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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch 
sa časti prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament 
zmeniť a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, označujú 
tučným písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí 
textu sa označujú takto: [...]. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa 
navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej 
verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Spoločenstva na 
Spoločnom programe výskumu a vývoja v oblasti Baltského mora (BONUS–169) 
vykonávanom niekoľkými členskými štátmi
(KOM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0610),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a články 169 a 172 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s 
ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0263/2009),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky 
nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne 
rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 a články185 a 188 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0000/2010),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

o účasti Spoločenstva v Spoločnom 
programe výskumu a vývoja v oblasti 
Baltského mora (BONUS-169)

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

o účasti Spoločenstva v Spoločnom 
programe výskumu a vývoja v oblasti 
Baltského mora (BONUS) vykonávanom 
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vykonávanom niekoľkými členskými 
štátmi

niekoľkými členskými štátmi

Or. en

Odôvodnenie

Prispôsobenie právneho základu novému číslovaniu po nadobudnutí platnosti Lisabonskej 
zmluvy.

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh (ďalej len PDN) sa týka celého znenia. Jeho prijatie si 
vyžiada príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Komisia by mala na konci strategickej 
fázy za pomoci nezávislého experta 
posúdiť zrelosť a pripravenosť iniciatívy 
na vstup do realizačnej fázy. 

(15) Komisia by mala na konci strategickej 
fázy za pomoci nezávislého experta 
vyhodnotiť kvalitu strategickej fázy a v 
prípade potreby navrhnúť zlepšenia. 
Prechod do realizačnej fázy by mal byť 
plynulý a bez zbytočných odkladov.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by mala na konci strategickej fázy plynule a bez zbytočných odkladov vyhodnotiť 
celkovú kvalitu strategickej fázy a v prípade potreby navrhnúť zlepšenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) S cieľom účinne vykonávať program 
BONUS-169 by sa mala počas fázy 
vykonávania účastníkom projektov 
programu BONUS-169 vybraných na 
ústrednej úrovni v rámci právomocí 
BONUS EEIG na základe výziev na 
predkladanie návrhov poskytnúť finančná 

(24) S cieľom účinne vykonávať program 
BONUS by sa mala počas realizačnej fázy 
účastníkom projektov programu BONUS
vybraných na ústrednej úrovni v rámci 
právomocí BONUS EEIG na základe 
výziev na predkladanie návrhov poskytnúť 
finančná podpora. Poskytovanie tejto 
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podpora. finančnej podpory a jej vyplácanie 
účastníkom programu BONUS by malo 
byť transparentné a nebyrokratické.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa všeobecných pravidiel 7. rámcového programu má byť poskytovanie finančnej podpory 
účastníkom čo najtransparentnejšie a čo najmenej byrokratické.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) V súlade s cieľmi siedmeho 
rámcového programu by mala byť účasť 
akýchkoľvek iných krajín v programe 
BONUS-169 umožnená vtedy, ak takúto 
účasť umožňuje príslušná medzinárodná 
dohoda a ak s ňou súhlasí Komisia 
aj zúčastnené členské štáty. Spoločenstvo 
by malo mať v súlade so siedmym 
rámcovým programom právo odsúhlasiť 
podmienky týkajúce sa jeho finančného 
príspevku na program BONUS-169 v 
súvislosti s účasťou iných krajín v súlade s 
pravidlami a podmienkami vymedzenými v 
tomto rozhodnutí.

(28) V súlade s cieľmi siedmeho 
rámcového programu by mala byť účasť 
akýchkoľvek iných krajín v programe
BONUS, najmä Ruskej federácie, ale aj 
ďalších krajín v oblasti Baltského mora 
umožnená vtedy, ak takúto účasť umožňuje 
príslušná medzinárodná dohoda a ak s ňou 
súhlasí Komisia aj zúčastnené členské 
štáty. Spoločenstvo by malo mať v súlade 
so siedmym rámcovým programom právo 
odsúhlasiť podmienky týkajúce sa jeho 
finančného príspevku na program BONUS
v súvislosti s účasťou iných krajín v súlade 
s pravidlami a podmienkami vymedzenými 
v tomto rozhodnutí.

Or. en

Odôvodnenie

Veľká časť Baltského mora hraničí s Ruskou federáciou, ktorá má teda značný priamy vplyv 
na ekosystém mora. Výskumní pracovníci Ruskej federácie sa aktívne zapojili už do 
predchádzajúcich projektov ERA-NET, ktoré sa týkajú Baltského mora, a túto spoluprácu 
treba podporovať, pretože spolupráca v oblasti životného prostredia je jedným zo základov 
dohody o partnerstve medzi EÚ a Ruskom. Je potrebné vyzvať aj ďalšie krajiny z oblasti 
Baltského mora, aby sa zapojili do programu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Je nevyhnutné, aby výskumné činnosti 
vykonávané v rámci programu BONUS-
169 spĺňali základné etické zásady vrátane 
zásad, ktoré sú uvedené v článku 6 
Zmluvy o Európskej únii a Charte 
základných práv Európskej únie, 
a dodržiavali zásady rodového hľadiska 
a rodovej rovnosti.

(30) Je nevyhnutné, aby výskumné činnosti 
vykonávané v rámci programu BONUS 
spĺňali etické zásady v súlade so 
všeobecnými zásadami stanovenými v 
siedmom rámcovom programe 
a dodržiavali zásady rodového hľadiska, 
rodovej rovnosti a trvalo udržateľného 
rozvoja.

Or. en

Odôvodnenie

Etické zásady sú súčasťou rozhodnutia č. 1982/2006/ES (ďalej len 7. RP alebo 7. rámcový 
program). Je potrebné uviesť aj trvalo udržateľný rozvoj ako spoločný cieľ 7. RP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Strategická fáza programu bude trvať 
maximálne dva roky. Bude prípravou pre
realizačnú fázu. Počas strategickej fázy 
BONUS EEIG vykoná tieto úlohy: 

3. Strategická fáza programu bude trvať 
maximálne jeden rok. Bude prípravou na
realizačnú fázu. Počas strategickej fázy 
BONUS EEIG vykoná tieto úlohy: 

Or. en

Odôvodnenie

Projekty BONUS+, ktoré sa uskutočňujú v súčasnosti, sa majú skončiť koncom roka 2011, 
čím sa vytvorí časová medzera medzi ich skončením a začiatkom programu BONUS. 
Strategická fáza by sa preto mala skrátiť, aby sa realizačná fáza mohla začať na začiatku 
roka 2012.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Realizačná fáza potrvá minimálne päť 
rokov. Počas fázy realizácie sa uverejnia 
najmenej tri výzvy na predkladanie 
návrhov týkajúce sa financovania 
projektov, ktoré sa zameriavajú na ciele 
programu BONUS-169. Tieto výzvy budú 
zamerané na multipartnerské a nadnárodné 
projekty a budú zahŕňať výskum, 
technologický vývoj, odbornú prípravu 
a činnosti v oblasti rozšírenia výsledkov. 
Projekty sa budú vyberať podľa zásady 
rovnakého zaobchádzania, 
transparentnosti, nezávislého hodnotenia, 
spolufinancovania, neziskovosti, 
financovania nekumulovaného s inými 
zdrojmi Spoločenstva, ako aj zásady 
spätnej účinnosti.

4. Realizačná fáza potrvá minimálne päť 
rokov. Počas fázy realizácie sa uverejnia 
výzvy na predkladanie návrhov týkajúce sa 
financovania projektov, ktoré sa 
zameriavajú na ciele programu BONUS. 
Tieto výzvy budú zamerané na 
multipartnerské a nadnárodné projekty 
a budú zahŕňať výskum, technologický 
vývoj, odbornú prípravu a činnosti 
v oblasti rozšírenia výsledkov. Projekty sa 
budú vyberať podľa zásady rovnakého 
zaobchádzania, transparentnosti, 
nezávislého hodnotenia, 
spolufinancovania, neziskovosti, 
financovania nekumulovaného s inými 
zdrojmi Spoločenstva, ako aj zásady 
spätnej účinnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Počet výziev na predkladanie návrhov môže závisieť od výsledkov strategickej fázy, preto by 
sa nemal presne určovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Finančný príspevok Spoločenstva na 
realizačnú fázu sa poskytne za týchto 
podmienok:

Komisia pred koncom strategickej fázy 
posúdi:

Or. en
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Odôvodnenie

Finančný príspevok Spoločenstva nemôže byť podmienený, prerušil by sa prechod z prvej fázy 
do druhej.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) pozitívne hodnotenie strategickej fázy 
vykonané Komisiou za pomoci 
nezávislých expertov; toto hodnotenie sa 
bude vzťahovať na pokrok smerom 
k dosiahnutiu cieľov a výsledkov 
vymedzených v článku 2 ods. 3 a prílohe 
I;

a) výsledky strategickej fázy, opísanej v 
článku 2 ods. 3 ako aj pokrok smerom 
k dosiahnutiu cieľov a výsledkov 
vymedzených v prílohe I časť 2;

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by mala posúdiť strategický postup uvedený v článku 2 ods. 3 a v prílohe I časť 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) záväzok každého zúčastneného štátu 
prispieť svojím podielom financovania na 
program BONUS-169 a platbou hotovosti 
a účinným poskytnutím príspevku 
v naturáliách vo forme infraštruktúry na 
požiadanie; tieto záväzky sa zahnú do 
plánu financovania odsúhlaseného 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 
s cieľom prispieť k spoločnému 
vykonávaniu fázy realizácie programu 
BONUS-169;

e) záväzok každého zúčastneného štátu 
prispieť svojím podielom financovania na 
program BONUS a efektívnou platbou 
finančného príspevku, najmä 
financovaním účastníkov v projektoch 
BONUS, vybraných na základe výziev na 
predkladanie návrhov;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia oznámi Európskemu parlamentu, 
Rade a Dvoru audítorov všetky náležité 
informácie. Zúčastnené štáty predložia 
Komisii prostredníctvom BONUS EEIG 
všetky dodatočné informácie, o ktoré 
požiada Európsky parlament, Rada a Dvor 
audítorov, týkajúce sa finančného riadenia 
BONUS EEIG.

Komisia oznámi Európskemu parlamentu, 
Rade a Dvoru audítorov všetky náležité 
informácie. Zúčastnené štáty predložia 
Komisii prostredníctvom BONUS EEIG 
všetky dodatočné informácie, o ktoré 
požiada Európsky parlament, Rada a Dvor 
audítorov, týkajúce sa finančného riadenia 
BONUS EEIG, a ktoré sú v súlade so 
súhrnnými požiadavkami na podávanie 
správ, stanovenými v článku 13.

Or. en

Odôvodnenie

Ak bude Európsky parlament, Rada a Dvor audítorov potrebovať dodatočné informácie 
týkajúce sa finančného riadenia, zúčastnené štáty im ich musia poskytnúť v súlade so 
súhrnnými požiadavkami na podávanie správ, stanovenými v článku 13.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Článok 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ktorýkoľvek členský štát alebo krajina 
pridružená k siedmemu rámcovému 
programu sa môže zapojiť do programu 
BONUS-169 v súlade s kritériami 
uvedenými v článku 3 ods. 1 a článku 3 
ods. 4 písm. e) a f). Členské štáty a krajiny, 
ktoré sa zapojili do programu BONUS-169
sa na účely tohto rozhodnutia považujú za 
zúčastnené štáty.

Ktorýkoľvek členský štát alebo krajina 
pridružená k siedmemu rámcovému 
programu sa môže zapojiť do programu 
BONUS v súlade s kritériami uvedenými 
v článku 3 ods. 1 a článku 3 ods. 3 písm. e) 
a f). Členské štáty a krajiny, ktoré sa 
zapojili do programu BONUS sa na účely 
tohto rozhodnutia považujú za zúčastnené 
štáty.

Or. en
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Odôvodnenie

Technické úpravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Príloha I – oddiel 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) uskutoční najmenej tri medzitematické, 
strategicky orientované spoločné výzvy 
viacerých partnerov na predkladanie 
návrhov 

g) uskutoční medzitematické, strategicky 
orientované spoločné výzvy viacerých 
partnerov na predkladanie návrhov 

Or. en

Odôvodnenie

Počet výziev na predkladanie návrhov môže závisieť od výsledkov strategickej fázy, preto by 
sa nemal presne určovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Príloha I – oddiel 2.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

BONUS EEIG pošle Komisii podklady 
uvedené v nasledujúcich odsekoch 
najneskôr 18 mesiacov od začatia 
strategickej fázy.

BONUS EEIG pošle Komisii podklady 
uvedené v nasledujúcich odsekoch 
najneskôr 9 mesiacov od začatia 
strategickej fázy.

Or. en

Odôvodnenie

BONUS EEIG má Komisii poslať podklady o strategickej fáze pred jej skončením. Keďže 
trvanie strategickej fázy sa skrátilo na jeden rok (pozri PDN 8; správne: PDN 6 – pozn. 
preklad.), mali by sa skrátiť aj termíny na zasielanie podkladov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh rozhodnutia
Príloha I – oddiel 2.2.3 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) navrhnutie finančnej štruktúry 
financovania projektu BONUS-169 na 
základe spoločných fondov tvorených 
hotovostnými príspevkami zúčastnených 
štátov a Spoločenstva;

h) navrhnutie finančnej štruktúry 
financovania projektov BONUS;

Or. en

Odôvodnenie

Systém poskytovania príspevkov počas realizačnej fázy je opísaný v prílohe I časť 3.4 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh rozhodnutia
Príloha I – oddiel 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Za predpokladu, že výsledky hodnotenia 
a auditu ex-ante, ktoré vykoná BONUS 
EEIG, sú pozitívne, Komisia a BONUS 
EEIG uzatvoria dohodu o vykonávaní.

Komisia a BONUS EEIG uzatvoria dohodu 
o vykonávaní podľa článku 3 ods. 3 písm. 
a).

Or. en

Odôvodnenie

Podmienky uzatvorenia dohody medzi Komisiou a BONUS EEIG sú uvedené v článku 3 ods. 3 
písm. a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutia
Príloha I – oddiel 3.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Počas fázy realizácie sa uverejnia 
a vykonajú minimálne tri spoločné výzvy 

Počas fázy realizácie sa uverejnia 
a vykonajú spoločné výzvy na 
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na predkladanie návrhov určených na 
financovanie strategicky orientovaných 
projektov BONUS-169, ktoré napĺňajú 
ciele iniciatívy. Témy vychádzajú zo 
strategického výskumného programu 
BONUS-169, v maximálnej možnej miere 
rešpektujú stanovený plán a zameriavajú sa 
na výskum, technologický vývoj, odbornú 
prípravu a/alebo činnosti zamerané na 
rozšírenie výsledkov.

predkladanie návrhov určených na 
financovanie strategicky orientovaných 
projektov BONUS, ktoré napĺňajú ciele 
iniciatívy. Témy vychádzajú zo 
strategického výskumného programu 
BONUS, v maximálnej možnej miere 
rešpektujú stanovený plán a zameriavajú sa 
na výskum, technologický vývoj, odbornú 
prípravu a/alebo činnosti zamerané na 
rozšírenie výsledkov.

Or. en

Odôvodnenie

Počet výziev na predkladanie návrhov môže závisieť od výsledkov strategickej fázy, preto by 
sa nemal presne určovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh rozhodnutia
Príloha I – oddiel 3.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Právnické osoby z členských štátov 
a pridružených štátov môžu získať 
financovanie v rámci programu BONUS-
169. Členmi konzorcia, ktoré predloží 
návrh na projekt BONUS-169, môžu byť aj 
subjekty z nečlenského štátu za 
predpokladu reálneho zabezpečenia 
disponibility zdrojmi potrebnými na plné 
pokrytie nákladov na účasť. Takýto 
účastník môže byť oprávnený 
na financovanie z prostriedkov projektu 
BONUS na základe individuálneho 
posúdenia v prípade, ak jeho prínos je 
absolútne nevyhnutný pre úspešnú 
realizáciu projektu.

Právnické osoby z členských štátov 
a pridružených štátov môžu získať 
financovanie v rámci programu BONUS. 
Členmi konzorcia, ktoré predloží návrh na 
projekt BONUS, môžu byť aj subjekty 
z nečlenského štátu za predpokladu 
reálneho zabezpečenia disponibility 
zdrojmi potrebnými na plné pokrytie 
nákladov na účasť.  

Or. en
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Odôvodnenie

Jedným z cieľov programu BONUS je podpora výskumnej spolupráce s inými členskými i 
nečlenskými štátmi, predovšetkým s Ruskou federáciou. Poskytovanie finančných prostriedkov 
BONUS účastníkom z Ruskej federácie by malo byť v súlade so všeobecnými ustanoveniami 
nebyrokratické a efektívne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh rozhodnutia
Príloha I – oddiel 3.4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Finančný príspevok Spoločenstva 
a hotovostné príspevky zúčastnených 
štátov na program BONUS-169 sa 
zhromaždia do spoločného fondu a bude 
ich centrálne spravovať BONUS EEIG.

Finančný príspevok Spoločenstva 
a hotovostné príspevky zúčastnených 
štátov na program BONUS sa za 
normálnych okolností zhromaždia do 
spoločného fondu a bude ich centrálne 
spravovať BONUS EEIG („skutočný 
spoločný fond“). V odôvodnených 
prípadoch však môže zúčastnený štát 
venovať svoj hotovostný príspevok 
výlučne na domáci výskum („virtuálny 
spoločný fond“).  

Or. en

Odôvodnenie

Finančný príspevok Spoločenstva a hotovostné príspevky zúčastnených štátov na program
BONUS-169 sa za normálnych okolností zhromaždia do spoločného fondu a bude ich 
centrálne spravovať BONUS EEIG. Ak však zúčastnený štát v dôsledku právnych alebo 
ústavných požiadaviek nemôže preniesť svoj hotovostný príspevok do spoločného fondu, malo 
by byť možné, aby sa hotovostný príspevok daného účastníckeho štátu poskytol len na domáci 
výskum.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh rozhodnutia
Príloha II – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Program BONUS-169 je riadený sieťou 
BONUS EEIG prostredníctvom jej 
sekretariátu. BONUS EEIG zriadi na účely 

1. Program BONUS je riadený sieťou 
BONUS EEIG prostredníctvom jej 
sekretariátu. BONUS EEIG zriadila na 
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programu BONUS – 169 tieto štruktúry: 
riadiaci výbor, sekretariát, poradný výbor, 
fórum pre sektorový výskum a fórum 
koordinátorov projektu. 

účely programu BONUS tieto štruktúry: 
riadiaci výbor, sekretariát, poradný výbor, 
fórum pre sektorový výskum a fórum 
koordinátorov projektu.

Or. en

Odôvodnenie

Príslušné štruktúry už boli zriadené.



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

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Baltské more je už niekoľko rokov „vnútrozemským morom“ Európskej únie, a to si vyžaduje 
spoločné opatrenia na úrovni Spoločenstva, pomocou ktorých možno riešiť spoločné európske 
problémy a podporovať trvalo udržateľný rozvoj regiónov v oblasti Baltského mora. Hoci sa v 
regióne Baltského mora uskutočňuje veľa výskumných činností, väčšinou sú nekoordinované, 
roztrieštené a príliš závislé od obmedzených výskumných možností, ktoré sú k dispozícii na 
národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Táto situácia si jednoznačne vyžaduje spoločne 
dohodnutý regionálny akčný plán.

Hoci je Baltské more jednou z vedecky najviac skúmaných morských oblastí na svete a 
environmentálny výskum v oblasti Baltského mora má prístup k viacerým z rámcových 
programov EÚ v oblasti výskumu a technologického rozvoja, jednoznačne chýbajú 
cezhraničné konzultácie v oblasti výskumu, plánovanie, koordinácia a spoločný postup a v 
súčasnosti neexistuje žiadny spoločne realizovaný plán, ktorý by bol osobitne prispôsobený 
na riešenie environmentálnych problémov samotného regiónu Baltského mora.

V snahe dosiahnuť trvalú koordináciu a spoluprácu vedeckých spoločností členských štátov v 
oblasti Baltského mora osem členských štátov EÚ (Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, 
Lotyšsko, Litva, Poľsko a Švédsko, ďalej len „zúčastnené štáty“) iniciovalo na základe článku 
185 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (bývalý článok 169 Zmluvy o ES) vytvorenie 
Spoločného programu výskumu a vývoja v oblasti Baltského mora (BONUS) s účasťou 
Spoločenstva. BONUS zjednotí vnútroštátne výskumné programy a činnosti zúčastnených 
štátov do jedného spoločného výskumného programu a podporí najmä výskumné a 
environmentálne ciele stratégie pre Baltské more, morskej a námornej stratégie a rámcovej 
smernice o vode.
Jedným z hlavných cieľov tejto iniciatívy je pomôcť pri vytvorení Európskeho výskumného 
priestoru (ERA) a jeho štruktúr v regióne Baltského mora. BONUS nadviaže na 
predchádzajúce programy BONUS ERA-NET (2004 – 2006) a ERA-NET PLUS (2007 –
2011), pričom prehĺbi integráciu a odstráni prekážky medzi výskumnými programami 
zúčastnených štátov, financovanými z vnútroštátnych zdrojov. Očakáva sa, že BONUS 
výrazne prispeje k uskutočňovaniu uvedených stratégií a politík pre oblasť Baltského mora.
Ciele programu BONUS sú v súlade s hlavným cieľom osobitného programu Spolupráca zo 7. 
rámcového programu, t. j. prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju, ako aj so špecifickými 
cieľmi environmentálneho výskumu, ktorými sú okrem iného predchádzanie 
environmentálnym rizikám, riadenie morského prostredia, ochrana a trvalo udržateľné 
riadenie prírodných a vytvorených zdrojov a biodiverzity.

Zúčastnené štáty sa dohodli, že osobitnou štruktúrou vykonávania programu BONUS bude 
Európske zoskupenie hospodárskych záujmov, konkrétne Sieť baltských organizácií na 
financovanie vedy (BONUS EEIG), so sídlom v Helsinkách vo Fínsku.
Spravodajkyňa víta návrh Komisie prispieť na dobu trvania celého programu BONUS (7 
rokov) sumou 50 miliónov EUR. Spravodajkyňa zdôrazňuje, že plnenie programu BONUS by 
malo byť čo najjednoduchšie a najrýchlejšie, bez zbytočnej záťaže a byrokracie.

Spravodajkyňa ďalej zdôrazňuje, že je dôležité zapojenie výskumných pracovníkov z Ruskej 
federácie. Veľká časť Baltského mora hraničí s Ruskou federáciou, ktorá má teda značný 
priamy vplyv na ekosystém mora. Výskumní pracovníci Ruskej federácie sa aktívne zapojili 
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už do predchádzajúcich projektov ERA-NET, ktoré sa týkajú Baltského mora, a túto 
spoluprácu treba podporovať, pretože spolupráca v oblasti životného prostredia a výskumu je 
jedným zo základov dohody o partnerstve medzi EÚ a Ruskom.
Návrh Komisie, ktorý sa týka účasti Spoločenstva v programe BONUS, je aj v súlade so 
želaním Parlamentu, aby sa zlepšila koordinácia výskumných činností medzi členskými štátmi 
a na úrovni Spoločenstva v rámci 7. RP a aby sa zabránilo fragmentácii a prekrývaniu 
kompetencií. BONUS si zaslúži osobitnú pozornosť, pretože môže byť hodnotným 
progresívnym modelom pre iné formy budúcej regionálnej spolupráce v oblasti výskumu so 
spoločnými európskymi hodnotami, napr. v regiónoch Podunajska, Stredozemného mora, 
Severného mora atď.

Spravodajkyňa plne súhlasí s Komisiou, že program BONUS a jeho administratívna štruktúra 
by mali byť úplne v súlade so zásadami 7. rámcového programu. Spravodajkyňa ďalej 
konštatuje, že 7. rámcový program okrem iného podporuje systémy financovania s väčšou 
flexibilitou a slobodou, aby sa napomáhali rôzne činnosti, a že účastníkom by sa mala 
poskytnúť väčšia samostatnosť v riadení;1 zdôrazňuje, že bude potrebné umožniť upravovať 
rozsah a formu finančnej účasti individuálne podľa jednotlivých prípadov2. Preto je potrebné 
špecifické riešenie súčasných problémov v rámci 7. RP, pričom existuje niekoľko spôsobov 
riadenia spoločných výskumných projektov. Podľa názoru spravodajkyne dva aspekty 
štruktúry programu BONUS – konkrétne dvojfázový systém a využívanie spoločného fondu –
si vyžadujú pružný a špecifický prístup.

Strategická a realizačná fáza
Podľa návrhu Komisie by sa mal program BONUS vykonávať v dvoch rozdielnych fázach 
(dvojfázový systém): počiatočná strategická fáza, ktorá bude trvať dva roky a počas ktorej sa 
vytvoria primerané konzultačné platformy na aktívne zapojenie zainteresovaných strán, 
pripraví sa strategický výskumný program a ďalej sa spresnia vykonávacie postupy; po nej 
bude nasledovať realizačná fáza v dĺžke najmenej päť rokov, počas ktorej sa vydajú 
minimálne tri spoločné výzvy v súvislosti s financovaním strategicky zameraných projektov 
BONUS, ktoré sa budú týkať konkrétneho plnenia cieľov tejto iniciatívy.

Spravodajkyňa zdôrazňuje, že význam strategickej fázy by sa v žiadnom prípade nemal 
podceňovať, pretože v tejto fáze bude možné vytvoriť najvhodnejšiu štruktúru, upravenú 
podľa potrieb projektu, a zabezpečiť vstupné informácie pre realizačnú fázu. Je však veľmi 
dôležité, aby pri realizácii dvojfázovej štruktúry nedošlo k náhlemu prerušeniu programu 
medzi prvou a druhou fázou, pretože by to malo negatívny vplyv na podstatu výskumu.
Dvojfázová štruktúra je novinkou, pretože v programoch upravených podľa článku 169 (nový 
článok 185) sa zatiaľ nikdy nepoužila. Spravodajkyňa zhodne s Komisiou a zúčastnenými 
štátmi akceptuje tento nový upravený prístup. Oceňuje aj úspech predchádzajúcich programov 
BONUS ERA-NET a ERA-NET PLUS s ich pozoruhodnými výsledkami a vynikajúcimi 
vyhodnoteniami a informáciami, na základe ktorých sa dá predpokladať, že strategickú fázu 
bude možné skončiť za menej než dva roky. Toto je dôležitý prvok, pretože dvojročná 
strategická fáza nemusí byť presne kompatibilná so súčasným programom. Všetky 
prebiehajúce projekty BONUS sa majú skončiť v roku 2011, čím vznikne časová medzera 
                                               
1 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom 
programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 –
2013) (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1), odôvodnenie č. 24.
2 Tamže, príloha III.
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medzi skončením súčasného programu ERA-NET PLUS a začiatkom nového programu 
BONUS. Môže to mať veľmi negatívny vplyv na činnosť a potenciál výskumných skupín (v 
súčasnosti 16 skupín s viac než 400 výskumnými pracovníkmi).
Preto spravodajkyňa navrhuje plynulý prechod zo strategickej fázy do realizačnej s 
vyhodnotením kvality strategickej fázy a prípadnými návrhmi na zlepšenie. Spravodajkyňa 
navrhuje aj skrátenie strategickej fázy, aby sa umožnilo naštartovanie realizačnej fázy od 
začiatku roku 2012 a zároveň by sa znížilo riziko úbytku vedeckých kapacít v dôsledku 
neskorého začiatku.

Skutočný a virtuálny spoločný fond
Podľa návrhu Komisie sú všetky zúčastnené štáty povinné prispievať do skutočného 
spoločného fondu, z ktorého sa bude financovať výskumná činnosť. Podľa názoru Komisie je 
používanie skutočného spoločného fondu jediným spôsobom, ako možno realizovať spoločné 
projekty a zabezpečiť skutočnú finančnú integráciu s európskou „pridanou hodnotou“.
Z hľadiska Spoločenstva je spoločný fond naozaj vhodnejší, avšak v niektorých zúčastnených 
štátoch sa pri prevode finančných prostriedkov na výskum do zahraničia môžu vyskytnúť 
určité právne a ústavné problémy.

Spravodajkyňa ako možné riešenie navrhuje, aby finančný príspevok Spoločenstva 
a hotovostné príspevky zúčastnených štátov na program BONUS za normálnych okolností 
centrálne zhromažďovala a spravovala sieť BONUS EEIG. Ak však zúčastnený štát v 
dôsledku právnych alebo ústavných požiadaviek nemôže preniesť svoj hotovostný príspevok 
do spoločného fondu, malo by sa umožniť také riešenie, aby sa hotovostný príspevok daného 
účastníckeho štátu poskytol len na domáci výskum. Na základe súčasných skúseností, ako aj 
nezávislého pozorovania Spoločného programu výskumu a vývoja v oblasti Baltského mora 
(v súčasnosti s 32-percentným príspevkom EÚ) sa možno domnievať, že súbežné využívanie 
skutočného a virtuálneho spoločného fondu neohrozí hlavnú zásadu, ktorou je zabezpečenie 
vysokej úrovne vedeckého výskumu.


