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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Bendrijos dalyvavimo 
kelių valstybių narių įgyvendinamoje Jungtinėje Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir 
plėtros programoje (BONUS-169)
(COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2009)0610),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 169 straipsnį ir 172 straipsnio 2 dalį, 
pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0263/2009),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų 
priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl ES veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 185 straipsnį ir 
188 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0000/2010),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS SPRENDIMAS
dėl Bendrijos dalyvavimo kelių valstybių 
narių įgyvendinamoje Jungtinėje Baltijos 

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS SPRENDIMAS
dėl Bendrijos dalyvavimo kelių valstybių 
narių įgyvendinamoje Jungtinėje Baltijos 
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jūros mokslinių tyrimų ir plėtros 
programoje (BONUS-169)

jūros mokslinių tyrimų ir plėtros 
programoje (BONUS)

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suderinti teisinį pagrindą su nauju numeravimu po Lisabonos sutarties 
įsigaliojimo.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus visas tekstas turės būti atitinkamai 
keičiamas.)

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Strateginio etapo pabaigoje Komisija, 
padedama nepriklausomų ekspertų, turėtų 
įvertinti iniciatyvos užbaigtumą ir 
parengtį pradėti įgyvendinimo etapą. 

(15) Strateginio etapo pabaigoje Komisija, 
padedama nepriklausomų ekspertų, turėtų 
įvertinti strateginio etapo kokybę ir, jei 
reikia, pasiūlyti patobulinimų. Perėjimas 
prie įgyvendinimo etapo turėtų būti 
sklandus ir vykdomas be nereikalingo 
delsimo.

Or. en

Pagrindimas

Strateginio etapo pabaigoje Komisija turėtų sklandžiai ir nedelsdama įvertinti bendrą 
strateginio etapo kokybę ir, jei reikia, pasiūlyti patobulinimų.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Siekiant veiksmingai įgyvendinti 
BONUS-169, įgyvendinimo etape 
finansinė parama turėtų būti teikiama 
BONUS-169 projektų, kurie pagal 
kvietimų teikti paraiškas rezultatus 

(24) Siekiant veiksmingai įgyvendinti 
BONUS, įgyvendinimo etape finansinė 
parama turėtų būti teikiama BONUS
projektų, kurie pagal kvietimų teikti 
paraiškas rezultatus centralizuotai 
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centralizuotai atrenkami prižiūrint 
specialiai vykdomajai struktūrai, 
dalyviams. 

atrenkami prižiūrint specialiai vykdomajai 
struktūrai, dalyviams. Šios finansinės 
paramos skyrimas BONUS programos 
dalyviams ir jos mokėjimas turėtų būti 
skaidrus ir nebiurokratinis.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Septintosios bendrosios programos taisykles, paramos skyrimas programos dalyviams 
turi būti kaip įmanoma labiau skaidresnis ir nebiurokratinis.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Pagal Septintosios bendrosios 
programos tikslus visų kitų šalių 
dalyvavimas BONUS-169 turėtų būti 
įmanomas su sąlyga, kad toks dalyvavimas 
numatytas atitinkamame tarptautiniame 
susitarime ir kad tam pritaria Komisija ir 
dalyvaujančios valstybės narės. Pagal 
Septintąją bendrąją programą Bendrija 
turėtų turėti teisę susitarti dėl savo 
finansinio įnašo į BONUS-169 sąlygų, 
susijusių su kitų šalių dalyvavimu šioje 
programoje, remiantis šiame sprendime 
nustatytomis taisyklėmis ir sąlygomis.

(28) Pagal Septintosios bendrosios 
programos tikslus visų kitų šalių visų 
pirma, Rusijos Federacijos bei kitų 
Baltijos jūros regiono šalių dalyvavimas 
BONUS turėtų būti įmanomas su sąlyga, 
kad toks dalyvavimas numatytas 
atitinkamame tarptautiniame susitarime ir 
kad tam pritaria Komisija ir dalyvaujančios 
valstybės narės. Pagal Septintąją bendrąją 
programą Bendrija turėtų turėti teisę 
susitarti dėl savo finansinio įnašo į 
BONUS sąlygų, susijusių su kitų šalių 
dalyvavimu šioje programoje, remiantis 
šiame sprendime nustatytomis taisyklėmis 
ir sąlygomis.

Or. en

Pagrindimas

Didelė Baltijos jūros baseino dalis priklauso Rusijos Federacijai, o tai turi didelės tiesioginės 
įtakos jūros ekosistemai. Rusijos Federacijos mokslininkai aktyviai dalyvavo ankstesniuose 
ERA-NET Baltijos jūros projektuose ir šis bendradarbiavimas turėtų būti skatinamas turint 
mintyje tai, kad bendradarbiavimas aplinkos ir mokslinių tyrimų srityse yra viena iš 
pagrindinių ES ir Rusijos partnerystės dalių. Kitos Baltijos jūros baseino šalys taip pat turėtų 
būti pakviestos dalyvauti šioje programoje.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Nepaprastai svarbu, kad pagal 
BONUS-169 vykdoma mokslinių tyrimų
veikla atitiktų pagrindinius etikos 
principus, įskaitant Europos Sąjungos 
sutarties 6 straipsnyje ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje 
nustatytus principus, ir kad ją vykdant 
nebūtų pažeisti lyčių aspekto integravimo 
bei lyčių lygybės principai.

(30) Nepaprastai svarbu, kad pagal 
BONUS vykdoma mokslinių tyrimų veikla 
atitiktų etikos principus pagal 
pagrindinius kriterijus, nustatytus 
Septintojoje bendrojoje programoje, ir kad 
ją vykdant nebūtų pažeisti lyčių aspekto 
integravimo bei lyčių lygybės principai, 
taip pat tvarusis vystymasis.

Or. en

Pagrindimas

Etiniai principai yra Sprendimo Nr. 1982/2006/EB (toliau – Septintoji bendroji programa 
(7BP)) dalis. Taip pat turėtų būti paminėtas tvarusis vystymasis, kaip bendras 7BP tikslas.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Strateginis etapas trunka ne ilgiau kaip 
dvejus metus. Jame pasirengiama 
įgyvendinimo etapui. Strateginiame etape 
BONUS EEIG vykdo šias užduotis: 

3. Strateginis etapas trunka ne ilgiau kaip 
vienus metus. Jame pasirengiama 
įgyvendinimo etapui. Strateginiame etape 
BONUS EEIG vykdo šias užduotis: 

Or. en

Pagrindimas

Dabartiniai vykstantys BONUS+ projektai baigsis 2011 m. pabaigoje, taigi atsiras laiko 
spraga tarp BONUS+ projektų pabaigos ir naujosios BONUS programos pradžios. Todėl 
strateginis etapas turėtų būti sutrumpintas tam, kad įgyvendinimo etapą būtų galima pradėti 
2012 m. pradžioje.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Įgyvendinimo etapas trunka ne mažiau 
kaip penkerius metus. Įgyvendinimo etape 
paskelbiami ne mažiau kaip trys kvietimai 
teikti paraiškas dėl projektų, kuriais 
įgyvendinami BONUS-169 tikslai, 
finansavimo. Kvietimai skiriami keleto 
partnerių tarptautiniams projektams, 
susijusiems su moksliniais tyrimais, 
technologine plėtra, mokymais ir sklaida. 
Projektai atrenkami laikantis vienodo 
požiūrio, skaidrumo, nepriklausomo 
vertinimo, bendro finansavimo, ne pelno, 
su kitais Bendrijos ištekliais nesusijusio 
finansavimo, taip pat netaikymo atgaline 
tvarka principų. 

4. Įgyvendinimo etapas trunka ne mažiau 
kaip penkerius metus. Įgyvendinimo etape 
paskelbiami kvietimai teikti paraiškas dėl 
projektų, kuriais įgyvendinami BONUS
tikslai, finansavimo. Kvietimai skiriami 
keleto partnerių tarptautiniams projektams, 
susijusiems su moksliniais tyrimais, 
technologine plėtra, mokymais ir sklaida. 
Projektai atrenkami laikantis vienodo 
požiūrio, skaidrumo, nepriklausomo 
vertinimo, bendro finansavimo, ne pelno, 
su kitais Bendrijos ištekliais nesusijusio 
finansavimo, taip pat netaikymo atgaline 
tvarka principų. 

Or. en

Pagrindimas

Kvietimų teikti paraiškas skaičius gali priklausyti nuo strateginio etapo rezultatų, todėl jis 
neturėtų būti nurodytas tekste.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrijos finansinis įnašas įgyvendinimo 
etapui skiriamas tokiomis sąlygomis:

Prieš strateginio etapo pabaigą Komisija 
įvertina:

Or. en

Pagrindimas

Bendrijos finansinis įnašas negali būti sąlyginis, nes tai sukurtų spragą tarp pirmojo ir 
antrojo etapų.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Komisija, padedama nepriklausomų 
ekspertų, palankiai įvertina strateginį 
etapą; vertinama pažanga siekiant 
2 straipsnio 3 punkte ir I priede nurodytų 
tikslų ir rezultatų;

(a) 2 straipsnio 3 dalyje apibrėžto 
strateginio etapo rezultatai; taip pat
padaryta pažanga siekiant I priedo 
2 skirsnyje nurodytų tikslų ir rezultatų;

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų įvertinti strateginį procesą, apibrėžtą 2 straipsnio 3 dalyje ir I priedo 
2 skirsnyje.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) kiekviena valstybė dalyvė, siekdama 
prisidėti prie bendro BONUS įgyvendinimo 
etapo vykdymo, įsipareigoja tam tikra 
dalimi prisidėti prie BONUS-169
finansavimo ir sumokėti piniginį įnašą bei 
veiksmingai prisidėti natūriniu įnašu 
infrastruktūra, kai to prašoma; šie 
įsipareigojimai įtraukiami į finansavimo 
planą, dėl kurio susitaria kompetentingos 
nacionalinės valdžios institucijos;

(e) kiekviena valstybė dalyvė, siekdama 
prisidėti prie bendro BONUS įgyvendinimo 
etapo vykdymo, įsipareigoja tam tikra 
dalimi prisidėti prie BONUS finansavimo 
ir tinkamai sumokėti savo finansinį indėlį, 
visų pirma turint mintyje BONUS 
projektų, kurie buvo išrinkti konkurso 
būdu, dalyvių finansavimą;

Or. en
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visą susijusią informaciją Komisija 
perduoda Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Audito Rūmams. Valstybės dalyvės per 
BONUS EEIG Komisijai pateikia Europos 
Parlamento, Tarybos ir Audito Rūmų 
prašomą papildomą informaciją, susijusią 
su BONUS EEIG finansų valdymu. 

Visą susijusią informaciją Komisija 
perduoda Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Audito Rūmams. Valstybės dalyvės per 
BONUS EEIG Komisijai pateikia Europos 
Parlamento, Tarybos ir Audito Rūmų 
prašomą papildomą informaciją, susijusią 
su BONUS EEIG finansų valdymu, kuri 
atitiktų bendrus 13 straipsnyje nustatytus 
ataskaitų teikimo reikalavimus. 

Or. en

Pagrindimas

Jei Europos Parlamentui, Tarybai ar Audito Rūmams reikia papildomos informacijos, 
susijusios su finansų valdymu, valstybės dalyvės privalo pateikti šią informaciją, laikydamosi 
bendrų 13 straipsnyje nustatytų ataskaitų teikimo reikalavimų.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuri valstybė narė ir prie Septintosios 
bendrosios programos prisijungusi šalis 
gali prisijungti prie BONUS-169
laikydamasi 3 straipsnio 1 dalyje ir 
3 straipsnio 4 dalies e ir f punktuose 
nustatytų kriterijų. Remiantis šiuo 
sprendimu prie BONUS-169 prisijungusios 
valstybės narės ir kitos šalys yra laikomos 
valstybėmis dalyvėmis.

Bet kuri valstybė narė ir prie Septintosios 
bendrosios programos prisijungusi šalis 
gali prisijungti prie BONUS laikydamasi 
3 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnio 3 dalies
e ir f punktuose nustatytų kriterijų. 
Remiantis šiuo sprendimu prie BONUS
prisijungusios valstybės narės ir kitos šalys 
yra laikomos valstybėmis dalyvėmis.

Or. en

Pagrindimas

Techninis pakeitimas.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 skirsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) skelbiami bent trys strateginiu požiūriu 
koncentruoti kvietimai teikti paraiškas 
įvairiomis temomis, kuriuose dalyvautų 
keletas partnerių.

(g) skelbiami strateginiu požiūriu 
koncentruoti kvietimai teikti paraiškas 
įvairiomis temomis, kuriuose dalyvautų 
keletas partnerių.

Or. en

Pagrindimas

Kvietimų teikti paraiškas skaičius gali priklausyti nuo strateginio etapo rezultatų, todėl jis 
neturėtų būti nurodytas tekste.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2.2 skirsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip praėjus 18 mėnesių nuo 
strateginio etapo pradžios BONUS EEIG 
pateikia Komisijai tolesniuose punktuose 
nurodytus rezultatus.

Ne vėliau kaip praėjus 9 mėnesiams nuo 
strateginio etapo pradžios BONUS EEIG 
pateikia Komisijai tolesniuose punktuose 
nurodytus rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

BONUS EEIG pateikia Komisijai strateginio etapo rezultatus prieš pasibaigiant šiam etapui. 
Atsižvelgiant į tai, kad strateginis etapas sutrumpintas iki vienų metų (žr. 8 pakeitimą), 
rezultatų pateikimo terminas taip pat turėtų būti sutrumpintas.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2.2.3 skirsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) BONUS-169 projektų finansavimo 
struktūros, grindžiamos bendru fondu, 
kurį sudaro valstybių dalyvių ir Bendrijos 
piniginiai įnašai, sukūrimas;

(h) BONUS projektų finansavimo 
struktūros sukūrimas;

Or. en

Pagrindimas

Piniginių įnašų vykdymo sistema įgyvendinimo etapu apibrėžta I priedo 3.4 skirsnyje.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu BONUS EEIG įvertinimo ir jo ex-
ante audito rezultatai yra palankūs,
Komisija ir BONUS EEIG sudaro 
Įgyvendinimo susitarimą.

Komisija ir BONUS EEIG sudaro 
Įgyvendinimo susitarimą, kaip nustatyta 
3 straipsnio 3 dalies a punkte.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos ir BONUS EEIG susitarimo sudarymo sąlygos apibrėžtos 3 straipsnio 3 dalies 
a punkte.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3.1 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinimo etape skelbiami ir įvykdomi 
mažiausiai trys kvietimai teikti paraiškas 
dėl strategiškai orientuotų BONUS-169

Įgyvendinimo etape skelbiami ir įvykdomi 
kvietimai teikti paraiškas dėl strategiškai 
orientuotų BONUS projektų, kuriais 



PE438.278v01-00 14/19 PR\802568LT.doc

LT

projektų, kuriais įgyvendinami iniciatyvos 
tikslai, finansavimo. Temos nurodomos 
BONUS-169 strateginėje mokslinių tyrimų 
darbotvarkėje, kuo labiau atitinka 
nustatytas gaires ir apima mokslinius 
tyrimus, technologinę plėtrą bei mokymus 
ir (arba) sklaidą.

įgyvendinami iniciatyvos tikslai, 
finansavimo. Temos nurodomos BONUS
strateginėje mokslinių tyrimų 
darbotvarkėje, kuo labiau atitinka 
nustatytas gaires ir apima mokslinius 
tyrimus, technologinę plėtrą bei mokymus 
ir (arba) sklaidą.

Or. en

Pagrindimas

Kvietimų teikti paraiškas skaičius gali priklausyti nuo strateginio etapo rezultatų, todėl jis 
neturėtų būti nurodytas tekste.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3.2 skirsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BONUS-169 skirtą finansavimą gali gauti 
valstybių narių ir prisijungusių šalių 
juridiniai asmenys. Konsorciumą, teikiantį 
paraišką dėl BONUS-169 projekto 
finansavimo, gali sudaryti dalyviai iš ES 
nepriklausančių valstybių, jeigu jis realiai 
gali užtikrinti turįs visoms su jų 
dalyvavimu susijusioms išlaidoms padengti 
būtinus išteklius. BONUS finansavimo 
skyrimas tokiam dalyviui gali būti 
pagrįstas kiekvienu konkrečiu atveju, 
jeigu jo dalyvavimas projekte yra 
neabejotinai būtinas, kad būtų pasiekti 
projekto rezultatai.

BONUS skirtą finansavimą gali gauti 
valstybių narių ir prisijungusių šalių 
juridiniai asmenys. Konsorciumą, teikiantį 
paraišką dėl BONUS projekto finansavimo, 
gali sudaryti dalyviai iš ES nepriklausančių 
valstybių, jeigu jis realiai gali užtikrinti 
turįs visoms su jų dalyvavimu susijusioms 
išlaidoms padengti būtinus išteklius.  

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš BONUS programos tikslų yra remti kitų valstybių ir ne valstybių narių, visų pirma 
Rusijos Federacijos, bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje. BONUS finansavimo 
skyrimas dalyviams iš Rusijos Federacijos turėtų būti vykdomas laikantis bendrųjų taisyklių, 
jis turėtų būti nebiurokratinis ir veiksmingas.
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3.4 skirsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BONUS-169 įgyvendinti skiriamas 
Bendrijos finansinis įnašas ir valstybių 
dalyvių piniginiai įnašai sudaro bendrą 
fondą ir juos centralizuotai administruoja 
BONUS EEIG.

Laikantis bendros taisyklės, BONUS
įgyvendinti skiriamas Bendrijos finansinis 
įnašas ir valstybių dalyvių piniginiai įnašai 
sudaro bendrą fondą ir juos centralizuotai 
administruoja BONUS EEIG („tikrasis 
bendrasis fondas“). Tačiau tam tikrais 
pagrįstais atvejais valstybė dalyvė gali 
skirti savo piniginį įnašą vidaus 
moksliniams tyrimams („virtualusis 
bendrasis fondas“).  

Or. en

Pagrindimas

BONUS-169 įgyvendinti skiriamas Bendrijos finansinis įnašas ir valstybių dalyvių piniginiai 
įnašai iš esmės sudaro bendrąjį fondą ir juos centralizuotai administruoja BONUS EEIG. 
Tačiau jei valstybė narė dėl teisinių ar konstitucinių reikalavimų negali pervesti savo 
piniginio įnašo tikrajam bendrajam fondui, tokiais atvejais turėtų būti įmanoma, kad šios 
valstybės dalyvės piniginis įnašas būtų skiriamas vidaus (nacionaliniams) mokslo tyrimams.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. BONUS EEIG valdo BONUS-169 per 
savo Sekretoriatą. BONUS-169
įgyvendinimo tikslais BONUS EEIG 
sukuria šias struktūras: Priežiūros 
komitetą, Sekretoriatą, Patariamąją 
valdybą, Sektorių mokslinių tyrimų forumą 
ir Projektų koordinatorių forumą. 

1. BONUS EEIG valdo BONUS per savo 
Sekretoriatą. BONUS įgyvendinimo 
tikslais BONUS EEIG sukūrė šias 
struktūras: Priežiūros komitetą, 
Sekretoriatą, Patariamąją valdybą, Sektorių 
mokslinių tyrimų forumą ir Projektų 
koordinatorių forumą.

Or. en
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Pagrindimas

Atitinkamos struktūros jau yra sukurtos.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Jau keletą metų Baltijos jūra yra Europos Sąjungos vidaus jūra, todėl reikia imtis bendrų 
veiksmų Bendrijos lygmeniu siekiant spręsti bendras europines problemas ir skatinti Baltijos 
jūros regionų tvarųjį vystymąsi. Nors Baltijos jūros regione vykdoma nemažai mokslinių 
tyrimų, ši veikla dažniausiai yra nekoordinuota, susiskaidžiusi ir per daug priklausoma nuo 
ribotų tyrimų galimybių nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis. Taigi išties būtina 
bendru sutarimu parengti regioninį veiksmų planą. 
Nors Baltijos jūra yra viena iš labiausiai moksliškai ištyrinėtų jūrų pasaulyje, o Baltijos jūros 
regiono mokslinių aplinkos tyrimų bendruomenė turi galimybę dalyvauti kai kuriose pagal ES 
bendrąją mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (angl. RTD) programą vykdomose 
programose, šiuo metu trūksta tarpvalstybinio konsultavimosi, planavimo, derinimo ir 
sutelktų veiksmų tyrimų srityje, be to, dabar nėra bendrai įgyvendinama jokia sistema, 
konkrečiai pritaikyta spręsti paties Baltijos jūros regiono aplinkos problemas. 
Siekdamos ilgalaikio Baltijos jūros regiono valstybių mokslinių tyrimų bendruomenių 
koordinavimo ir bendradarbiavimo, 8 ES Baltijos jūros regiono valstybės narės (Danija, 
Estija, Suomija, Vokietija, Latvija, Lietuva, Lenkija ir Švedija, toliau – valstybės dalyvės) 
inicijavo Jungtinę Baltijos jūros mokslinių tyrimų programą (BONUS), kurioje taip pat 
dalyvauja Bendrija, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 185 straipsniu 
(anksčiau – EB sutarties 169 straipsnis). Įgyvendinant BONUS valstybių dalyvių nacionalinės 
mokslinių tyrimų programos ir veiklos rūšys bus sujungtos į bendrą jungtinę mokslinių tyrimų 
programą, visų pirma, prisidedant prie Baltijos jūros strategijos, Jūrų ir jūrininkystės 
mokslinių tyrimų strategijos ir Vandens pagrindų direktyvos aplinkos ir mokslinių tyrimų 
tikslų įgyvendinimo. 
Vienas iš pagrindinių šios iniciatyvos tikslų – padėti sukurti ir suformuoti Europos mokslinių 
tyrimų erdvę Baltijos jūros regione. BONUS – tai BONUS ERA-NET programos (2004–
2006 m.) ir ERA-NET PLUS programos (2007–2011 m.) tęsinys, vykdant šį projektą bus 
didinama įtrauktis ir šalinamos tarp valstybių dalyvių nacionalinėmis lėšomis finansuojamų 
mokslinių tyrimų programų esančios kliūtys. Tikimasi, kad BONUS programa reikšmingai 
prisidės įgyvendinant minėtąją Baltijos jūros strategiją ir politiką.
BONUS tikslai atitinka Septintosios bendrosios programos (7BP) specialiojo projekto 
„Bendradarbiavimas“ pagrindinį tikslą – prisidėti skatinant tvarųjį vystymąsi, taip pat 
laikomasi ir specialiųjų aplinkos mokslo tyrimų tikslų, t. y. aplinkos apsaugos grėsmių 
prevencija, jūrų aplinkos valdymas, gamtos ir žmogaus sukurtų išteklių bei biologinės 
įvairovės išsaugojimas ir tvarus valdymas.  

Valstybės dalyvės susitarė, kad BONUS speciali vykdomoji struktūra bus Europos 
ekonominių interesų grupė, t. y. Baltijos jūros regiono organizacijų mokslo finansavimo 
tinklas – BONUS EEIG, sukurtas Helsinkyje, Suomijoje. 
Pranešėja pritaria Komisijos siūlymui, kad finansinis įnašas turėtų siekti iki 50 milijonų EUR 
visu BONUS programos vykdymo laikotarpiu (7 metai). Pranešėja pabrėžia, kad BONUS 
įgyvendinimas turėtų būti kiek įmanoma labiau paprastesnis, greitas ir veiksmingas, turėtų 
būti vengiama nereikalingų formalumų ir biurokratinės naštos. 
Pranešėja pažymi, kad labai svarbu į programą įtraukti Rusijos Federacijos mokslininkus.
Didelė Baltijos jūros baseino dalis priklauso Rusijos Federacijai, o tai turi didelės tiesioginės 
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įtakos jūros ekosistemai. Rusijos Federacijos mokslininkai aktyviai dalyvavo ankstesniuose 
ERA-NET Baltijos jūros projektuose ir šis bendradarbiavimas turėtų būti skatinamas turint 
mintyje tai, kad bendradarbiavimas aplinkos ir mokslinių tyrimų srityse yra viena iš 
pagrindinių ES ir Rusijos partnerystės dalių. 

Komisijos siūlymu dėl Bendrijos dalyvavimo BONUS programoje taip pat buvo atsižvelgta į 
Parlamento pageidavimą pagerinti valstybių narių mokslinių tyrimų koordinavimą Bendrijos 
lygmeniu, taip pat atsižvelgiant į  BP taikymo sritį ir siekiant išvengti kompetencijų 
fragmentavimosi ir dubliavimosi. BONUS turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys, nes ši 
programa gali būti vertingas ateities regioninio bendradarbiavimo, turinčio bendrą europinę 
vertę, mokslinių tyrimų srityje pavyzdys, pvz., Dunojaus, Viduržemio jūros ar Šiaurės jūros 
regionuose. 
Pranešėja visiškai sutinka su Komisija, kad BONUS programa ir jos administracinė struktūra 
turi atitikti Septintosios bendrosios programos principus. Pranešėja taip pat pažymi, kad, be 
kita ko, Septintojoje bendrojoje programoje skatinama naudoti paprastesnes finansavimo 
schemas, lanksčiau ir laisviau jas taikant įvairiai veiklai finansuoti, programoje taip pat 
pabrėžiama, kad dalyviams turėtų būti suteikiama didesnė valdymo autonomija1 ir kad reikės 
sudaryti sąlygas kiekvienu konkrečiu atveju pritaikyti finansinio dalyvavimo apimtį ir formą2. 
Taigi reikia rasti tinkamą sprendimą esamoms problemoms spręsti atsižvelgiant į 7BP, be to, 
yra keletas galimų būdų valdyti bendrus mokslinių tyrimų projektus. Pranešėjos nuomone, 
reikėtų taikyti lankstesnį ir specialiai pritaikytą požiūrį dviejų BONUS struktūros aspektų 
atžvilgiu – dviejų etapų sistemos ir bendrojo fondo naudojimo klausimais.     
Strateginis / įgyvendinimo etapas

Remiantis Komisijos pasiūlymu, BONUS programa turėtų būti įgyvendinama dviem aiškiais 
etapais (dviejų etapų struktūra): dvejų metų trukmės pradiniu strateginiu etapu bus sukurtos 
atitinkamos konsultavimosi platformos, užtikrinančios aktyvų suinteresuotųjų asmenų 
dalyvavimą, parengta Strateginė mokslinių tyrimų darbotvarkė ir toliau plečiamos tikslios 
įgyvendinimo sąlygos; tolesniu mažiausiai penkerius metus trunkančiu įgyvendinimo etapu 
bus paskelbti mažiausiai trys bendri kvietimai teikti paraiškas strategiškai orientuotiems 
BONUS projektams, kuriais įgyvendinami iniciatyvos tikslai, finansuoti.
Pranešėja pabrėžia, kad, bet kuriuo atveju, negalima neįvertinti strateginio etapo svarbos, nes 
jo metu sukuriama tinkamiausia ir labiausiai pritaikyta projekto struktūra, o tai yra vertingas 
indėlis į įgyvendinimo etapą. Tačiau labai svarbu, kad dėl dviejų etapų struktūros 
įgyvendinimo nesusidarytų programos vykdymo metu pertrauka tarp pirmojo ir antrojo etapų, 
nes tai turėtų neigiamos įtakos moksliniams tyrimams apskritai. 

Dviejų etapų struktūros naudojimas – tai naujovė, nes programose, grindžiamose 169 
straipsniu (naujasis 185 straipsnis), tai nebuvo anksčiau taikoma. Pranešėja kartu su Komisija 
ir valstybėmis dalyvėmis pritaria šiam naujam požiūriui. Pranešėja taip pat teigiamai vertina 
ankstesnių BONUS ERA-NET ir ERA-NET PLUS programų sėkmę, kurios atnešė labai gerų 
rezultatų ir buvo puikiai įvertintos, ir pažymi, kad tai suteikia pagrindo manyti, kad strateginis 
etapas gali būti įvykdytas per trumpesnį nei dvejų metų laikotarpį. Tai labai svarbu, nes dvejų 
metų strateginio etapo trukmė gali būti nesuderinama su dabartine programa. Dabartiniai 
                                               
1 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–
2013 m.) (OL L 412, 2006 12 30, p. 1), 24 konstatuojamoji dalis.
2 Ibid, III priedas.
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vykstantys BONUS projektai baigsis 2011 m., taigi atsiras laiko spraga tarp ERA-NET PLUS 
projektų pabaigos ir naujosios BONUS programos įgyvendinimo pradžios. Tai gali turėti labai 
neigiamų padarinių mokslininkų grupių veikimui ir potencialui (šiuo metu yra 16 grupių, 
kurias sudaro daugiau nei 400 tyrėjų). 

Todėl pranešėja siūlo sklandžiai pereiti nuo strateginio etapo prie įgyvendinimo ir įvertinti 
strateginio etapo kokybę bei pateikti, jei reikia, pasiūlymų dėl patobulinimo. Antra, pranešėja 
siūlo sutrumpinti strateginį etapą tam, kad įgyvendinimo etapą būtų galima pradėti 2012 m. 
pradžioje ir taip sumažinti mokslinių pajėgumų mažėjimo riziką dėl pavėluotos pradžios. 

Tikrasis ir virtualusis bendrieji fondai
Remiantis Komisijos pasiūlymu, visos valstybės dalyvės privalo įnešti indėlį į tikrąjį bendrąjį 
fondą, kurio lėšomis vėliau bus finansuojama mokslinių tyrimų veikla. Komisijos manymu, 
tikrojo bendrojo fondo naudojimas – tai vienintelis būdas valdyti bendrus projektus ir 
užtikrinti tikrąją finansinę įtrauktį, turinčią europinę pridėtinę vertę.   
Nors, žvelgiant iš Bendrijos pozicijų, bendrasis fondas yra tikrai tinkamesnis, tačiau kai 
kuriose valstybėse dalyvėse gali kilti tam tikrų teisinių ar konstitucinių problemų siekiant 
pervesti tyrimų lėšas į užsienį. 

Kaip vieną iš sprendimo galimybių, pranešėja siūlo, kad BONUS įgyvendinti skiriamas 
Bendrijos finansinis įnašas ir valstybių dalyvių piniginiai įnašai, laikantis bendros taisyklės, 
sudarytų bendrą fondą ir juos centralizuotai administruotų BONUS EEIG. Tačiau jei valstybė 
narė dėl teisinių ar konstitucinių reikalavimų negali pervesti savo piniginio įnašo bendrajam 
fondui, turėtų būti įmanoma, kad šios valstybės dalyvės piniginis įnašas būtų skiriamas vidaus 
(nacionaliniams) mokslo tyrimams. Remiantis turima patirtimi bei atsižvelgiant į Jungtinių 
Baltijos jūros mokslinių tyrimų programų atliktus stebėjimus, tikėtina, kad tikrojo ir 
virtualaus bendrųjų fondų naudojimas tuo pačiu metu nekels pavojaus pagrindinio aukšto 
lygio mokslinės kompetencijos principo įgyvendinimui.


