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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 traktatu WE oraz 
w art. 7 traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament – w przeciwieństwie do 
Komisji – proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
udziału Wspólnoty we Wspólnym Programie Badawczo-Rozwojowym na rzecz Morza 
Bałtyckiego (BONUS-169), podjętym przez kilka państw członkowskich
(COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2009)0610),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 169 i art. 172 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi 
wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0263/2009),

– uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. 
„Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających 
międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 oraz art. 185 i art. 188 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności (A7-0000/2010),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

2. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji 
i parlamentom państw członkowskich.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

DECYZJA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

DECYZJA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY
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w sprawie udziału Wspólnoty we 
Wspólnym Programie Badawczo-
Rozwojowym na rzecz Morza Bałtyckiego 
(BONUS-169), podjętym przez kilka 
państw członkowskich

w sprawie udziału Wspólnoty we 
Wspólnym Programie Badawczo-
Rozwojowym na rzecz Morza Bałtyckiego 
(BONUS), podjętym przez kilka państw 
członkowskich

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie podstawy prawnej do nowej numeracji po wejściu w życie traktatu 
lizbońskiego.

(Niniejsza poprawka odnosi się do całego tekstu. Jej przyjęcie wymagać będzie wprowadzenia 
odpowiednich zmian w całym tekście.)

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Z chwilą zakończenia etapu 
strategicznego Komisja z pomocą 
niezależnych ekspertów powinna ocenić 
dojrzałość i gotowość inicjatywy do 
rozpoczęcia etapu realizacji. 

(15) Z chwilą zakończenia etapu 
strategicznego Komisja z pomocą 
niezależnych ekspertów powinna ocenić 
jakość etapu strategicznego i w razie 
potrzeby zaproponować ulepszenia. 
Przejście do etapu realizacji powinno 
przebiegać płynnie i bez zbędnych 
opóźnień. 

Or. en

Uzasadnienie

Pod koniec etapu strategicznego Komisja powinna ocenić – w sposób płynny i bez zbędnych 
opóźnień – ogólną jakość etapu strategicznego, proponując w razie potrzeby możliwe 
ulepszenia. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W celu skutecznej realizacji BONUS- (24) W celu skutecznej realizacji BONUS 
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169 wsparcie finansowe na etapie realizacji 
powinno zostać przyznane uczestnikom 
wybranych na poziomie centralnym 
projektów w ramach BONUS-169, pod 
nadzorem BONUS EUIG w następstwie 
zaproszenia do składania wniosków. 

wsparcie finansowe na etapie realizacji 
powinno zostać przyznane uczestnikom 
wybranych na poziomie centralnym 
projektów w ramach BONUS, pod 
nadzorem BONUS EUIG w następstwie 
zaproszenia do składania wniosków. 
Udzielanie takiego wsparcia finansowego 
uczestnikom programu BONUS oraz 
wypłacanie środków powinno przebiegać 
w sposób przejrzysty i niebiurokratyczny.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z ogólnymi zasadami siódmego programu ramowego wsparcie finansowe przyznaje 
się uczestnikom w sposób jak najbardziej przejrzysty i bez nadmiernej biurokracji.    

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Zgodnie z celami siódmego programu 
ramowego udział w BONUS-169
jakiegokolwiek innego kraju powinien być 
możliwy w przypadku, gdy udział taki jest 
przewidziany przez odpowiednią umowę 
międzynarodową, a Komisja oraz 
uczestniczące państwa członkowskie 
wyrażą na ten udział zgodę. Zgodnie z 
siódmym programem ramowym Wspólnota 
powinna mieć prawo do uzgadniania 
warunków swojego wkładu finansowego 
do BONUS-169 w odniesieniu do udziału 
w nim innych krajów na zasadach i 
warunkach określonych w niniejszej 
decyzji.

(28) Zgodnie z celami siódmego programu 
ramowego udział w BONUS 
jakiegokolwiek innego kraju, zwłaszcza 
Federacji Rosyjskiej, ale także innych 
krajów basenu Morza Bałtyckiego,
powinien być możliwy w przypadku, gdy 
udział taki jest przewidziany przez 
odpowiednią umowę międzynarodową, a 
Komisja oraz uczestniczące państwa 
członkowskie wyrażą na ten udział zgodę. 
Zgodnie z siódmym programem ramowym 
Wspólnota powinna mieć prawo do 
uzgadniania warunków swojego wkładu 
finansowego do BONUS w odniesieniu do 
udziału w nim innych krajów na zasadach i 
warunkach określonych w niniejszej 
decyzji.

Or. en
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Uzasadnienie

Duża część basenu Morza Bałtyckiego leży w granicach Federacji Rosyjskiej, ma zatem 
istotny bezpośredni wpływ na morski ekosystem. Naukowcy z Federacji Rosyjskiej brali już 
czynny udział w poprzednich projektach ERA-NET dotyczących Morza Bałtyckiego 
i współpracę tę należy popierać, mając na uwadze, że współpraca w dziedzinie ochrony 
środowiska i badań naukowych jest jednym z kluczowych elementów umowy o partnerstwie 
UE-Rosja. Do udziału w programie należy również zaprosić inne kraje basenu Morza 
Bałtyckiego.   

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Istotne jest, aby działalność badawcza 
prowadzona w ramach BONUS-169 była 
zgodna z podstawowymi zasadami 
etycznymi, w tym z zasadami 
odzwierciedlonymi w art. 6 Traktatu o 
Unii Europejskiej oraz w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a także, 
aby kierowała się zasadami uwzględniania 
problematyki równości płci i 
równouprawnienia płci.

(30) Istotne jest, aby działalność badawcza 
prowadzona w ramach BONUS była 
zgodna z zasadami etycznymi zgodnie z 
ogólnymi zasadami określonymi w 
siódmym programie ramowym, a także, 
aby kierowała się zasadami uwzględniania 
problematyki równości płci i 
równouprawnienia płci oraz 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Uzasadnienie

Zasady etyczne stanowią część decyzji nr 1982/2006/WE (zwanej dalej „siódmym programem 
ramowym”). Należy również wymienić zrównoważony rozwój jako nadrzędny cel siódmego 
programu ramowego. 

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 - ustęp 3 - część wprowadzająca 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Etap strategiczny programu trwa do 
dwóch lat i stanowi przygotowanie do 
etapu realizacji. Na etapie strategicznym 
BONUS EUIG wykonuje następujące 
zadania: 

3. Etap strategiczny programu trwa do 
jednego roku i stanowi przygotowanie do 
etapu realizacji. Na etapie strategicznym 
BONUS EUIG wykonuje następujące 
zadania: 
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Or. en

Uzasadnienie

Prowadzone obecnie projekty BONUS + mają zakończyć się do końca 2011 r., co stworzy tym 
samym lukę czasową między końcem programu BONUS + a rozpoczęciem nowego programu 
BONUS. Etap strategiczny należy zatem skrócić, aby umożliwić rozpoczęcie etapu realizacji 
od początku 2012 r. 

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Etap realizacji trwa co najmniej pięć lat. 
Na etapie realizacji publikowane są co 
najmniej trzy zaproszenia do składania 
wniosków zmierzające do sfinansowania 
projektów służących celom BONUS-169. 
Zaproszenia te ukierunkowane są na 
projekty transnarodowe z udziałem wielu 
partnerów i obejmują działania w zakresie 
badań, rozwoju technologicznego, 
szkolenia oraz upowszechniania wiedzy. 
Wyboru projektów dokonuje się zgodnie z 
zasadami równego traktowania, 
przejrzystości, niezależnej oceny, 
współfinansowania, finansowania 
nieprowadzącego do zysku, niełączenia 
finansowania z innymi źródłami 
wspólnotowymi oraz z zasadą niedziałania 
prawa wstecz. 

4. Etap realizacji trwa co najmniej pięć lat. 
Na etapie realizacji publikowane są 
zaproszenia do składania wniosków 
zmierzające do sfinansowania projektów 
służących celom BONUS. Zaproszenia te 
ukierunkowane są na projekty 
transnarodowe z udziałem wielu partnerów 
i obejmują działania w zakresie badań, 
rozwoju technologicznego, szkolenia oraz 
upowszechniania wiedzy. Wyboru 
projektów dokonuje się zgodnie z zasadami 
równego traktowania, przejrzystości, 
niezależnej oceny, współfinansowania, 
finansowania nieprowadzącego do zysku, 
niełączenia finansowania z innymi 
źródłami wspólnotowymi oraz z zasadą 
niedziałania prawa wstecz. 

Or. en

Uzasadnienie

Liczba zaproszeń do składania wniosków może zależeć od wyników etapu strategicznego 
i dlatego nie powinna być wyszczególniona w tekście.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólnota wnosi wkład finansowy z 
przeznaczeniem na etap realizacji pod 
następującymi warunkami: 

Przed końcem etapu strategicznego 
Komisja dokonuje oceny następujących 
elementów:

Or. en

Uzasadnienie

Wkład finansowy Wspólnoty nie jest obwarowany warunkami, przez co powstaje przerwa 
między pierwszym i drugim etapem.  

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) pozytywnej oceny etapu strategicznego, 
dokonywanej przez Komisję z pomocą 
niezależnych ekspertów; ocena ta 
obejmuje postęp w osiągnięciu celów i 
oczekiwanych rezultatów określonych w 
art. 2 ust. 3 i w załączniku I.

(a) wyników etapu strategicznego 
opisanego w art. 2 ust. 3; a także postępu 
w osiągnięciu celów i oczekiwanych 
rezultatów określonych w załączniku I 
sekcja 2;

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna dokonać oceny procesu strategicznego, o którym mowa w art. 2 ust. 3 
i załączniku I sekcja 2.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) zobowiązania każdego z (e) zobowiązania każdego z 
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uczestniczących państw do udziału w 
finansowaniu BONUS-169, wniesienia 
wkładu gotówkowego oraz skutecznego 
wniesienia wkładu rzeczowego w postaci 
infrastruktury gdy jest to wymagane; 
zobowiązania te zawarte są w planie 
finansowania uzgodnionym przez 
właściwe organy krajowe w celu 
przyczynienia się do wspólnego 
przeprowadzenia etapu realizacji BONUS-
169; 

uczestniczących państw do udziału w 
finansowaniu BONUS oraz skutecznego
wniesienia wkładu finansowego, w 
szczególności finansowania uczestników 
projektów BONUS wybranych w 
następstwie zaproszenia do składania 
wniosków;

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przekazuje wszystkie istotne 
informacje Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu. 
Uczestniczące państwa przekazują 
Komisji, za pośrednictwem BONUS 
EUIG, wszelkie dodatkowe informacje 
żądane przez Parlament Europejski, Radę 
oraz Trybunał Obrachunkowy, dotyczące 
zarządzania finansami BONUS EUIG. 

Komisja przekazuje wszystkie istotne 
informacje Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu. 
Uczestniczące państwa przekazują 
Komisji, za pośrednictwem BONUS 
EUIG, wszelkie dodatkowe informacje 
żądane przez Parlament Europejski, Radę 
oraz Trybunał Obrachunkowy, dotyczące 
zarządzania finansami BONUS EUIG, 
zgodnie z ogólnymi wymogami 
dotyczącymi sprawozdawczości 
określonymi w art. 13. 

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli Parlament Europejski, Rada i Trybunał Obrachunkowy potrzebują dodatkowych 
informacji dotyczących zarządzania finansami, państwa uczestniczące muszą dostarczyć 
takich informacji zgodnie z ogólnymi wymogami dotyczącymi sprawozdawczości określonymi 
w art. 13. 
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie oraz każdy 
kraj stowarzyszony z siódmym programem 
ramowym może przystąpić do BONUS-
169 zgodnie z kryteriami określonymi w 
art. 3 ust. 1 oraz art. 3 ust. 3 lit. e) i f). Dla 
celów niniejszej decyzji państwa 
członkowskie i kraje, które przystąpiły do 
BONUS-169, uważane są za uczestniczące 
państwa.

Każde państwo członkowskie oraz każdy 
kraj stowarzyszony z siódmym programem 
ramowym może przystąpić do BONUS
zgodnie z kryteriami określonymi w art. 3 
ust. 1 oraz art. 3 ust. 3 lit. e) i f). Dla celów 
niniejszej decyzji państwa członkowskie i 
kraje, które przystąpiły do BONUS, 
uważane są za uczestniczące państwa.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowania techniczne. 

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I - sekcja 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) wystosowanie co najmniej trzech
przekrojowych, strategicznie 
ukierunkowanych i angażujących wielu 
partnerów wspólnych zaproszeń do 
składania wniosków. 

(g) wystosowanie przekrojowych, 
strategicznie ukierunkowanych i 
angażujących wielu partnerów wspólnych 
zaproszeń do składania wniosków. 

Or. en

Uzasadnienie

Liczba zaproszeń do składania wniosków może zależeć od wyników etapu strategicznego 
i dlatego nie powinna być wyszczególniona w tekście.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

BONUS EUIG prześle Komisji rezultaty 
określone w poniższych punktach nie 
później niż w ciągu 18 miesięcy od 
rozpoczęcia etapu strategicznego.

BONUS EUIG prześle Komisji rezultaty 
określone w poniższych punktach nie 
później niż w ciągu 9 miesięcy od 
rozpoczęcia etapu strategicznego.

Or. en

Uzasadnienie

BONUS EUIG przesyła Komisji rezultaty etapu strategicznego przed zakończeniem tego 
etapu. Ponieważ czas trwania etapu strategicznego został skrócony do jednego roku (zob. 
poprawka 8), należy skrócić również termin dostarczenia rezultatów.     

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I - sekcja 2.2.3 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) opracowanie struktury finansowania 
projektów w ramach BONUS-169 w 
oparciu o pulę środków z wkładów 
gotówkowych uczestniczących państw 
oraz Wspólnoty;

(h) opracowanie struktury finansowania 
projektów w ramach projektów BONUS;

Or. en

Uzasadnienie

System wkładów na etapie realizacji jest określony w załączniku I sekcja 3.4. 
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Złącznik I – sekcja 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O ile wyniki oceny i audytu ex ante 
BONUS EUIG są pozytywne, Komisja i 
BONUS EUIG zawierają porozumienie 
wykonawcze.

Komisja i BONUS EUIG zawierają 
porozumienie wykonawcze określone w 
art. 3 ust. 3 lit. a).

Or. en

Uzasadnienie

Warunki umowy między Komisją a BONUS EUIG są opisane w art. 3 ust. 3 lit. a).

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Złącznik I – sekcja 3.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na etapie realizacji publikowane i 
realizowane są co najmniej trzy wspólne 
zaproszenia do składania wniosków, 
mające na celu sfinansowanie strategicznie 
ukierunkowanych projektów BONUS-169, 
dotyczących celów tej inicjatywy. 
Tematyka projektów, oparta na 
strategicznym programie badań BONUS-
169, uwzględnia - na ile to możliwe -
ustalony plan działań i obejmuje badania, 
działania w zakresie rozwoju 
technologicznego, szkolenia lub 
upowszechnianie.

Na etapie realizacji publikowane i 
realizowane są wspólne zaproszenia do 
składania wniosków, mające na celu 
sfinansowanie strategicznie 
ukierunkowanych projektów BONUS, 
dotyczących celów tej inicjatywy. 
Tematyka projektów, oparta na 
strategicznym programie badań BONUS, 
uwzględnia – na ile to możliwe – ustalony 
plan działań i obejmuje badania, działania 
w zakresie rozwoju technologicznego, 
szkolenia lub upowszechnianie.

Or. en

Uzasadnienie
Liczba zaproszeń do składania wniosków może zależeć od wyników etapu strategicznego 
i dlatego nie powinna być wyszczególniona w tekście.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 3.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty prawne z państw członkowskich 
i krajów stowarzyszonych mogą otrzymać 
finansowanie w ramach BONUS-169. 
Dowolne konsorcjum przedstawiające 
wniosek dotyczący projektu BONUS-169
może obejmować uczestników z państwa 
trzeciego, pod warunkiem, że mogą oni 
rzeczywiście zapewnić zasoby niezbędne 
do pokrycia kosztów swojego udziału. 
Przyznanie takiemu uczestnikowi 
finansowania w ramach BONUS w 
indywidualnych przypadkach może być 
uzasadnione, jeżeli wkład tego uczestnika 
ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
wyników projektu.

Podmioty prawne z państw członkowskich 
i krajów stowarzyszonych mogą otrzymać 
finansowanie w ramach BONUS. Dowolne 
konsorcjum przedstawiające wniosek 
dotyczący projektu BONUS może 
obejmować uczestników z państwa 
trzeciego, pod warunkiem, że mogą oni 
rzeczywiście zapewnić zasoby niezbędne 
do pokrycia kosztów swojego udziału.  

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z celów programu BONUS jest wspieranie współpracy naukowej z innymi państwami 
członkowskimi i państwami niebędącymi członkami, zwłaszcza z Federacją Rosyjską. Zgodnie 
z przepisami ogólnymi finansowanie w ramach BONUS dla uczestników z Federacji 
Rosyjskiej powinno być niezbiurokratyzowane i skuteczne.     

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 3.4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład finansowy Wspólnoty oraz wkłady 
gotówkowe uczestniczących państw na 
rzecz BONUS-169 są zbierane i 
zarządzane na poziomie centralnym przez 
BONUS EUIG.

Co do zasady wkład finansowy Wspólnoty 
oraz wkłady gotówkowe uczestniczących 
państw na rzecz BONUS są łączone i 
zarządzane na poziomie centralnym przez 
BONUS EUIG („rzeczywista wspólna 
pula”). Jednak w uzasadnionych 
przypadkach uczestniczące państwo może 
przeznaczyć swój wkład gotówkowy 
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wyłącznie na badania krajowe 
(„wirtualna wspólna pula”).  

Or. en

Uzasadnienie

Wkład finansowy Wspólnoty oraz wkłady gotówkowe 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 uczestniczące wkładu 
gotówkowego jedynie na badania krajowe. 

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. BONUS-169 jest zarządzany przez 
BONUS EUIG za pośrednictwem 
Sekretariatu ugrupowania. Dla celów 
BONUS-169 BONUS EUIG ustanawia 
następujące struktury: Komitet Sterujący, 
Sekretariat, Rada Konsultacyjna, Forum 
Badań Sektorowych oraz Forum 
Koordynatorów Projektów. 

1. BONUS jest zarządzany przez BONUS 
EUIG za pośrednictwem Sekretariatu 
ugrupowania. Dla celów BONUS BONUS 
EUIG ustanawia następujące struktury: 
Komitet Sterujący, Sekretariat, Rada 
Konsultacyjna, Forum Badań Sektorowych 
oraz Forum Koordynatorów Projektów.

Or. en

Uzasadnienie

Odnośne struktury zostały już ustanowione. 
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UZASADNIENIE

Już od kilku lat Bałtyk jest „morzem śródlądowym” Unii Europejskiej, co wymaga wspólnych 
działań na poziomie wspólnotowym w celu rozwiązania tych wspólnych europejskich 
problemów i wspierania zrównoważonego rozwoju regionów Morza Bałtyckiego. Mimo że 
w regionie Morza Bałtyckiego prowadzi się wiele badań, wysiłki te pozostają w większości 
nieskoordynowane, fragmentaryczne i zbyt zależne od ograniczonych możliwości 
badawczych dostępnych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym. Istnieje zatem 
wyraźna potrzeba wspólnego uzgodnienia regionalnego planu działania. 

Chociaż Bałtyk jest jednym z najszerzej naukowo badanych obszarów morskich na świecie, 
a środowisko naukowe zajmujące się ochroną Morza Bałtyckiego ma dostęp do szeregu 
programów w obrębie programu ramowego UE w zakresie badań i rozwoju technologicznego, 
wyraźnie brakuje ponadgranicznych konsultacji naukowych, planowania, koordynacji oraz 
wspólnych działań, a obecnie nie istnieją wspólnie realizowane programy, które byłyby 
specjalnie opracowane z myślą o rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska w regionie 
samego Morza Bałtyckiego. 
W celu osiągnięcia trwałej koordynacji i współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi 
bałtyckich państw członkowskich osiem bałtyckich państw członkowskich UE (Dania, 
Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa, Polska i Szwecja, zwane dalej „uczestniczącymi 
państwami”) zainicjowało Wspólny Program Badawczo-Rozwojowy na rzecz Morza 
Bałtyckiego (BONUS) z udziałem Wspólnoty, w oparciu o art. 185 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 169 Traktatu WE).   Program BONUS połączy 
krajowe programy i działania badawcze uczestniczących państw w jeden wspólny program 
badawczy, w szczególności wspierając cele związane z badaniami i ochroną środowiska 
w ramach strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, europejskiej strategii na 
rzecz badań morskich oraz ramowej dyrektywy wodnej. 
Jednym z głównych celów tej inicjatywy jest pomoc w utworzeniu i zorganizowaniu 
europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) w regionie Morza Bałtyckiego. Jako kontynuacja 
poprzednich programów BONUS ERA-NET (lata 2004-2006) oraz ERA-NET PLUS (lata 
2007-2011) program BONUS ma na celu zwiększanie poziomu integracji i usuwanie barier 
między systemami badawczymi uczestniczących państw finansowanymi na poziomie 
krajowym. Oczekuje się, że BONUS znacząco przyczyni się do wdrożenia wyżej 
wymienionych strategii i polityki Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego.

Cele programu BONUS są zgodne z nadrzędnym celem programu szczegółowego 
„Współpraca” w ramach siódmego programu ramowego (7. PR) – jakim jest przyczynianie 
się do zrównoważonego rozwoju – jak również ze szczegółowymi celami badań nad 
środowiskiem, jak np. zapobieganie zagrożeniom dla środowiska, zarządzanie środowiskami 
morskimi, ochrona zasobów naturalnych oraz wytworzonych przez człowieka 
i zrównoważone zarządzanie tymi zasobami, a także różnorodność biologiczna.  

Uczestniczące państwa uzgodniły, że specjalną jednostką ds. realizacji programu BONUS 
będzie europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych, a mianowicie Bałtycka Sieć 
Organizacji na rzecz Finansowania Nauki (BONUS EUIG) z siedzibą w Helsinkach 
(Finlandia). 

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie wniesienia wkładu 
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finansowego w wysokości do 50 mln EUR na okres trwania całego programu BONUS (7 lat). 
Sprawozdawczyni podkreśla, że wdrażanie programu BONUS powinno być jak najłatwiejsze, 
najszybsze i najskuteczniejsze przy jednoczesnym unikaniu niepotrzebnych obciążeń 
i biurokracji. 

Sprawozdawczyni podkreśla znaczenie zaangażowania naukowców z Federacji Rosyjskiej. 
Duża część basenu Morza Bałtyckiego leży w granicach Federacji Rosyjskiej, ma zatem 
istotny bezpośredni wpływ na morski ekosystem. Naukowcy z Federacji Rosyjskiej brali już 
czynny udział w poprzednich projektach ERA-NET dotyczących Morza Bałtyckiego 
i współpracę tę należy popierać, mając na uwadze, że współpraca w dziedzinie ochrony 
środowiska i badań naukowych jest jednym z kluczowych elementów umowy o partnerstwie 
UE-Rosja. 
Wniosek Komisji w sprawie udziału Wspólnoty w programie BONUS jest również zgodny 
z dążeniem Parlamentu do poprawy koordynacji badań naukowych pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz na szczeblu wspólnotowym w ramach 7. PR, a także uniknięcia 
fragmentaryzacji i nakładania się kompetencji. Program BONUS zasługuje na szczególną 
uwagę, ponieważ może on być cennym wzorcem prognozowania dla innych form przyszłej 
naukowej współpracy regionalnej o wspólnych europejskich wartościach, takich jak 
współpraca w regionach Dunaju, Morza Śródziemnego, Morza Północnego itp. 

Sprawozdawczyni całkowicie zgadza się z Komisją, że program BONUS i jego struktura
administracyjna powinny być w pełni zgodne z zasadami siódmego programu ramowego. 
Sprawozdawczyni zauważa również, że siódmy program ramowy promuje między innymi 
systemy finansowania o większej elastyczności i swobodzie celem wsparcia poszczególnych 
działań i że uczestnikom1 należy przyznać większą niezależność w dziedzinie zarządzania, 
a także podkreśla, że konieczna będzie możliwość indywidualnego dostosowania rozmiaru 
i formy udziału finansowego2. W związku z powyższym potrzebne jest dostosowane do 
potrzeb rozwiązanie obecnych problemów w ramach 7. PR, a możliwych jest wiele sposobów 
zarządzania wspólnymi projektami badawczymi. Zdaniem sprawozdawczyni specjalnie 
zaprojektowanego, elastycznego podejścia wymagają dwa aspekty struktury programu 
BONUS, czyli system dwuetapowy i stosowanie wspólnej puli.     
Etap strategiczny/ etap realizacji

Zgodnie z wnioskiem Komisji program BONUS powinien być realizowany w dwóch 
odrębnych etapach („struktura dwuetapowa”). We wstępnym etapie strategicznym, trwającym 
dwa lata, w którym zostaną powołane stosowne platformy konsultacyjne służące aktywnemu 
udziałowi zainteresowanych stron, zostanie przygotowany strategiczny program badań, 
a szczegółowe warunki realizacji zostaną jeszcze poszerzone. Następnie w etapie realizacji,
trwającym minimum pięć lat, opublikowane zostaną co najmniej trzy wspólne zaproszenia do 
składania wniosków, mające na celu sfinansowanie ukierunkowanych strategicznie projektów 
w ramach BONUS, dotyczących konkretnie celów omawianej inicjatywy.

Sprawozdawczyni podkreśla, że w żadnym wypadku nie należy lekceważyć znaczenia etapu 
strategicznego, ponieważ pomaga on stworzyć najbardziej odpowiednią i indywidualnie 
dostosowaną strukturę projektu dostarczającą cennego wkładu dla etapu realizacji. Ważne jest 
                                               
1 Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego 
programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji 
(2007-2013) (Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1), punkt 24 preambuły. 
2 Tamże, załącznik III
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jednak, aby realizacja dwuetapowej struktury nie spowodowała nagłego przerwania programu 
pomiędzy pierwszym a drugim etapem, gdyż miałoby to negatywny wpływ na istotne 
badania. 
Zastosowanie struktury dwuetapowej stanowi nowość, ponieważ nigdy nie była ona 
wykorzystywana w programach objętych art. 169 (nowy art. 185). Wraz z Komisją 
i uczestniczącymi państwami sprawozdawczyni akceptuje to nowe, indywidualnie 
dostosowane podejście. Sprawozdawczyni docenia także powodzenie poprzednich 
programów BONUS ERA-NET i ERA-NET PLUS ze znakomitymi wynikami i doskonałą 
oceną oraz zauważa, że stanowi to dobrą podstawę do przyjęcia, iż etap strategiczny można 
będzie zrealizować w okresie krótszym niż dwa lata. Jest to istotny punkt, gdyż dwuletni 
okres trwania etapu strategicznego może nie być dokładnie zgodny z aktualnym programem. 
Wszystkie prowadzone projekty BONUS mają zakończyć się w 2011 r., co stworzy lukę 
między zakończeniem obecnego programu ERA-NET PLUS a rozpoczęciem realizacji 
nowego programu BONUS. Może to mieć bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie 
i potencjał grup badawczych (obecnie 16 grup liczących ponad 400 naukowców). 
W związku z tym sprawozdawczyni proponuje usprawnienie przejścia z etapu strategicznego 
do etapu realizacji, z oceną jakości etapu strategicznego i ewentualnymi propozycjami 
ulepszeń. Po drugie, sprawozdawczyni sugeruje krótszy okres trwania etapu strategicznego 
w celu umożliwienia rozpoczęcia etapu realizacji od początku 2012 r. i zmniejszenia ryzyka 
kurczenia się potencjału naukowego ze względu na późne rozpoczęcie. 

Rzeczywista/ wirtualna wspólna pula
We wniosku Komisji wszystkie uczestniczące państwa są zobowiązane do wnoszenia wkładu 
do rzeczywistej wspólnej puli, z której finansowane będą prace badawcze. Zdaniem Komisji 
korzystanie z rzeczywistej wspólnej puli to jedyny sposób obsługi wspólnych projektów 
i zapewnienia prawdziwej integracji finansowej z europejską „wartością dodaną”.   
Chociaż ze wspólnotowego punktu widzenia wspólna pula jest rzeczywiście korzystniejsza, 
w niektórych uczestniczących państwach mogą wystąpić pewne prawne i konstytucyjne 
problemy z przekazywaniem za granicę funduszy na badania naukowe. 

Jako jedno z możliwych rozwiązań sprawozdawczyni proponuje, aby wkład finansowy 
Wspólnoty i wkłady gotówkowe uczestniczących państw na rzecz programu BONUS były co 
do zasady łączone i zarządzane na poziomie centralnym przez BONUS EUIG. Jeśli jednak –
z powodu wymogów prawnych lub konstytucyjnych – uczestniczące państwo nie może 
przekazać swojego wkładu gotówkowego do wspólnej puli, to możliwym rozwiązaniem 
powinno być przeznaczenie przez to państwo uczestniczące wkładu gotówkowego jedynie na 
badania krajowe. Dotychczasowe doświadczenia, jak również niezależne obserwacje 
wspólnych programów badawczo-rozwojowych na rzecz Morza Bałtyckiego (otrzymujących 
obecnie 32% wkładu z UE) dają powód do przypuszczenia, że jednoczesne korzystanie 
z rzeczywistej i wirtualnej wspólnej puli nie podważałoby nadrzędnej zasady, jaką jest 
doskonałość naukowa. 


