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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.



PR\802568LV.doc 3/19 PE438.278v01-00

LV

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTSError! Bookmark 
not defined.

PASKAIDROJUMS ...............................................................Error! Bookmark not defined.



PE438.278v01-00 4/19 PR\802568LV.doc

LV



PR\802568LV.doc 5/19 PE438.278v01-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas līdzdalību 
kopīgā Baltijas jūras pētniecības un attīstības programmā (BONUS-169), ko īsteno 
vairākas dalībvalstis
(COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

(Parasta likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0610),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 169. pantu un 172. panta 2. punktu, saskaņā 
ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0263/2009),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” 
(COM(2009)0665),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 185. pantu un 
188. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7-0000/2010),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai 
aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES LĒMUMAM,

par Kopienas līdzdalību kopīgā Baltijas 
jūras pētniecības un attīstības programmā 
(BONUS-169), ko īsteno vairākas 

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES LĒMUMAM,

par Kopienas līdzdalību kopīgā Baltijas 
jūras pētniecības un attīstības programmā 
(BONUS), ko īsteno vairākas dalībvalstis
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dalībvalstis

Or. en

Pamatojums

Juridiskā pamata pielāgošana jaunai numerācijai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To pieņemot, attiecīgi grozījumi jāizdara visā tekstā.)

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Stratēģiskā posma beigās Komisijai ar 
neatkarīgu ekspertu palīdzību jānovērtē
ierosmes izstrādātība un sagatavotība
pārejai uz īstenošanas posmu. 

(15) Stratēģiskā posma beigās Komisijai ar 
neatkarīgu ekspertu palīdzību jānovērtē 
stratēģiskā posma kvalitāte un vajadzības 
gadījumā jāierosina uzlabojumi. Pārejai 
uz īstenošanas posmu ir jābūt nemanāmai 
un bez nevajadzīgas kavēšanās.

Or. en

Pamatojums

Stratēģiskā posma beigās Komisijai ir tekoši un bez nevajadzīgas kavēšanās jānovērtē 
stratēģiskā posma vispārējā kvalitāte, vajadzības gadījumā ierosinot iespējamos uzlabojumus. 

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai faktiski īstenotu BONUS-169, 
īstenošanas posmā jāpiešķir finansiāls 
atbalsts BONUS-169 projektu 
dalībniekiem, kas īpaši izveidotās 
īstenošanas struktūras pārraudzībā 
centralizēti izvēlēti pēc uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus. 

(24) Lai faktiski īstenotu BONUS, 
īstenošanas posmā jāpiešķir finansiāls 
atbalsts BONUS projektu dalībniekiem, 
kas īpaši izveidotās īstenošanas struktūras 
pārraudzībā centralizēti izvēlēti pēc 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus. Šī 
finanšu atbalsta piešķiršanai BONUS 
dalībniekiem un tā maksāšanai ir jābūt 
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pārredzamai un nebirokrātiskai.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Septītās pamatprogrammas vispārējiem noteikumiem finanšu atbalstu 
dalībniekiem ir jāpiešķir pēc iespējas pārredzamākā un nebirokrātiskā veidā.    

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Saskaņā ar Septītās pamatprogrammas 
mērķiem jebkurām citām valstīm jābūt 
iespējai piedalīties BONUS-169, ja šādu 
līdzdalību paredz attiecīgais starptautiskais 
nolīgums un ja tai piekrīt gan Komisija, 
gan iesaistītās dalībvalstis. Saskaņā ar 
Septīto pamatprogrammu Kopienai jābūt 
tiesībām saskaņā ar šo lēmumu vienoties 
par nosacījumiem, ar kādiem veic 
Kopienas finansiālo ieguldījumu BONUS-
169 programmā attiecībā uz citu valstu 
līdzdalību minētajā programmā.

(28) Saskaņā ar Septītās pamatprogrammas 
mērķiem jebkurām citām valstīm jābūt 
iespējai piedalīties BONUS, jo īpaši 
Krievijas Federācijai, kā arī citām 
Baltijas jūras baseina valstīm, ja šādu 
līdzdalību paredz attiecīgais starptautiskais 
nolīgums un ja tai piekrīt gan Komisija, 
gan iesaistītās dalībvalstis. Saskaņā ar 
Septīto pamatprogrammu Kopienai jābūt 
tiesībām saskaņā ar šo lēmumu vienoties 
par nosacījumiem, ar kādiem veic
Kopienas finansiālo ieguldījumu BONUS
programmā attiecībā uz citu valstu 
līdzdalību minētajā programmā.

Or. en

Pamatojums

Liela Baltijas jūras baseina daļa atrodas Krievijas Federācijas robežās, tādējādi tai ir 
ievērojama tieša ietekme uz jūras ekosistēmu. Pētnieki no Krievijas Federācijas jau ir aktīvi 
iesaistījušies iepriekšējos ERA–NET Baltijas jūras projektos un šo sadarbību vajadzētu 
veicināt, ņemot vērā, ka sadarbība vides un pētniecības jomā ir viens no ES un Krievijas 
partnerības nolīguma stūrakmeņiem. Ir arī jāuzaicina piedalīties programmā arī citas 
Baltijas jūras valstis.   
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Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Ir būtiski, lai pētniecības pasākumi, ko 
veic saskaņā ar BONUS-169, atbilstu 
ētikas pamatprincipiem, tostarp tiem, kas 
atspoguļoti Līguma par Eiropas 
Savienību 6. pantā un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, kā arī ievērotu 
dzimumu vienlīdzības nodrošināšanas un 
dzimumu līdztiesības principus.

(30) Ir būtiski, lai pētniecības pasākumi, ko 
veic saskaņā ar BONUS, atbilstu ētikas 
pamatprincipiem, kas ietverti Septītās 
pamatprogrammas pamatprincipos, kā arī 
ievērotu dzimumu vienlīdzības 
nodrošināšanas un dzimumu līdztiesības 
un ilgtspējīgas attīstības principus.

Or. en

Pamatojums

Ētiskie principi ir iekļauti Lēmumā Nr. 1982/2006/EK (turpmāk tekstā „Septītā 
pamatprogramma”). Ir jāpiemin arī ilgtspējīga attīstība kā Septītās pamatprogrammas viens 
no svarīgākajiem mērķiem. 

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Programmas stratēģiskā posma ilgums 
nepārsniedz divus gadus. Tas ir paredzēts 
kā sagatavošanās īstenošanas posmam. 
Stratēģiskajā posmā BONUS EEIG izpilda 
šādus uzdevumus: 

3. Programmas stratēģiskā posma ilgums 
nepārsniedz vienu gadu. Tas ir paredzēts 
kā sagatavošanās īstenošanas posmam. 
Stratēģiskajā posmā BONUS EEIG izpilda 
šādus uzdevumus: 

Or. en

Pamatojums

Pašreizējiem BONUS+ projektiem ir paredzēts noslēgties 2011. gada beigās, radot laika 
atstarpi starp BONUS+ beigām un jaunās BONUS programmas sākumu. Tādēļ ir jāsaīsina 
stratēģiskais posms, lai īstenošanas posms varētu sākties no 2012. gada sākuma. 
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Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Īstenošanas posma ilgums ir vismaz 
pieci gadi. Īstenošanas posmā publicē 
vismaz trīs uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus ar mērķi finansēt projektus, 
kuri atbilst BONUS-169 mērķiem. Šie 
uzaicinājumi ir vērsti uz starptautiskiem, 
vairāku partneru īstenotiem projektiem, 
kuri ietver pētniecības, tehnoloģiju 
attīstības, mācību un rezultātu izplatīšanas 
pasākumus. Projektus izvēlas saskaņā ar 
vienlīdzīgas attieksmes, pārredzamības, 
neatkarīga novērtējuma, līdzfinansējuma 
un peļņas negūšanas principiem, principu, 
ka finansējums netiek apvienots ar 
līdzekļiem no citiem Kopienas finansējuma 
avotiem, kā arī principu par nepiemērošanu 
ar atpakaļejošu spēku. 

4. Īstenošanas posma ilgums ir vismaz 
pieci gadi. Īstenošanas posmā publicē 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus ar 
mērķi finansēt projektus, kuri atbilst 
BONUS mērķiem. Šie uzaicinājumi ir 
vērsti uz starptautiskiem, vairāku partneru 
īstenotiem projektiem, kuri ietver 
pētniecības, tehnoloģiju attīstības, mācību 
un rezultātu izplatīšanas pasākumus. 
Projektus izvēlas saskaņā ar vienlīdzīgas 
attieksmes, pārredzamības, neatkarīga 
novērtējuma, līdzfinansējuma un peļņas 
negūšanas principiem, principu, ka 
finansējums netiek apvienots ar līdzekļiem 
no citiem Kopienas finansējuma avotiem, 
kā arī principu par nepiemērošanu ar 
atpakaļejošu spēku. 

Or. en

Pamatojums

Uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus skaits ir atkarīgs no stratēģiskā posma rezultātiem un 
tādēļ to nav tekstā jāprecizē.

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienas finansiālo ieguldījumu 
īstenošanas posmā nodrošina ar šādiem 
nosacījumiem:

Komisija pirms stratēģiskā posma beigām 
novērtē:

Or. en
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Pamatojums

Kopienas finanšu ieguldījumam nedrīkst būt nosacījumu, radot pārrāvumu starp pirmo un 
otro posmu.  

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) novērtējumā, ko Komisija veikusi ar 
neatkarīgu ekspertu atbalstu, stratēģiskais 
posms ir novērtēts pozitīvi; šajā 
novērtējumā ir izvērtēti panākumi
2. panta 3. punktā un I pielikumā izvirzīto 
mērķu un rezultātu sasniegšanā;

(a) 2. panta 3. punktā minētos stratēģiskā 
posma rezultātus; kā arī panākumus 
I pielikumā 2. sadaļā izvirzīto mērķu 
sasniegšanā;

Or. en

Pamatojums

Komisijai ir jānovērtē 2. panta 3. punktā un I pielikuma 2. sadaļā minētais stratēģiskais 
process.

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) visas iesaistītās valstis ir uzņēmušās 
saistības dot savu ieguldījumu programmas 
BONUS-169 finansēšanā, proti, pēc 
vajadzības iemaksāt naudu un faktiski 
nodrošināt infrastruktūras ieguldījumu 
natūrā; šīs saistības ir paredzētas 
finansēšanas plānā, kas saskaņots ar 
kompetentajām valsts iestādēm, lai 
veicinātu BONUS-169 īstenošanas posma 
kopīgu izpildi;

(e) visas iesaistītās valstis ir uzņēmušās 
saistības dot savu ieguldījumu programmas 
BONUS finansēšanā un veikt efektīvu sava 
finanšu ieguldījuma maksājumu, īpaši to 
BONUS projektu dalībnieku finansēšanu, 
kurus izvēlējās saskaņā ar 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija paziņo visu attiecīgo informāciju 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Revīzijas palātai. Iesaistītās valstis ar 
BONUS EEIG starpniecību sniedz 
Komisijai jebkuru papildinformāciju, ko 
par BONUS EEIG finanšu pārvaldību 
pieprasa Eiropas Parlaments, Padome un 
Revīzijas palāta. 

Komisija paziņo visu attiecīgo informāciju 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Revīzijas palātai. Iesaistītās valstis ar 
BONUS EEIG starpniecību sniedz 
Komisijai jebkuru papildinformāciju, ko 
par BONUS EEIG finanšu pārvaldību 
pieprasa Eiropas Parlaments, Padome un 
Revīzijas palāta, kas atbilst 13. pantā 
izklāstītajām vispārējām ziņošanas 
prasībām. 

Or. en

Pamatojums

Ja Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai nepieciešama papildu informācija 
par finanšu pārvaldību, iesaistītajām valstīm ir jāsniedz šī informācija saskaņā ar 13. pantā 
izklāstītajām vispārējām ziņošanas prasībām. 

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jebkura dalībvalsts un Septītās 
pamatprogrammas asociētā valsts drīkst 
pievienoties BONUS-169 saskaņā ar 
kritērijiem, kas izklāstīti 3. panta 1. punktā 
un 3. panta 3. punkta e) un f) apakšpunktā. 
Dalībvalstis un valstis, kuras pievienojušās 
BONUS-169, šajā lēmumā tiek uzskatītas 
par iesaistītajām valstīm.

Jebkura dalībvalsts un Septītās 
pamatprogrammas asociētā valsts drīkst 
pievienoties BONUS saskaņā ar 
kritērijiem, kas izklāstīti 3. panta 1. punktā 
un 3. panta 3. punkta e) un f) apakšpunktā. 
Dalībvalstis un valstis, kuras pievienojušās 
BONUS, šajā lēmumā tiek uzskatītas par 
iesaistītajām valstīm.

Or. en

Pamatojums

Technical adjustments.
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Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
I Pielikums – 1. iedaļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) izsludina vismaz trīs starptematiskus, 
stratēģiski orientētus uzaicinājumus 
iesniegt priekšlikumus, kas paredzēti 
vairākiem partneriem. 

(g) izsludina starptematiskus, stratēģiski 
orientētus uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus, kas paredzēti vairākiem 
partneriem. 

Or. en

Pamatojums

Uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus skaits var būt atkarīgs no stratēģiskā posma rezultātiem 
un tādēļ to nav tekstā jāprecizē.

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
I Pielikums –- 2.2. iedaļa –- 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

BONUS EEIG nosūta Komisijai 
turpmākajos punktos paredzētos 
nodevumus ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc 
stratēģiskā posma sākuma.

BONUS EEIG nosūta Komisijai 
turpmākajos punktos paredzētos 
nodevumus ne vēlāk kā 9 mēnešus pēc 
stratēģiskā posma sākuma.

Or. en

Pamatojums

BONUS EEIG nosūta stratēģiskā posma nodevumus Komisijai pirms šā posma beigām. Tā kā 
stratēģiskā posma ilgums ir samazināts līdz vienam gadam (skatīt 8. grozījumu) ir jānosaka 
arī īsāks nodevumu nosūtīšanas termiņš.     
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Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
I Pielikums – 2.2.3. iedaļa – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) izstrādā BONUS projektu finansēšanas 
struktūru, kuras pamatā ir kopējs līdzekļu 
fonds, ko veido iesaistīto valstu un 
Kopienas naudas ieguldījumi;

(h) izstrādā BONUS projektu finansēšanas 
struktūru;

Or. en

Pamatojums

Ieguldījumu sistēma īstenošanas posmā ir aprakstīta I pielikuma 3.4. sadaļā. 

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
I Pielikums –- 3. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja BONUS EEIG novērtējuma un ex ante 
revīzijas rezultāti ir pozitīvi, Komisija un 
BONUS EEIG noslēdz īstenošanas 
nolīgumu.

Komisija un BONUS EEIG noslēdz 
īstenošanas nolīgumu saskaņā ar 3. panta 
3. punkta a) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Komisijas un BONUS EEIG nolīguma nosacījumi ir aprakstīti 3. panta 3. punkta a) 
apakšpunktā.

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
I Pielikums –- 3.1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenošanas posmā publicē un īsteno 
vismaz trīs kopīgus uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus ar mērķi finansēt stratēģiski 

Īstenošanas posmā publicē un īsteno 
vismaz trīs kopīgus uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus ar mērķi finansēt stratēģiski 
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virzītus BONUS-169 projektus ierosmes 
mērķu sasniegšanai. Projektu temati ir 
paredzēti BONUS-169 stratēģiskajā 
pētniecības programmā, tajās pēc iespējas 
ņem vērā izstrādāto ceļvedi, un tie aptver 
pētniecības, tehnoloģiju attīstības un 
mācību un/vai rezultātu izplatīšanas 
pasākumus.

virzītus BONUS projektus ierosmes mērķu 
sasniegšanai. Projektu temati ir paredzēti 
BONUS stratēģiskajā pētniecības 
programmā, tajās pēc iespējas ņem vērā 
izstrādāto ceļvedi, un tie aptver 
pētniecības, tehnoloģiju attīstības un 
mācību un/vai rezultātu izplatīšanas 
pasākumus.

Or. en

Pamatojums
Uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus skaits var būt atkarīgs no stratēģiskā posma rezultātiem 
un tādēļ to nav tekstā jāprecizē..

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
I Pielikums – 3.2. iedaļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

BONUS-169 finansējumu var saņemt 
tiesību subjekti no dalībvalstīm un 
asociētām valstīm. Jebkurā konsorcijā, kas 
iesniedz BONUS-169 projekta 
priekšlikumu, var piedalīties dalībnieki no 
valsts, kas nav dalībvalsts, ja tie reāli spēj 
garantēt, ka to rīcībā ir resursi, kas 
vajadzīgi, lai pilnībā segtu izmaksas par 
dalību programmā. BONUS finansējuma 
piešķiršana šādam dalībniekam atsevišķos 
gadījumos var būt pamatota, ja šā 
dalībnieka ieguldījums projektā ir būtiski 
svarīgs projekta sekmīgam iznākumam.

BONUS finansējumu var saņemt tiesību 
subjekti no dalībvalstīm un asociētām 
valstīm. Jebkurā konsorcijā, kas iesniedz 
BONUS projekta priekšlikumu, var 
piedalīties dalībnieki no valsts, kas nav 
dalībvalsts, ja tie reāli spēj garantēt, ka to 
rīcībā ir resursi, kas vajadzīgi, lai pilnībā 
segtu izmaksas par dalību programmā.  

Or. en

Pamatojums

Viens no BONUS mērķiem ir atbalstīt pētniecības sadarbību ar dalībvalstīm un 
ārpuskopienas valstīm, īpaši Krievijas Federāciju. BONUS finansējumam dalībniekiem no 
Krievijas Federācijas ir jāatbilst vispārīgajiem noteikumiem un jābūt nebirokrātiskam un 
efektīvam.     
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Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
I Pielikums – 3.4. iedaļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienas finansiālo ieguldījumu un 
iesaistīto valstu naudas ieguldījumu 
BONUS-169 programmā apvieno kopējā 
fondā, ko centralizēti pārvalda BONUS 
EEIG.

Parasti Kopienas finansiālo ieguldījumu 
un iesaistīto valstu naudas ieguldījumu 
BONUS programmā apvieno kopējā fondā, 
ko centralizēti pārvalda BONUS EEIG.
Tomēr, pamatotos gadījumos iesaistītās 
valstis var novirzīt savu naudas 
ieguldījumu tikai un vienīgi iekšzemes 
pētniecībai („virtuālais kopējais fonds”).  

Or. en

Pamatojums

Kopienas finansiālo ieguldījumu un iesaistīto valstu naudas ieguldījumu BONUS-169 
programmā parasti apvieno kopējā fondā, ko centralizēti pārvalda BONUS EEIG. Tomēr, ja 
iesaistītā valsts juridisku vai konstitucionālu prasību dēļ nevar pārvest savu naudas 
ieguldījumu uz kopējo fondu, tad šajos gadījumos no šīs iesaistītās valsts būtu iespējams 
naudas ieguldījumu novirzīt tikai iekšzemes pētniecībai. 

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
II Pielikums –- 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmu BONUS-169 ar Sekretariāta 
starpniecību vada BONUS EEIG. BONUS-
169 programmas vajadzībām BONUS 
EEIG izveido šādas struktūras: Vadības 
komiteju, Sekretariātu, Konsultatīvo 
padomi, Nozaru pētniecības forumu un 
Projektu koordinatoru forumu. 

1. Programmu BONUS ar Sekretariāta 
starpniecību vada BONUS EEIG. BONUS
programmas vajadzībām BONUS EEIG ir 
izveidojusi šādas struktūras: Vadības 
komiteju, Sekretariātu, Konsultatīvo 
padomi, Nozaru pētniecības forumu un 
Projektu koordinatoru forumu.

Or. en

Pamatojums

Attiecīgās struktūras jau ir izveidotas. 



PE438.278v01-00 16/19 PR\802568LV.doc

LV



PR\802568LV.doc 17/19 PE438.278v01-00

LV

PASKAIDROJUMS

Jau dažus gadus Baltijas jūra ir kļuvusi par Eiropas Savienības iekšējo jūru, tādējādi pieprasot 
Kopienas līmeņa rīcību visas Eiropas problēmu risināšanā un Baltijas jūras reģiona 
ilgtspējīgas attīstības atbalstīšanā. Kaut gan Baltijas jūras reģionā ir veikti daudzi pētniecības 
pasākumi, lielā mērā tie joprojām ir savstarpēji nesaskaņoti, sadrumstaloti un pārāk atkarīgi 
no ierobežotajām valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa pētniecības iespējām. Tādējādi 
nepārprotami ir vajadzīgs kopīgs reģionāls darbības plāns. 
Lai gan Baltijas jūra ir viena no visizpētītākajām jūras teritorijām pasaulē un Baltijas jūras 
vides pētniekiem ir pieejamas daudzas programmas, kas ir iekļautas ES pamatprogrammā 
pētniecības un tehnoloģijas attīstības jomā, pastāv acīmredzami trūkumi pārrobežu 
pētniecības apspriešanā, plānošanā, saskaņošana un saskaņotā rīcībā, kā arī nepastāv kopīgi 
īstenots mehānisms, kurš būtu īpaši pielāgots paša Baltijas jūras reģiona vides problēmu 
risināšanai.  
Lai panāktu Baltijas jūras dalībvalstu zinātnieku noturīgu saskaņotību un sadarbību, astoņas 
ES Baltijas jūras dalībvalstis (Dānija, Igaunija, Somija, Vācija, Latvija, Lietuva, Polija, 
Zviedrija — turpmāk tekstā — iesaistītās valstis) ir uzsākušas kopīgu Baltijas jūras 
pētniecības programmu (BONUS), kurā piedalās Kopiena, pamatojoties uz Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 185. pantu (iepriekšējo EK līguma 169. pantu).  BONUS integrēs 
iesaistīto valstu nacionālās pētniecības programmas un pasākumus vienā kopīgā pētniecības 
programmā un īpaši atbalstīs pētniecības un vides mērķus, kas izvirzīti Baltijas jūras 
stratēģijā, Jūras vides stratēģijā, Jūrniecības stratēģijā un Ūdens pamatdirektīvā. 
Viens no šīs ierosmes galvenajiem mērķiem ir palīdzēt veidot un strukturēt Eiropas 
pētniecības telpu (ERA) Baltijas jūras reģionā. BONUS turpinās BONUS ERA–NET (2004–
2006) un ERA–NET PLUS (2007–2011) programmas, palielinot integrāciju un novēršot 
šķēršļus starp valsts finansētām pētniecības sistēmām iesaistītajās valstīs.  Tiek sagaidīts, ka 
BONUS sniegs ievērojamu ieguldījumu iepriekš minēto Baltijas jūras stratēģiju un politikas 
īstenošanā.
BONUS mērķi saskan ar Septītās pamatprogrammas īpašās programmas „Sadarbība” galveno 
mērķi — veicināt ilgtspējīgu attīstību, kā arī ar konkrētiem mērķiem vides pētījumu jomā, cita 
starpā vides risku novēršanu, jūras vides pārvaldību, dabas un cilvēka veidotu resursu, kā arī 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu.  
Iesaistītās valstis ir vienojušās, ka BONUS īpaši izveidotā īstenošanas struktūra būs Eiropas 
ekonomisko interešu grupa, proti, Baltijas jūras valstu zinātni finansējošo organizāciju tīkls 
(BONUS EEIG), kas izveidots Helsinkos Somijā. 

Referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu visas BONUS programmas laikā (7 gados) 
sniegt līdz pat EUR 50 miljoniem lielu finanšu ieguldījumu. Reference uzsver, ka BONUS
īstenošanai ir jābūt cik vien iespējams vienkāršai, ātrai un efektīvai, izvairoties no nevajadzīga 
sloga un birokrātijas. 

Referente uzsver Krievijas Federācijas pētnieku iesaistīšanas nozīmi. Liela Baltijas jūras 
baseina daļa atrodas Krievijas Federācijas robežās, tādējādi tai ir ievērojama tieša ietekme uz 
jūras ekosistēmu. Pētnieki no Krievijas Federācijas jau ir aktīvi iesaistījušies iepriekšējos 
ERA–NET Baltijas jūras projektos un šo sadarbību vajadzētu veicināt, ņemot vērā, ka 
sadarbība vides un pētniecības jomā ir viens no ES un Krievijas partnerības nolīguma 
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stūrakmeņiem. 
Komisijas priekšlikums Kopienas dalībai BONUS programmā saskan ar Parlamenta vēlmi 
uzlabot pētniecības darbību koordināciju starp dalībvalstīm un Kopienu Septītās 
pamatprogrammas darbības jomā, lai izvairītos no sadrumstalotības un kompetenču 
pārklāšanās. BONUS nepieciešama īpaša uzmanība, jo šī programma varētu būt vērtīgs 
nākotnes modelis citiem turpmākiem reģionālās izpētes sadarbības veidiem ar kopīgu Eiropas 
vērtību, piemēram, Donavas, Vidusjūras, Ziemeļjūras u.c. reģionos. 
Referente pilnībā piekrīt Komisijai, ka BONUS programmai un tās administratīvajai struktūrai 
pilnībā ir jāatbilst Septītās pamatprogrammas principiem. Referente arī cita starpā norāda, ka 
Septītā pamatprogramma mudina finansēt shēmas, kuras sniegtu elastīgumu un brīvību, lai 
atbalstītu dažādas darbības, un būtu jāpiešķir lielāka pārvaldības autonomija dalībniekiem 1, 
kā arī uzsver, ka jāspēj pielāgot finansiālās līdzdalības apjomu un veidu katrā atsevišķajā 
gadījumā 2. Tādējādi ir jāmeklē īpaši pielāgots risinājums saskaņā ar Septīto 
pamatprogrammu, kā arī iespējami vairāki veidi, kā pārvaldīt ar sadarbību saistītus 
pētniecības projektus. Referente uzskata, ka BONUS struktūras divi aspektiem — divu posmu 
struktūrai un kopējā fonda izmantošanai — nepieciešama elastīga un īpaši izraudzīta pieeja.     

Stratēģiskais/īstenošanas posms
Saskaņā ar Komisija priekšlikumu BONUS programmu ir jāīsteno divos atsevišķos posmos 
(divu fāžu struktūra) — sākotnējā stratēģiskajā posmā, kurš ilgs divus gadus un kura laikā 
tiks izveidotas piemērotas apspriešanās platformas aktīvai ieinteresēto personu iesaistīšanai, 
sagatavota stratēģiskā pētniecības programma, kā arī paplašināta un izstrādāta precīza 
īstenošanas kārtība; un īstenošanas posmā, kura ilgums būs vismaz 5 gadi un kura laikā tiks 
izsludināti vismaz trīs kopīgi uzaicinājumi ar mērķi finansēt stratēģiski virzītus BONUS
projektus konkrētu ierosmes mērķu sasniegšanai.

Referente uzsver, ka stratēģiskā posma nozīmi nekādā gadījumā nedrīkst novērtēt par zemu, 
jo tas ļauj izveidot piemērotu un pielāgotu projekta struktūru, kā arī sniedz vērtīgu 
ieguldījumu īstenošanas posmā. Tomēr ir būtiski, lai divu posmu struktūras īstenošana 
neradītu strauju programmas pārrāvumu starp pirmo un otro daļu, jo tas var negatīvi ietekmēt 
nozīmīgus pētījumus. 
Divu posmu izmantošana ir jaunums, jo tā nekad nav izmantota saskaņā ar 169. pantu (jaunais 
185. pants) izveidotajās programmās. Referente saskaņā ar Komisiju un iesaistītajām valstīm 
pieņem šo jauno pielāgoto pieeju. Referente arī atzinīgi vērtē iepriekšējo BONUS ERA–NET
un ERA–NET PLUS programmu panākumus, kuras sasniedza ievērojamus rezultātus un 
saņēma izcilus novērtējumus, kas sniedz labu pamatu uzskatīt, ka stratēģisko posmu var 
noslēgt mazākā laika posmā par diviem gadiem. Šis ir būtisks arguments, jo stratēģiskais 
posms, kas ilgst divus gadus, varētu nebūt savietojams ar pašreizējo programmu. Ir paredzēts, 
ka visi pašreizējie BONUS projekti beigsies 2011. gadā, tādā veidā radot pauzi starp 
pašreizējo ERA–NET PLUS un jaunā BONUS programmas īstenošanas sākumu. Tam var būt 
ļoti negatīva ietekme uz pētnieku grupu darbību un potenciālu (pašlaik pastāv 16 grupas ar 
vairāk nekā 400 pētniekiem). 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmums Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas 
Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 
2013. gads) (OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp.), 24. apsvērums.
2 Ibid., III pielikums.
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Tā rezultātā referente ierosina vienkāršotu pāreju no stratēģiskā uz īstenošanas posmu, 
novērtējot stratēģiskā posma kvalitāti un ierosinot uzlabojumus. Otrkārt, referente ierosina 
noteikt īsāku laika grafiku stratēģiskajam posmam, lai īstenošanas posmu varētu uzsākt no 
2012. gada sākuma un novērst zinātniskās spējas pazemināšanās risku, kas rastos šī posma 
vēlās uzsākšanas dēļ.  
Reālais/virtuālais kopējais fonds

Komisijas priekšlikumā visām iesaistītajām valstīm ir jādod ieguldījums reālā kopējā fondā, 
no kura tiks finansētas pētniecības darbības. Komisija uzskata, ka reāla kopējā fonda 
izmantošana ir īstais un vienīgais veids, kā organizēt sadarbības projektus un nodrošināt 
patiesu finansiālu saskaņu ar Eiropas „pievienoto vērtību”.   

Kaut gan kopējam fondam saskaņā ar Komisijas viedokli tik tiešām ir jādod priekšroka, dažās 
iesaistītajās valstīs varētu rasties juridiskas un konstitucionālas problēmas pētniecības 
finansējuma pārvešanā uz ārzemēm. 
Kā iespējamo risinājumu referente ierosina, lai Kopienas finansiālo ieguldījumu un iesaistīto 
valstu naudas ieguldījumu BONUS programmā parasti apvienotu kopējā fondā, ko centralizēti 
pārvaldītu BONUS EEIG. Tomēr, ja iesaistītā valsts juridisku vai konstitucionālu prasību dēļ 
nevar pārvest savu naudas ieguldījumu uz kopējo fondu, tad no šīs iesaistītās valsts būtu 
iespējams naudas ieguldījumu novirzīt tikai iekšzemes pētniecībai. Pašreizējā pieredze, kā arī 
kopīgās Baltijas jūras pētniecības programmas neatkarīgie novērojumi (pašlaik ar 32 % ES 
ieguldījumu) dod pamatu ticēt, ka reālā un virtuālā kopējā fonda vienlaicīga izmantošana 
neapdraudētu zinātniskās izcilības pamatprincipu.  


