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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, ki 
povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko v 
osnutku akta ni spremenjena, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z [...]. Besedilo, zapisano v navadnem
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del besedila s 
predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega besedila (na 
primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). O teh 
popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Skupnosti pri 
skupnem raziskovalnem in razvojnem programu za Baltsko morje (BONUS-169), ki ga 
izvaja več držav članic
(KOM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0610),

– ob upoštevanju člena 251(2) ter členov 169 in 172(2) Pogodbe ES, na podlagi katerih je 
Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0263/2009),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom 
„Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne 
postopke odločanja“ (KOM(2009)0665),

– ob upoštevanju členov 294(3) ter 185 in 188(2) Pogodbe o delovanju EU,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenja Odbora 
za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0000/2010),

1. sprejme stališče iz prve obravnave, kakor je opredeljeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog odločbe
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

o sodelovanju Skupnosti pri skupnem 
raziskovalnem in razvojnem programu

za Baltsko morje (BONUS-169), ki ga 
izvaja več držav članic

o sodelovanju Skupnosti pri skupnem 
raziskovalnem in razvojnem programu

za Baltsko morje (BONUS), ki ga izvaja 
več držav članic
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Or. en

Obrazložitev

Prilagoditev pravne podlage novemu številčenju po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe.

(Sprememba velja za celotno besedilo. Če bo sprememba sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe 2

Predlog odločbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Komisija mora ob koncu strateške 
faze ob pomoči neodvisnega strokovnjaka 
oceniti, ali je pobuda dovolj zrela in 
pripravljena za začetek izvedbene faze.

(15) Komisija mora ob koncu strateške 
faze ob pomoči neodvisnega strokovnjaka 
oceniti kakovost strateške faze in po 
potrebi predlagati izboljšave. Prehod na 
izvedbeno fazo mora potekati nemoteno in 
brez nepotrebnih zamud.

Or. en

Obrazložitev

Komisija mora ob koncu strateške faze tekoče in brez nepotrebnih zamud oceniti splošno 
kakovost strateške faze in po potrebi predlagati možnosti za izboljšavo. 

Predlog spremembe 3

Predlog odločbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Za učinkovito izvajanje programa 
BONUS-169 v izvedbeni fazi je treba 
odobriti finančno podporo sodelujočim pri 
projektih programa BONUS-169, izbranih 
na centralni ravni pod okriljem mreže 
BONUS EEIG in na podlagi razpisov za 
zbiranje predlogov. 

(24) Za učinkovito izvajanje programa 
BONUS v izvedbeni fazi je treba odobriti 
finančno podporo sodelujočim pri projektih 
programa BONUS, izbranih na centralni 
ravni pod okriljem mreže BONUS EEIG in 
na podlagi razpisov za zbiranje predlogov. 
Dodelitev denarne pomoči sodelujočim v 
programu BONUS ter njeno izplačilo 
morata potekati pregledno in 
nebirokratsko.



PR\802568SL.doc 7/19 PE438.278v01-00

SL

Or. en

Obrazložitev

V skladu s splošnimi pravili Sedmega okvirnega programa mora biti dodelitev finančne 
podpore sodelujočim čim bolj pregledna in nebirokratska.    

Predlog spremembe 4

Predlog odločbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) V skladu s cilji Sedmega okvirnega 
programa mora biti sodelovanje v 
programu BONUS-169 omogočeno vsem 
drugim državam, če je tako sodelovanje 
določeno z ustreznim mednarodnim 
sporazumom ter če s tem soglašajo 
Komisija in sodelujoče države članice. 
Skupnost mora imeti v skladu s Sedmim 
okvirnim programom pravico, da se 
sporazume o pogojih svojega finančnega 
prispevka za program BONUS-169 glede 
na sodelovanje drugih držav v skladu s 
pravili in pogoji, določenimi v tej odločbi.

(28) V skladu s cilji Sedmega okvirnega 
programa mora biti sodelovanje v 
programu BONUS omogočeno vsem 
drugim državam, zlasti Ruski federaciji, pa 
tudi drugim državam povodja Baltskega 
morja, če je tako sodelovanje določeno z 
ustreznim mednarodnim sporazumom ter 
če s tem soglašajo Komisija in sodelujoče 
države članice. Skupnost mora imeti v 
skladu s Sedmim okvirnim programom 
pravico, da se sporazume o pogojih svojega 
finančnega prispevka za program BONUS 
glede na sodelovanje drugih držav v skladu 
s pravili in pogoji, določenimi v tej 
odločbi.

Or. en

Obrazložitev

Velik del povodja Baltskega morja leži znotraj Ruske federacije, ki ima zato pomemben 
neposredni vpliv na ekosistem morja. Raziskovalci iz Ruske federacije so že aktivno sodelovali 
pri prejšnjih projektih ERA-NET za Baltsko morje in to sodelovanje je treba spodbujati, saj je 
sodelovanje na področju okolja in raziskav eden izmed temeljev sporazuma o partnerstvu med 
EU in Rusijo. K sodelovanju v programu je treba povabiti tudi druge države povodja 
Baltskega morja.   
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Predlog spremembe 5

Predlog odločbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ključno je, da se v raziskovalnih 
dejavnostih, ki se izvajajo na podlagi 
programa BONUS-169, spoštujejo 
temeljna etična načela, vključno s tistimi iz 
člena 6 Pogodbe o Evropski uniji in 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah, ter upošteva načelo
enakopravnosti spolov.

(30) Ključno je, da se v raziskovalnih 
dejavnostih, ki se izvajajo na podlagi 
programa BONUS-169, spoštujejo etična 
načela v skladu s splošnimi načeli iz 
Sedmega okvirnega programa ter 
upoštevajo načeli enakopravnosti spolov 
in trajnostnega razvoja.

Or. en

Obrazložitev

Etična načela so zajeta v Sklep št. 1982/2006/ES (v nadaljevanju „Sedmi okvirni program“).
Navesti je treba tudi trajnostni razvoj, ki je poglavitni cilj Sedmega okvirnega programa. 

Predlog spremembe 6

Predlog odločbe
Člen 2 – odstavek 3 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Strateška faza programa traja do dve leti. 
Namenjena je pripravi izvedbene faze. V 
strateški fazi BONUS EEIG izvede 
naslednje naloge: 

3. Strateška faza programa traja največ eno 
leto. Namenjena je pripravi izvedbene faze. 
V strateški fazi BONUS EEIG izvede 
naslednje naloge: 

Or. en

Obrazložitev

Rok za zaključek projektov v okviru programa BONUS+, ki so v teku, je konec leta 2011, s 
tem pa bo nastala časovna vrzel med zaključkom programa BONUS+ in začetkom novega 
programa BONUS. Zato je treba strateško fazo skrajšati, da bi se lahko izvedbena faza 
pričela na začetku 2012. 
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Predlog spremembe 7

Predlog odločbe
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Izvedbena faza traja najmanj pet let. 
Med njo se objavijo najmanj trije razpisi 
za zbiranje predlogov z namenom 
financiranja projektov, osredotočenih na 
cilje programa BONUS-169. Ti razpisi so 
namenjeni večpartnerskim in 
nadnacionalnim projektom, vključujejo pa 
dejavnosti raziskovanja, tehnološkega 
razvoja, usposabljanja in razširjanja 
informacij. Projekti se bodo izbirali v 
skladu z načeli enakega obravnavanja, 
preglednosti, neodvisnega ocenjevanja, 
sofinanciranja, nedobičkonosnosti, 
financiranja, ki se mu ne dodajajo drugi 
viri Skupnosti, in načelom prepovedi 
retroaktivnosti. 

4. Izvedbena faza traja najmanj pet let. 
Med njo se objavijo razpisi za zbiranje 
predlogov z namenom financiranja 
projektov, osredotočenih na cilje programa 
BONUS. Ti razpisi so namenjeni 
večpartnerskim in nadnacionalnim 
projektom, vključujejo pa dejavnosti 
raziskovanja, tehnološkega razvoja, 
usposabljanja in razširjanja informacij. 
Projekti se bodo izbirali v skladu z načeli 
enakega obravnavanja, preglednosti, 
neodvisnega ocenjevanja, sofinanciranja, 
nedobičkonosnosti, financiranja, ki se mu 
ne dodajajo drugi viri Skupnosti, in 
načelom prepovedi retroaktivnosti. 

Or. en

Obrazložitev

Število razpisov za zbiranje predlogov je lahko odvisno od rezultatov strateške faze, zato se 
ga v besedilu ne sme določiti.

Predlog spremembe 8

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Finančni prispevek Skupnosti za 
izvedbeno fazo se zagotovi pod 
naslednjimi pogoji:

Komisija pred koncem strateške faze 
oceni:

Or. en
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Obrazložitev

Finančni prispevek Skupnosti ne sme biti pogojen, saj bi bil s tem prekinjen neoviran prehod s 
prve na drugo fazo.  

Predlog spremembe 9

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pozitivna ocena strateške faze, ki jo 
Komisija izvede ob pomoči neodvisnih 
strokovnjakov; ta ocena pokriva napredek 
v smeri doseganja ciljev in končnih 
rezultatov, določenih v členu 2(3) in 
Prilogi I;

(a) rezultate strateške faze, opisane v 
členu 2(3); pa tudi napredek v smeri 
doseganja ciljev in končnih rezultatov, 
določenih v oddelku 2 Priloge I;

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala oceniti strateški proces iz člena 2(3) in oddelka 2 Priloge I.

Predlog spremembe 10

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zaveza vsake sodelujoče države, da bo 
prispevala svoj delež finančnih sredstev za 
program BONUS-169, ter gotovinsko 
izplačilo in dejanska zagotovitev stvarnih 
prispevkov v obliki infrastrukture, kadar 
se ti zahtevajo; te zaveze se vključijo v 
finančni načrt, o katerem se dogovorijo 
pristojni nacionalni organi, da bi se 
prispevalo k skupnemu izvajanju 
izvedbene faze programa BONUS-169;

(e) zavezo vsake sodelujoče države, da bo 
prispevala svoj delež finančnih sredstev za 
program BONUS, ter dejansko izplačilo 
njihovih finančnih prispevkov, zlasti 
financiranje udeležencev pri projektih 
BONUS, izbranih v razpisih za zbiranje 
predlogov;

Or. en
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Predlog spremembe 11

Predlog odločbe
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija Evropskemu parlamentu, Svetu 
in Računskemu sodišču sporoči vse 
potrebne informacije. Sodelujoče države 
prek mreže BONUS EEIG Komisiji 
predložijo vse dodatne informacije, ki jih 
Evropski parlament, Svet in Računsko 
sodišče zahtevajo v zvezi s finančnim 
upravljanjem mreže BONUS EEIG. 

Komisija Evropskemu parlamentu, Svetu 
in Računskemu sodišču sporoči vse 
potrebne informacije. Sodelujoče države 
prek mreže BONUS EEIG Komisiji 
predložijo vse dodatne informacije, ki jih 
Evropski parlament, Svet in Računsko 
sodišče zahtevajo v zvezi s finančnim 
upravljanjem mreže BONUS EEIG, kar je 
skladno s splošnimi zahtevami v zvezi s 
poročanjem iz člena 13. 

Or. en

Obrazložitev

Če Evropski parlament, Svet ali Računsko sodišče potrebujejo dodatne informacije v zvezi s 
finančnim upravljanjem, jih morajo sodelujoče države zagotoviti v skladu s splošnimi 
zahtevami v zvezi s poročanjem iz člena 13. 

Predlog spremembe 12

Predlog odločbe
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Programu BONUS-169 se lahko pridruži 
vsaka država članica in vsaka država, 
pridružena Sedmemu okvirnemu 
programu, v skladu z merili, določenimi v 
členu 3(1) ter 3(3)(e) in (f). Države članice 
in države, ki se pridružijo 
programu BONUS-169, se za namene te 
odločbe obravnavajo kot sodelujoče 
države.

Programu BONUS se lahko pridruži vsaka 
država članica in vsaka država, pridružena 
Sedmemu okvirnemu programu, v skladu z 
merili, določenimi v členu 3(1) ter 3(3)(e) 
in (f). Države članice in države, ki se 
pridružijo programu BONUS, se za 
namene te odločbe obravnavajo kot 
sodelujoče države.

Or. en
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Obrazložitev

Tehnična prilagoditev. 

Predlog spremembe 13

Predlog odločbe
Priloga I – oddelek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) objavijo najmanj trije večtematski, 
strateško usmerjeni in večpartnerski skupni 
razpisi za zbiranje predlogov. 

(g) objavijo večtematski, strateško 
usmerjeni in večpartnerski skupni razpisi 
za zbiranje predlogov. 

Or. en

Obrazložitev

Število razpisov je lahko odvisno od rezultatov strateške faze, zato se ga v besedilu ne sme 
določiti.

Predlog spremembe 14

Predlog odločbe
Priloga I – oddelek 2.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

BONUS EEIG pošlje Komisiji končne 
rezultate, določene v naslednjih odstavkih, 
najpozneje 18 mesecev po začetku 
strateške faze.

BONUS EEIG pošlje Komisiji končne 
rezultate, določene v naslednjih odstavkih, 
najpozneje 9 mesecev po začetku strateške 
faze.

Or. en

Obrazložitev

BONUS EEIG pošlje Komisiji končne rezultate strateške faze pred zaključkom te faze. Ker je 
bila strateška faza skrajšana na eno leto (glej AM 8), je treba skrajšati tudi datum za 
posredovanje končnih rezultatov.     
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Predlog spremembe 15

Predlog odločbe
Priloga I – oddelek 2.2.3 –točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) razvoj strukture za financiranje 
projektov BONUS-169, ki temelji na 
finančnem skladu, sestavljenem iz 
gotovinskih prispevkov sodelujočih držav
in Skupnosti;

(h) razvoj strukture za financiranje 
projektov BONUS;

Or. en

Obrazložitev

Sistem prispevkov med fazo izvajanja je opisan v oddelku 3.4 Priloge I. 

Predlog spremembe 16

Predlog odločbe
Priloga I – oddelek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če so rezultati ocene in predhodne revizije 
mreže BONUS EEIG pozitivni, Komisija 
in BONUS EEIG skleneta izvedbeni 
sporazum.

Komisija in BONUS EEIG skleneta 
izvedbeni sporazum, kot je opisano v členu 
3(3)(a).

Or. en

Obrazložitev

Pogoji sporazuma med Komisijo in mrežo BONUS EEIG so opisani v členu 3(3)(a).

Predlog spremembe 17

Predlog odločbe
Priloga I – oddelek 3.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V izvedbeni fazi se objavijo in izvedejo 
najmanj trije skupni razpisi za zbiranje 
predlogov za financiranje strateško 

V izvedbeni fazi se objavijo in izvedejo 
najmanj razpisi za zbiranje predlogov za 
financiranje strateško usmerjenih projektov 
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usmerjenih projektov programa BONUS-
169, osredotočenih na cilje pobude. Teme 
izhajajo iz strateškega raziskovalnega 
programa pobude BONUS-169, kar najbolj 
upoštevajo zasnovani načrt in zajemajo 
dejavnosti raziskovanja, tehnološkega 
razvoja ter usposabljanja in/ali razširjanja 
informacij.

programa BONUS, osredotočenih na cilje 
pobude. Teme izhajajo iz strateškega 
raziskovalnega programa pobude BONUS, 
kar najbolj upoštevajo zasnovani načrt in 
zajemajo dejavnosti raziskovanja, 
tehnološkega razvoja ter usposabljanja 
in/ali razširjanja informacij.

Or. en

Obrazložitev
Število razpisov je lahko odvisno od rezultatov strateške faze, zato se ga v besedilu ne sme 
določiti.

Predlog spremembe 18

Predlog odločbe
Priloga I – oddelek 3.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Do financiranja iz programa BONUS-169
so upravičeni pravni subjekti iz držav 
članic in pridruženih držav. Konzorcij, ki 
vloži predlog za projekt na podlagi 
programa BONUS-169, lahko vključuje 
udeležence iz države, ki ni država članica, 
če lahko realno zagotovi, da razpolaga s 
sredstvi, potrebnimi za polno kritje 
stroškov svojega sodelovanja. 
Financiranje iz programa BONUS-169, ki 
se zagotovi takemu udeležencu, se lahko 
utemelji za vsak primer posebej, če je 
prispevek tega udeleženca k projektu 
absolutno nujen za uspešno končanje 
projekta.

Do financiranja iz programa BONUS so 
upravičeni pravni subjekti iz držav članic 
in pridruženih držav. Konzorcij, ki vloži 
predlog za projekt na podlagi programa 
BONUS, lahko vključuje udeležence iz 
države, ki ni država članica, če lahko 
realno zagotovi, da razpolaga s sredstvi, 
potrebnimi za polno kritje stroškov svojega 
sodelovanja.  

Or. en

Obrazložitev

Eden izmed ciljev mreže BONUS je podpirati sodelovanje na področju raziskav z drugimi 
državami članicami in nečlanicami, zlasti z Rusko federacijo. V skladu s splošnimi določbami 
mora biti financiranje za udeležence iz Ruske federacije nebirokratsko in učinkovito.      
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Predlog spremembe 19

Predlog odločbe
Priloga I – oddelek 3.4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

BONUS EEIG zbere in centralno upravlja 
finančni prispevek Skupnosti in gotovinske 
prispevke sodelujočih držav za program 
BONUS-169.

Kot splošno pravilo velja, da BONUS 
EEIG zbere in centralno upravlja finančni 
prispevek Skupnosti in gotovinske 
prispevke sodelujočih držav za program 
BONUS („resnična skupna blagajna“).
Vendar lahko sodelujoča država  v 
upravičenih primerih svoj gotovinski 
prispevek nameni izključno za nacionalne 
raziskave („virtualna skupna blagajna“).  

Or. en

Obrazložitev

BONUS EEIG na splošno zbere in centralno upravlja finančni prispevek Skupnosti in 
gotovinske prispevke sodelujočih držav za program BONUS EEIG. Če določena sodelujoča 
država zaradi pravnih ali ustavnih zahtev svojega gotovinskega prispevka ne more prenesti v 
skupno blagajno, pa se mora zagotoviti možnost, da ta država gotovinski prispevek uporabi le 
za nacionalne raziskave. 

Predlog spremembe 20

Predlog odločbe
Priloga II – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Program BONUS-169 upravlja 
sekretariat mreže BONUS EEIG. Mreža 
BONUS EEIG za namene programa 
BONUS-169 ustanovi naslednje strukture: 
usmerjevalni odbor, sekretariat, svetovalni 
odbor, forum za sektorske raziskave in 
forum projektnih koordinatorjev. 

1. Program BONUS upravlja sekretariat 
mreže BONUS EEIG. Mreža BONUS 
EEIG je za namene programa BONUS
ustanovila naslednje strukture: 
usmerjevalni odbor, sekretariat, svetovalni 
odbor, forum za sektorske raziskave in 
forum projektnih koordinatorjev.

Or. en

Obrazložitev

Ustrezne strukture so že bile ustanovljene. 
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OBRAZLOŽITEV

Baltsko morje je že vrsto let „zaprto morje“ Evropske unije, zato je potrebno ukrepanje na 
ravni Skupnosti, da bi se spopadli s tovrstnimi skupnimi evropskimi izzivi in podprli 
trajnostni razvoj regij Baltskega morja. Na tem območju sicer poteka veliko raziskovalnih 
dejavnosti, vendar so večinoma med seboj neusklajene, razdrobljene in preveč odvisne od 
omejenih raziskovalnih možnosti na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. Zato je vsekakor 
potreben skupno dogovorjen regionalni akcijski načrt. 
Čeprav spada Baltsko morje med najbolj znanstveno raziskovana morska območja na svetu, 
njegova okoljska raziskovalna skupnost pa ima dostop do številnih programov v sklopu 
okvirnega programa EU za raziskave in tehnološki razvoj (RTR), je očitno, da ni nikakršnega 
čezmejnega raziskovalnega posvetovanja, načrtovanja, usklajevanja in usklajenega delovanja, 
pa tudi nikakršne skupno izvajane sheme, ki bi bila zasnovana posebej za reševanje okoljskih 
izzivov same regije Baltskega morja. 
Osem držav članic EU, ki ležijo ob Baltskem morju (Danska, Estonija, Finska, Nemčija, 
Latvija, Litva, Poljska in Švedska, v nadaljevanju „sodelujoče države“) je ustanovilo Skupni 
raziskovalni program za Baltsko morje (BONUS), pri katerem sodeluje tudi Skupnost na 
podlagi člena 185 Pogodbe o delovanju Evropske unije (prejšnji člen 169 Pogodbe ES), da bi 
dosegle trajno usklajevanje in sodelovanje med svojimi znanstvenimi skupnostmi.  Nacionalni 
raziskovalni programi in dejavnosti sodelujočih držav bodo s programom BONUS povezani v 
skupni raziskovalni program, ki bo podpiral zlasti raziskovalne in okoljske cilje strategije za 
regijo Baltskega morja, morske in pomorske strategije ter okvirne direktive o vodah. 
Eden izmed glavnih ciljev te pobude je pripomoči k zasnovi in oblikovanju evropskega 
raziskovalnega prostora (ERP) v regiji Baltskega morja. Program BONUS bo nadaljevanje 
prejšnjih programov BONUS ERA-NET (2004–2006) in ERA-NET PLUS (2007–2011) ter 
bo krepil raven povezanosti in odpravljal meje med nacionalno financiranimi raziskovalnimi 
sistemi sodelujočih držav. BONUS naj bi bistveno prispeval k izvajanju omenjene strategije 
in politike za regijo Baltskega morja.
Cilji tega programa so skladni s poglavitnim ciljem posebnega programa „Sodelovanje“ 
Sedmega okvirnega programa, namreč spodbujanjem trajnostnega razvoja, pa tudi s 
posebnimi cilji okoljskih raziskav, na primer preprečevanjem okoljskih tveganj, upravljanjem 
morskih okolij, ohranjanjem in trajnostnim upravljanjem naravnih in človeških virov ter 
biotske raznovrstnosti.  

Sodelujoče države so se dogovorile, da bo posebna izvedbena struktura za BONUS Evropsko 
gospodarsko interesno združenje, in sicer baltska mreža organizacij za financiranje znanosti 
(BONUS EEIG) s sedežem v Helsinkih na Finskem. 
Poročevalka pozdravlja predlog Komisije za zagotovitev finančnega prispevka v višini do 
50 milijonov EUR za celotno dobo trajanja programa BONUS (sedem let). Poudarja, da mora 
biti izvajanje tega programa kar se da preprosto, hitro in učinkovito ter brez nepotrebnih ovir 
in birokratskih postopkov. 
Poleg tega poudarja, da je pomembno vanj vključiti tudi raziskovalce iz Ruske federacije. 
Velik del povodja Baltskega morja leži znotraj Ruske federacije, zato ima pomemben 
neposredni vpliv na njegov morski ekosistem. Raziskovalci iz Ruske federacije so že aktivno 
sodelovali pri prejšnjih projektih ERA-NET za Baltsko morje in to sodelovanje je treba 
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spodbujati, saj je sodelovanje na področju okolja in raziskav eden izmed temeljev sporazuma 
o partnerstvu med EU in Rusijo. 

Predlog Komisije, da bi Skupnost sodelovala v programu BONUS, je tudi v skladu z željo 
Parlamenta po boljši usklajenosti raziskovalnih dejavnosti med državami članicami in na 
ravni Skupnosti v skladu s Sedmim okvirnim programom, kot tudi z željo, da ne bi bilo 
razdrobljenosti in prekrivanja pristojnosti. Program BONUS si zasluži posebno pozornost, saj 
je lahko dragocen v prihodnost usmerjen model za druge oblike prihodnjega regionalnega 
sodelovanja na področju raziskav z evropsko vrednostjo, po vzoru regij Donave, 
Sredozemskega morja, Severnega morja itd. 
Poročevalka se popolnoma strinja s Komisijo, da mora biti ta program in njegova 
administrativna oblika popolnoma v skladu z načeli Sedmega okvirnega programa. Prav tako 
poudarja, da Sedmi okvirni program med drugim za podpiranje različnih ukrepov spodbuja 
sheme financiranja, ki so fleksibilnejše in nudijo več svobode, ter da je treba udeležencem 
pustiti več avtonomije pri upravljanju1, obseg in obliko finančne udeležbe pa bo treba 
prilagoditi za vsak primer posebej2. Tako moramo za sedanje težave v zvezi s Sedmim 
okvirnim programom najti prilagojeno rešitev, za vodenje sodelovalnih raziskovalnih 
projektov pa je več možnosti. Po mnenju poročevalke je za dva vidika strukture programa 
BONUS (dvofazni sistem in uporaba skupne blagajne) potreben fleksibilen in posebno 
oblikovan pristop.     
Strateška/izvedbena faza

Komisija predlaga, da bi bilo treba program izvajati v dveh ločenih fazah („dvofazna 
struktura“): začetna strateška faza, ki bo trajala dve leti, bo zajemala vzpostavitev 
posvetovalnih platform za dejavno vključevanje zainteresiranih strani, pripravo strateškega 
raziskovalnega programa ter nadaljnjo razširitev natančnih načinov izvajanja; nato sledi 
izvedbena faza, ki bo trajala najmanj pet let, zajemala pa bo objavo najmanj treh skupnih 
razpisov za financiranje strateško usmerjenih projektov BONUS, ki bodo posebno 
osredotočeni na cilje pobude.
Poročevalka poudarja, da se nikakor ne sme podcenjevati pomembnosti strateške faze, saj 
prispeva k ustvarjanju najustreznejše in prilagojene strukture projekta in pomembno prispeva 
k izvedbeni fazi. Vendar je bistveno, da program med prvo in drugo stopnjo izvajanja ne bo 
nenadno prekinjen, kar bi imelo negativne posledice za samo raziskovalno delo. 
Uporaba dvofazne strukture je novost, saj v programih iz člena 169 (po novem člen 185) ni 
bila nikoli izvedena. Poročevalka ta novi prilagojeni pristop pozdravlja, tako kot so ga 
Komisija in sodelujoče države. Pozdravlja tudi uspešno izvedbo prejšnjih programov BONUS 
ERA-NET in ERA-NET PLUS z izjemnimi rezultati in odlično oceno ter dodaja, da lahko na 
podlagi tega vsekakor predvidevamo, da je mogoče strateško fazo zaključiti v manj kot dveh 
letih. To je bistvenega pomena, saj doba dveh let za izvedbo strateške faze ni povsem 
združljiva s sedanjim programom. Rok za zaključek vseh projektov iz programa BONUS, ki 
so v teku, je konec leta 2011, s tem pa bo nastala časovna vrzel med koncem sedanjega 
programa ERA-NET PLUS in začetkom izvajanja novega BONUS. To pa lahko negativno 
vpliva na delovanje in potencial raziskovalnih skupin (v tem času 16 skupin z več kot 400 
                                               
1 Sklep št. 1892/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra o Sedmem okvirnem programu 
Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007-2013), (UL L 412, 
30.12.2006, str. 1), uvodna izjava 24.
2 Prav tam, Priloga III.
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raziskovalcev). 
Zato poročevalka predlaga racionaliziran prehod iz strateške v izvedbeno fazo z oceno 
kakovosti strateške faze in morebitnimi predlogi za izboljšave. Predlaga tudi krajši terminski 
načrt za izvedbo strateške faze, da bi se lahko izvedbena faza začela na začetku leta 2012 ter 
da bi zmanjšali nevarnost upada znanstvene zmožnosti zaradi poznejšega začetka. 
Resnična/virtualna skupna blagajna

V skladu s predlogom Komisije bi morale vse sodelujoče države prispevati v resnično skupno 
blagajno, iz katere se bodo črpala sredstva za financiranje raziskovalnih dejavnosti. Komisija 
meni, da je mogoče projekte sodelovanja upravljati in zagotoviti resnično finančno 
povezovanje z evropsko „dodano vrednostjo“ le na podlagi sistema uporabe resnične skupne 
blagajne.   
Z vidika Skupnosti je uporaba skupne blagajne dejansko boljša, vendar obstaja v nekaterih 
sodelujočih državah možnost pravnih in ustavnih zapletov v zvezi s prenosom finančnih 
sredstev za raziskave v tujino. 

Poročevalka kot možno rešitev predlaga, da naj finančni prispevek Skupnosti in gotovinske 
prispevke sodelujočih držav za program BONUS na splošno zbira in centralno upravlja 
BONUS EEIG. Če pa določena sodelujoča država zaradi pravnih ali ustavnih zahtev svojega 
gotovinskega prispevka ne bi mogla prenesti v skupno blagajno, naj se zagotovi možnost, da 
ta država gotovinski prispevek uporabi le za nacionalne raziskave. Glede na dosedanje 
izkušnje in neodvisne ocene skupnih raziskovalnih programov za Baltsko morje (prispevek 
EU trenutno znaša 32 %) lahko verjamemo, da vzporedna uporaba resnične in virtualne 
skupne blagajne ne bi ogrozila poglavitnega načela znanstvene odličnosti. 


