS-169 v hotovosti, jejich 
věcným příspěvkům a na infrastrukturu 
a také běžným nákladům, které vzniknou 
iniciativě BONUS EEIG v prováděcí fázi. 
Tyto běžné náklady nemohou překročit 
částku 5 milionů EUR. 

Finanční příspěvek Společenství 
a příspěvek zúčastněných států do 
BONUS-169 v hotovosti shromažďuje 
a ústředně spravuje BONUS EEIG.
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Za podmínek dohodnutých v ročních 
finančních dohodách uvedených v čl. 5 
odst. 2 bude finanční příspěvek 
Společenství uhrazen na základě důkazu 
o zaplacení příspěvku zúčastněných států 
v hotovosti do BONUS EEIG a 
o poskytnutí věcných příspěvků na 
infrastrukturu pro projekty BONUS-169.

Za podmínek dohodnutých v ročních 
finančních dohodách uvedených v čl. 5 
odst. 2 bude finanční příspěvek Unie
uhrazen na základě důkazu o zaplacení 
příspěvku zúčastněných států v hotovosti 
příjemcům BONUS-169 nebo EEIG 
a poskytnutí věcných příspěvků na 
infrastrukturu pro projekty BONUS-169. 

Za náležité využívání finančních 
prostředků BONUS-169 ze strany příjemců 
pomoci je odpovědný BONUS EEIG 
a prokazuje se nezávislým finančním 
auditem projektů, který uskuteční BONUS 
EEIG nebo jiný subjekt jeho jménem. 

Za náležité využívání finančních 
prostředků BONUS-169 ze strany příjemců 
pomoci je odpovědný BONUS EEIG 
a prokazuje se nezávislým finančním 
auditem projektů, který uskuteční BONUS 
EEIG nebo jiný subjekt jeho jménem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Ivari Padar

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 3.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí fázi BONUS-169 spolufinancují 
členské státy a Společenství po dobu 
nejméně pěti let až do uzavření celého 
životního cyklu všech projektů 
financovaných z BONUS-169, pokud jsou 
tyto závazky ze strany Společenství přijaty 
do roku 2013 a pokud jsou splněny 
všechny povinnosti, o nichž se má podat 
zpráva Komisi. Příspěvek Společenství
během prováděcí fáze bude odpovídat 
příspěvkům států zúčastněných na 
projektech BONUS-169 v hotovosti 
a jejich věcným příspěvkům na 
infrastrukturu poskytnutým 
prostřednictvím BONUS EEIG a také 
běžným nákladům, které vzniknou 
iniciativě BONUS EEIG v prováděcí fázi. 
Tyto běžné náklady nemohou překročit 
částku 5 milionů EUR. 

Prováděcí fázi BONUS-169 spolufinancují 
členské státy a Unie po dobu nejméně pěti 
let až do uzavření celého životního cyklu 
všech projektů financovaných z  BONUS-
169, pokud jsou tyto závazky ze strany 
Společenství přijaty do roku 2013 a pokud 
jsou splněny všechny povinnosti, o nichž 
se má podat zpráva Komisi. Příspěvek 
Unie během prováděcí fáze bude odpovídat 
příspěvkům států zúčastněných na 
projektech BONUS-169 v hotovosti, jejich 
věcným příspěvkům a na infrastrukturu 
a také běžným nákladům, které vzniknou 
iniciativě BONUS EEIG v prováděcí fázi. 
Tyto běžné náklady nemohou překročit
částku 5 milionů EUR. 

Finanční příspěvek Společenství 



PE439.384v01-00 28/30 AM\807165CS.doc

CS

a příspěvek zúčastněných států do 
BONUS-169 v hotovosti shromažďuje 
a ústředně spravuje BONUS EEIG.
Za podmínek dohodnutých v ročních 
finančních dohodách uvedených v čl. 5 
odst. 2 bude finanční příspěvek 
Společenství uhrazen na základě důkazu 
o zaplacení příspěvku zúčastněných států 
v hotovosti do BONUS EEIG a 
o poskytnutí věcných příspěvků na 
infrastrukturu pro projekty BONUS-169.

Za podmínek dohodnutých v ročních 
finančních dohodách uvedených v čl. 5 
odst. 2 bude finanční příspěvek Unie
uhrazen na základě důkazu o zaplacení 
příspěvku zúčastněných států v hotovosti 
příjemcům BONUS-169 nebo EEIG 
a poskytnutí věcných příspěvků na 
infrastrukturu pro projekty BONUS-169. 

Za náležité využívání finančních 
prostředků BONUS-169 ze strany příjemců 
pomoci je odpovědný BONUS EEIG 
a prokazuje se nezávislým finančním 
auditem projektů, který uskuteční BONUS 
EEIG nebo jiný subjekt jeho jménem. 

Za náležité využívání finančních 
prostředků BONUS-169 ze strany příjemců 
pomoci je odpovědný BONUS EEIG 
a prokazuje se nezávislým finančním 
auditem projektů, který uskuteční BONUS 
EEIG nebo jiný subjekt jeho jménem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Algirdas Saudargas

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 3.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí fázi BONUS-169 spolufinancují 
členské státy a Společenství po dobu 
nejméně pěti let až do uzavření celého 
životního cyklu všech projektů 
financovaných z BONUS-169, pokud jsou 
tyto závazky ze strany Společenství přijaty 
do roku 2013 a pokud jsou splněny 
všechny povinnosti, o nichž se má podat 
zpráva Komisi. Příspěvek Společenství
během prováděcí fáze bude odpovídat 
příspěvkům států zúčastněných na 
projektech BONUS-169 v hotovosti 
a jejich věcným příspěvkům na 
infrastrukturu poskytnutým 
prostřednictvím BUNUS EEIG a také 
běžným nákladům, které vzniknou 
iniciativě BONUS EEIG v prováděcí fázi. 

Prováděcí fázi BONUS-169 spolufinancují 
členské státy a Unie po dobu nejméně pěti 
let až do uzavření celého životního cyklu 
všech projektů financovaných z  BONUS-
169, pokud jsou tyto závazky ze strany 
Společenství přijaty do roku 2013 a pokud 
jsou splněny všechny povinnosti, o nichž 
se má podat zpráva Komisi. Příspěvek 
Unie během prováděcí fáze bude odpovídat 
příspěvkům států zúčastněných na 
projektech BONUS-169 v hotovosti, jejich 
věcným příspěvkům a na infrastrukturu 
a také běžným nákladům, které vzniknou 
iniciativě BONUS EEIG v prováděcí fázi. 
Tyto běžné náklady nemohou překročit 
částku 5 milionů EUR. 
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Tyto běžné náklady nemohou překročit 
částku 5 milionů EUR. 

Finanční příspěvek Společenství 
a příspěvek zúčastněných států do 
BONUS-169 v hotovosti shromažďuje 
a ústředně spravuje BONUS EEIG.
Za podmínek dohodnutých v ročních 
finančních dohodách uvedených v čl. 5 
odst. 2 bude finanční příspěvek 
Společenství uhrazen na základě důkazu 
o zaplacení příspěvku zúčastněných států 
v hotovosti do BONUS EEIG a 
o poskytnutí věcných příspěvků na 
infrastrukturu pro projekty BONUS-169.

Za podmínek dohodnutých v ročních 
finančních dohodách uvedených v čl. 5 
odst. 2 bude finanční příspěvek Unie
uhrazen na základě prokázání zaplacení 
příspěvku zúčastněných států v hotovosti 
příjemcům BONUS-169 nebo EEIG 
a poskytnutí věcných příspěvků na 
infrastrukturu pro projekty BONUS-169. 

Za náležité využívání finančních 
prostředků BONUS-169 ze strany příjemců 
pomoci je odpovědný BONUS EEIG 
a prokazuje se nezávislým finančním 
auditem projektů, který uskuteční BONUS 
EEIG nebo jiný subjekt jeho jménem. 

Za náležité využívání finančních 
prostředků BONUS-169 ze strany příjemců 
pomoci je odpovědný BONUS EEIG 
a prokazuje se nezávislým finančním 
auditem projektů, který uskuteční BONUS 
EEIG nebo jiný subjekt jeho jménem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Adam Gierek

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 3.4 – odst. 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 věcné 
příspěvky zúčastněných států do 
výzkumného programu BONUS a jejich 
příspěvky v hotovosti může shromažďovat 
a spravovat organizace BONUS EEIG a to 
bezprostředně nebo zprostředkovaně, tj. 
virtuálním způsobem, kdy zúčastněný stát 
EU nebo třetí stát vyhradí svůj věcný 
příspěvek a příspěvek v hotovosti výlučně 
na výzkum, který je spojen s provedením 
společných plánů výzkumného programu.

Or. pl
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Odůvodnění

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 przenieść 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.

Pozměňovací návrh 64
Lambert van Nistelrooij

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 3.4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Obecně platí, že finanční příspěvek Unie
a příspěvek zúčastněných států do BONUS 
v hotovosti za normálních okolností 
shromažďuje a ústředně spravuje BONUS 
EEIG („skutečný společný fond“).

Or. en

Odůvodnění

Finanční příspěvek Komise a zúčastněných států je v zásadě shromažďován a spravován 
iniciativou BONUS EEIG. Tento příspěvek by měl být označován jako „skutečný společný 
fond“.


