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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení) 
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, které návrh aktu nezměnil, jsou tyto části označeny 
tučně. Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. 
Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení
a označuje části legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit
k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství ve společném 
programu výzkumu a vývoje v oblasti Baltského moře (BONUS-169) prováděném 
několika členskými státy
(KOM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2009)0610),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2, článek 169 a čl. 172 odst. 2  Smlouvy o ES, v souladu
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0263/2009),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“
(KOM(2009)0665),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3, článek 185 a čl. 188 odst. 2 Smlouvy o fungování EU,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0000/2010),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal(a) postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY
o účasti Společenství ve společném 
programu výzkumu a vývoje v oblasti 

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

Baltského moře (BONUS) prováděném 
několika členskými státy

Or. en

Odůvodnění

Přizpůsobení právního základu novému číslování po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost.

(Tento pozměňovací návrh se týká celého textu. Jeho přijetí si vyžádá provedení změn v celém 
textu.)

Pozměňovací návrh 2

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 nezávislého odborníka 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

Odůvodnění

Na konci strategické fáze by měla Komise plynule a bez zbytečných odkladů posoudit její 
celkovou kvalitu a případně navrhnout zlepšení. 

Pozměňovací návrh 3

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 
projektu BONUS a její vyplácení by mělo 
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probíhat transparentním
a nebyrokratickým způsobem.

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.

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) V souladu s cíli sedmého rámcového 
programu by měla být účast jakékoli 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 jakékoli jiné 
země v BONUS, zejména účast Ruské 
federace, ale i ostatních zemí v oblasti 
Baltského moře, 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 s ohledem na účast 
těchto jiných zemí.

Or. en

Odůvodnění

Území Ruské federace zabírá rozsáhlou část Pobaltí, což má na ekosystém Baltského moře 
značný přímý dopad. Ruští výzkumní pracovníci se již aktivně podíleli na předchozích 
projektech ERA-NET týkajících se Baltského moře. Tato spolupráce by se měla podpořit, 
jelikož spolupráce v oblasti životního prostředí a výzkumu je jedním z pilířů dohody
o partnerství mezi EU a Ruskem. K účasti na programu by měly být vyzvány také ostatní 
pobaltské země.



PE438.278v01-00 8/19 PR\802568CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 5

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 se výzkumné činnosti 
prováděné v rámci BONUS řídily etickými 
zásadami, v souladu s obecnými zásadami 
stanovenými v sedmém rámcovém 
programu, a aby se řídily zásadami 
zohledňování rovnosti mužů a žen, 
rovnosti pohlaví a udržitelného rozvoje.

Or. en

Odůvodnění

Etické zásady jsou uvedeny v rozhodnutí č. 1982/2006/ES (dále jen „sedmý rámcový 
program“). Udržitelný rozvoj, jakožto hlavní cíl sedmého rámcového programu, by měl být 
zmíněn také. 

Pozměňovací návrh 6

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 
nejvíce jeden rok. Připraví se v ní 
prováděcí fáze. Během strategické fáze 
bude BONUS EEIG plnit tyto úkoly: 

Or. en

Odůvodnění

V současnosti probíhající projekty BONUS+ skončí na konci roku 2011. Mezi tímto datem
a začátkem nového programu BONUS tedy vzniká hluché období. Strategická fáze by proto 
měla být kratší, aby se prováděcí fáze mohla zahájit již na začátku roku 2012. 
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Pozměňovací návrh 7

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 
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 nespojované s jinými zdroji 
Společenství a také zásadu retroaktivity. 

Or. en

Odůvodnění

Počet výzev k předkládání návrhů může záviset na výsledcích strategické fáze, a tudíž by 
neměl být specifikován.

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Komise před koncem strategické fáze 
posoudí:

Or. en

Odůvodnění

Finanční příspěvek Společenství by neměl být podmíněn, protože by se tím byl narušil 
přechod z první na druhou fázi.
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Pozměňovací návrh 9

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 popsané v čl. 2 
odst. 3 a rovněž pokrok dosažený v plnění 
cílů a konečné výsledky stanovené
v příloze I oddílu 2;

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla posoudit strategickou fázi podle ustanovení uvedených v čl. 2 odst. 3 a 
v příloze I, oddílu 2.

Pozměňovací návrh 10

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 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
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Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise sdělí veškeré významné údaje 
Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu 
dvoru. Zúčastněné státy předloží Komisi 
prostřednictvím BONUS EEIG všechny 
další informace vyžadované Evropským 
parlamentem, Radou a Účetním dvorem 
týkající se finančního řízení BONUS 
EEIG. 

Komise sdělí veškeré významné údaje 
Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu 
dvoru. Zúčastněné státy předloží Komisi 
prostřednictvím BONUS EEIG a v souladu
s obecnými požadavky na podávání zpráv 
uvedenými v článku 13 všechny další 
informace vyžadované Evropským 
parlamentem, Radou a Účetním dvorem 
týkající se finančního řízení BONUS 
EEIG. 

Or. en

Odůvodnění

Pokud bude Evropský parlament, Rada nebo Účetní dvůr potřebovat další informace týkající 
se finančního řízení, musí jim je zúčastněné státy poskytnout v souladu s obecnými požadavky 
na podávání zpráv uvedenými v článku 13. 

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K BONUS-149 se může připojit kterýkoli 
členský stát a kterákoli země přidružená
k sedmému rámcovému programu
v souladu s kritérii stanovenými v čl. 3 
odst. 1 a třech pododstavcích písm. e) a f) 
čl. 3 odst. 4. Pro účely tohoto rozhodnutí 
členské státy a země, které se připojily
k BONUS-169, se považují za zúčastněné 
státy.

K BONUS se může připojit kterýkoli 
členský stát a kterákoli země přidružená
k sedmému rámcovému programu
v souladu s kritérii stanovenými v čl. 3 
odst. 1 a třech pododstavcích písm. e) a f) 
čl. 3 odst. 3. Pro účely tohoto rozhodnutí 
členské státy a země, které se připojily
k BONUS, se považují za zúčastněné státy.

Or. en
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Odůvodnění

Technické úpravy. 

Pozměňovací návrh 13

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

Odůvodnění

Počet výzev k předkládání návrhů může záviset na výsledcích strategické fáze, a tudíž by 
neměl být specifikován.

Pozměňovací návrh 14

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 9 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 jeden rok (viz pozměňovací návrh 8), měly by 
se zkrátit i lhůty pro předkládání výsledků.
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Pozměňovací návrh 15

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

Odůvodnění

Systém spolufinancování během prováděcí fáze je popsán v příloze I, oddílu 3.4. 

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Podmínky, za kterých Komise a BONUS EEIG uzavřou vzájemnou dohodu, jsou uvedeny v čl. 
3 odst. 3 písm. a).

Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 3.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Během prováděcí fáze budou zveřejněny Během prováděcí fáze budou zveřejněny
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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.

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

Odůvodnění
Počet výzev k předkládání návrhů může záviset na výsledcích strategické fáze, a tudíž by 
neměl být specifikován.

Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 3.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právnické osoby z členských států
a přidružených zemí mohou obdržet 
finanční prostředky BONUS-169. Každé 
konsorcium, které předloží návrh na 
projekt BONUS-169, může zahrnovat 
účastníky z nečlenských států, pokud je 
schopno reálně zaručit, že disponuje zdroji 
potřebnými pro plné pokrytí nákladů na 
svou účast. Financování BONUS pro 
takového účastníka by mohlo být 
zdůvodněné případ od případu, pokud 
jeho příspěvek na projekt je naprosto 
nezbytný pro úspěšný výsledek projektu.

Právnické osoby z členských států
a přidružených zemí mohou obdržet 
finanční prostředky BONUS. Každé 
konsorcium, které předloží návrh na 
projekt BONUS, může zahrnovat účastníky
z nečlenských států, pokud je schopno 
reálně zaručit, že disponuje zdroji 
potřebnými pro plné pokrytí nákladů na 
svou účast.

Or. en

Odůvodnění

Jedním z cílů projektu BONUS je podporovat výzkumnou spolupráci s ostatními členskými
i nečlenskými státy, zejména s Ruskou federací. Poskytování prostředků z programu BONUS 
pro účastníky z Ruské federace by mělo být v souladu s obecnými ustanoveními, tj. 
nebyrokratické a efektivní.
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Pozměňovací návrh 19

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 příspěvek zúčastněných států do 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

Odůvodnění

Finanční příspěvek Společenství a hotovostní příspěvek zúčastněných států do BONUS-169 
má za normálních okolností shromažďovat a ústředně spravovat síť BONUS EEIG. Pokud 
však na základě právních či ústavní požadavků nemůže zúčastněný stát svůj hotovostní 
příspěvek do společného fondu převést, pak by mu mělo být umožněno použít tento příspěvek 
pouze na účely domácího výzkumu. 

Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Příloha II – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. BONUS-169 bude řízen sítí BONUS 
EEIG prostřednictvím jejího sekretariátu. 
BONUS EEIG vytvoří následující struktury 
pro účely BONUS-169: řídící výbor, 
sekretariát, poradní výbor, fórum pro 
oborový výzkum a fórum koordinátorů 
projektů. 

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

Or. en
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Odůvodnění

Uvedené struktury již byly vytvořeny. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Baltské moře je už několik let „vnitrozemním mořem“ Evropské unie, a jako takové vyžaduje 
společná opatření na úrovni Společenství, která problémy, jež jsou společnými problémy EU, 
vyřeší a podpoří udržitelný rozvoj pobaltských regionů. I když v oblasti Baltského moře 
probíhají mnohé výzkumné činnosti, zůstávají z velké části nekoordinované, roztříštěné
a příliš závislé na omezených výzkumných možnostech dostupných na vnitrostátní, regionální 
či místní úrovni. Je tedy zcela zjevné, že pro tuto oblast je třeba sjednat jednotný akční plán. 
Ačkoli je Baltské moře jednou z vědecky nejprobádávanějších mořských oblastí světa
a vědecká obec pro environmentální výzkum v oblasti Baltského moře má přístup k celé řadě 
programů z rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj, je zřejmé, že
v současné době neprobíhá dostatek přeshraničních výzkumných projektů, konzultací, 
plánovacích, koordinačních ani koordinovaných akcí a chybí společně zaváděný plán, který 
by byl konkrétně uzpůsobený pro řešení environmentálních problémů vyskytujících se
v samotné oblasti Baltského moře. 

V zájmu zajištění trvalé koordinace a spolupráce mezi vědeckými obcemi pobaltských 
členských států zahájilo na základě článku 185 Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve 
článku 169 Smlouvy o ES) osm pobaltských členských států EU (Dánsko, Estonsko, Finsko, 
Německo, Lotyšsko, Litva, Polsko a Švédsko, dále jenom „zúčastněné státy“) společný 
program výzkumu v oblasti Baltského moře (BONUS) za účasti Společenství. BONUS spojí 
vnitrostátní výzkumné programy a činnosti zúčastněných států do jednoho společného 
výzkumného programu a podpoří zejména plnění výzkumných a environmentálních cílů 
strategie pro oblast Baltského moře, mořské a námořní strategie a rámcové směrnice o vodě.

Jedním z hlavních cílů této iniciativy je přispět ke zřízení a budování evropského 
výzkumného prostoru (ERA) v oblasti Baltského moře. BONUS naváže na předchozí 
programy BONUS ERA-NET (2004–2006) a ERA-NET PLUS (2007–2011) s větším 
důrazem na integraci a odstraňování překážek mezi výzkumnými systémy zúčastněných států 
financovaných z vnitrostátních zdrojů. Očekává se, že BONUS výrazně přispěje k realizaci 
výše zmíněných strategií a politik pro oblast Baltského moře.

Cíle programu BONUS jsou v souladu s hlavním cílem specifického programu „Spolupráce“, 
který je součástí sedmého rámcového programu a který se týká podpory udržitelného rozvoje, 
jakož i s konkrétními cíli výzkumu v oblasti životního prostředí, mimo jiné pokud jde
o prevenci environmentálních rizik, řízení mořských ekosystémů, ochranu a udržitelné řízení 
přírodních a člověkem vytvořených zdrojů a biologickou rozmanitost.
Zúčastněné státy se dohodly, že specializovanou prováděcí strukturou programu BONUS 
bude Evropské hospodářské zájmové sdružení, konkrétně síť pobaltských organizací pro 
financování vědy (BONUS EEIG) zřízená ve finských Helsinkách. 

Zpravodajka vítá návrh Komise přispět na dobu trvání celého programu BONUS (7 let) 
finanční částkou ve výši 50 milionů EUR. Zdůrazňuje, že provádění programu BONUS by 
mělo být co možná nejjednodušší, nejrychlejší a nejúčinnější, bez zbytečných obstrukcí
a administrativní zátěže. 

Vyzdvihuje rovněž význam zapojení vědců z Ruské federace. Území Ruské federace zabírá 
rozsáhlou část Pobaltí, což má na ekosystém Baltského moře značný přímý dopad. Ruští 
výzkumní pracovníci se již aktivně podíleli na předchozích projektech ERA-NET týkajících 
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se Baltského moře. Tato spolupráce by se měla podpořit, jelikož spolupráce v oblasti 
životního prostředí a výzkumu je jedním z pilířů dohody o partnerství mezi EU a Ruskem. 

Návrh Komise týkající se účasti Společenství na programu BONUS je také v souladu
s přáním Parlamentu zlepšit v rozsahu sedmého rámcového programu koordinaci 
výzkumných činností mezi jednotlivými členskými státy i na úrovni Společenství a zamezit 
fragmentaci a překrývání kompetencí. Program BONUS si zaslouží zvláštní pozornost jakožto 
projekt zaměřený na budoucnost, který může být cenný vzorem pro další formy regionální 
spolupráce na základě společných evropských hodnot, např. v Podunají, v oblasti 
Středozemního moře, Severního moře atd. 
Zpravodajka s Komisí plně souhlasí v tom, že program BONUS a jeho administrativní 
struktura by měly být v naprostém souladu se zásadami sedmého rámcového programu. Mimo 
jiné také podotýká, že sedmý rámcový program podporuje takové režimy financování, které 
nabízejí větší flexibilitu a svobodu, díky čemuž se mohou rozvíjet různé jiné činnosti, a že 
účastníkům by měla být přiznána vyšší míra autonomie v řízení1. Dále zdůrazňuje, že rozsah
a formu spolufinancování bude nutné upravit případ od případu2. Je tedy zřejmé, že pro 
současné problémy je třeba najít v souvislosti se sedmým rámcovým programem specifické 
řešení, přičemž možností, jak řídit společné výzkumné projekty, je několik. Zpravodajka 
zastává názor, že flexibilní a specifický přístup vyžadují dva prvky programu BONUS –
dvoufázový systém a využívání společného fondu.
Strategická/prováděcí fáze

Podle návrhu Komise by se měl program BONUS uskutečňovat ve dvou různých fázích 
(„dvoufázový systém“): počáteční strategická fáze trvající dva roky, během níž se vytvoří 
příslušné platformy konzultací pro aktivní zapojení zúčastněných subjektů, připraví se 
strategický plán výzkumu a dále se rozpracují přesné podmínky provádění; po strategické fázi 
bude následovat prováděcí fáze v délce nejméně 5 let, během níž budou zveřejněny 
minimálně tři společné výzvy týkající se financování strategicky zaměřených projektů 
BONUS, které se budou zabývat konkrétním plněním cílů této iniciativy.
Zpravodajka zdůrazňuje, že význam strategické fáze by se neměl v žádném případě 
podceňovat, neboť jejím smyslem je napomoci vytvoření nejvhodnější struktury, která bude 
co možná nejlépe vyhovovat potřebám daného projektu, a získat cenné informace pro účely 
fáze prováděcí. Dodržování dvoufázové struktury však nesmí způsobit mezi první a druhou 
etapou programu náhlé přerušení, které by mělo negativní dopad na samotný výzkum. 

Využití dvoufázové struktury je novinkou, která se v programech upravovaných článkem 169 
(nově článkem 185) dosud nikdy neobjevila. Zpravodajka sdílí názor Komise a zúčastněných 
států a tento nový, specificky zaměřený přístup schvaluje. Oceňuje rovněž úspěch 
předchozích programů BONUS ERA-NET a ERA-NET PLUS, které dosáhly skvělých 
výsledků a výborného hodnocení. Poznamenává, že v této souvislosti lze odůvodněně 
předpokládat, že strategickou fázi bude možné ukončit do dvou let. Tato skutečnost má 
zásadní význam, jelikož strategická fáze v délce dvou let nemusí současnému programu 
přesně odpovídat. Všechny probíhající projekty BONUS skončí na konci roku 2011. Mezi 
ukončením ERA-NET PLUS a zahájením nového programu BONUS tedy vzniká hluché 
                                               
1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém 
programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (Úř. věst. L 
412, 30.12.2006, s. 1), bod odůvodnění 24.
2 Tamtéž, příloha III.



PR\802568CS.doc 19/19 PE438.278v01-00

CS

období. Tato situace se může negativně projevit na práci a potenciálu výzkumných skupin (v 
současnosti existuje 16 skupin zahrnujících více než 400 výzkumných pracovníků). 

Zpravodajka proto navrhuje plynulý přechod ze strategické na prováděcí fázi doprovázený 
posouzením kvality strategické fáze a případnými návrhy na zlepšení. Dále navrhuje 
strategickou fázi zkrátit, a umožnit tak, aby se prováděcí fáze zahájila na začátku roku 2012
a aby se snížilo riziko úbytku vědeckých kapacit, který by zpožděné zahájení mohlo způsobit. 

Skutečný/virtuální společný fond
Komise navrhuje, aby všechny zúčastněné státy měly povinnost přispívat do skutečného 
společného fondu, z něhož budou výzkumné činnosti financovány. Komise se domnívá, že 
využívání skutečného společného fondu je jediným možným způsobem, jak společné projekty 
provádět a zajistit opravdovou finanční integraci s „evropským přínosem“.
Z hlediska Společenství je společný fond skutečně výhodnějším řešením, ovšem v některých 
zúčastněných státech mohou existovat určité právní či ústavní překážky, které by převodu 
prostředků na výzkum do zahraničí mohly bránit. 

Podle zpravodajky lze tuto situaci řešit tím, že se finanční příspěvek Společenství a hotovostní 
příspěvek zúčastněných států do programu BONUS umístí do jednoho fondu, který bude 
centrálně spravovat BONUS EEIG. Pokud však na základě právních či ústavní požadavků 
nebude moci zúčastněný stát svůj hotovostní příspěvek do společného fondu převést, bude 
možné použít tento příspěvek pouze na účely domácího výzkumu. Dosavadní zkušenosti,
i nezávislá šetření provedená v rámci společného programu výzkumu v oblasti Baltského 
moře (v současnosti financovaného z 32 % z prostředků EU) ukazují, že se lze oprávněně 
domnívat, že paralelní využívání skutečného a virtuálního fondu by nemělo ohrozit hlavní 
zásadu programu, kterou je zajištění nejvyšší vědecké úrovně. 


