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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Το πρόγραμμα Bonus 169 έχει ως στόχο τη βελτίωση της θαλάσσιας ερευνητικής 
ικανότητας των κρατών μελών της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών που 
συμμετέχουν σε θέματα που αφορούν τη Βαλτική θάλασσα.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε καλύτερα τους λόγους για τους οποίους η Βαλτική 
θάλασσα είναι τόσο μολυσμένη. Μπορεί φυσικά να αποτελεί πλεονέκτημα το να 
ενώνουμε τις δυνάμεις μας όταν πρόκειται για νέες έρευνες, όμως η συντάκτρια θα ήθελε 
επίσης να εστιάσει την προσοχή στον ήδη υφιστάμενο όγκο γνώσεων που προκύπτει ως 
αποτέλεσμα των ερευνών που έχουν διεξαχθεί όλα αυτά τα χρόνια από το κάθε κράτος 
μέλος χωριστά. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει μεταξύ άλλων να έχει ως στόχο τη 
συγκέντρωση αποτελεσμάτων από την έρευνα αυτή ώστε να αποφευχθούν επαναλήψεις 
και επικαλύψεις ήδη υφιστάμενης έρευνας καθώς και  τον εντοπισμό νέων πεδίων 
κατάλληλων για κοινή έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος BONUS.

Για τη διεύρυνση αυτής της βάσης γνώσεων, φρόνιμη πράξη θα ήταν η συμμετοχή της 
Ρωσίας με κάποιο τρόπο, καθώς αποτελεί τον βασικότερο ρυπαντή της Βαλτικής 
θάλασσας. 

2. Θα ήταν σκόπιμο για τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής να έχουν 
πρόσβαση σε επιστημονικά τεκμηριωμένες προβλέψεις τόσο των τρεχουσών όσο και των 
ενδεχόμενων οικονομικών, οικολογικών και κοινωνικών απωλειών λόγω των 
καταστροφών του οικοσυστήματος και της απώλειας της βιοποικιλότητας στη Βαλτική 
θάλασσα. 

Οι επαγγελματίες αλιείς είναι μια από τις ομάδες τις οποίες αφορά άμεσα το ανωτέρω 
θέμα αλλά δεν είναι οι μοναδικοί. Είναι σημαντικό να έχουμε μια ευρεία προοπτική κατά 
την εξέταση των συνεπειών των αλλαγών στη Βαλτική θάλασσα.

3. Όταν πρόκειται να συμπεριλάβουμε διάφορους τομείς, εκτός αυτών που αναφέρονται 
ξεκάθαρα στο κείμενο, είναι σημαντικό να έχουμε μια ευρεία προοπτική κατά την 
εξέταση της κατάστασης. Άλλοι σχετικοί τομείς είναι -χωρίς φυσικά να περιορίζονται 
μόνο σ' αυτούς- ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών, η γεωργία, η βιομηχανία και οι 
λιμενικές αρχές. 

4. Πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη το θέμα του υδάτινου έρματος των πλοίων, το οποίο 
περιέχει χωροκατακτητικά είδη που απειλούν τη φυσική οικολογική ισορροπία της 
Βαλτικής θάλασσας.  Όσον αφορά τα πλοία, ένα θέμα που χρήζει ύψιστης προσοχής 
είναι η πρόληψη των πετρελαιοκηλίδων. 

5. Σχέδια όπως ο αγωγός North Stream στη Βαλτική θάλασσα εγείρουν επίσης ερωτήματα 
σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του συστήματος των 
αγωγών σε όλη ή σε κάποια μέρη της Βαλτικής θάλασσας. Υπογραμμίζει τη σημασία να 
διασφαλιστεί ότι οι μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις δεν διεξάγονται κατά παραγγελία 
από τα ενδιαφερόμενα μέρη αλλά συμπληρώνονται και από ανεξάρτητη έρευνα.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί της συμμετοχής της 
Κοινότητας σε κοινό πρόγραμμα έρευνας 
και ανάπτυξης στη Βαλτική Θάλασσα 
(BONUS-169) το οποίο έχουν αναλάβει 
πλείονα κράτη μέλη

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί της συμμετοχής της 
Κοινότητας σε κοινό πρόγραμμα έρευνας 
και ανάπτυξης στη Βαλτική Θάλασσα 
(BONUS) το οποίο έχουν αναλάβει 
πλείονα κράτη μέλη

(Η τροποποίηση αφορά ολόκληρο το 
κείμενο.)

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η επιστήμη μπορεί να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών και 
στην εξεύρεση λύσεων στα 
περιβαλλοντικά προβλήματα της Βαλτικής. 
Ωστόσο, η σοβαρότητα της παρούσας 
κατάστασης απαιτεί την ποιοτική και 
ποσοτική αναβάθμιση της τρέχουσας 
έρευνας στην περιοχή της Βαλτικής μέσω 
της ανάπτυξης και της υλοποίησης μιας 
πλήρως ολοκληρωμένης προσέγγισης για 
τον εξορθολογισμό και την επικέντρωση 
των συναφών ερευνητικών προγραμμάτων 
όλων των κρατών που την περιβάλουν, με 
σκοπό την αντιμετώπιση των πολύπλοκων 

(5) Η επιστήμη πρέπει να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών και 
στην εξεύρεση λύσεων στα φλέγοντα
περιβαλλοντικά προβλήματα της Βαλτικής. 
Ωστόσο, η σοβαρότητα της παρούσας 
κατάστασης απαιτεί την ποιοτική και 
ποσοτική αναβάθμιση της τρέχουσας 
έρευνας στην περιοχή της Βαλτικής μέσω 
της ανάπτυξης και της υλοποίησης μιας 
πλήρως ολοκληρωμένης προσέγγισης για 
τον εξορθολογισμό και την επικέντρωση 
των συναφών ερευνητικών προγραμμάτων 
όλων των κρατών που την περιβάλουν, με 
σκοπό την αντιμετώπιση των πολύπλοκων 
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και επειγόντων προβλημάτων με 
συντονισμένο, αποδοτικό και 
αποτελεσματικό τρόπο.

και επειγόντων προβλημάτων με 
συντονισμένο, αποδοτικό και 
αποτελεσματικό τρόπο.

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Γενικά, το BONUS ERA-NET και το 
ERA-NET PLUS έχουν επιφέρει 
αποτελέσματα και γι' αυτό είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί η συνέχιση 
των ερευνητικών προσπαθειών ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι επείγουσες 
περιβαλλοντικές προκλήσεις. 

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Παρότι επικεντρώνεται κυρίως στην 
περιβαλλοντική έρευνα, η πρωτοβουλία 
BONUS-169 τέμνει διάφορα συναφή 
κοινοτικά ερευνητικά προγράμματα όσον 
αφορά σειρά ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
που έχουν συσσωρευμένες συνέπειες στο 
οικοσύστημα, όπως η αλιεία, η 
υδατοκαλλιέργεια, η γεωργία, οι υποδομές, 
οι μεταφορές, η κατάρτιση και η 
κινητικότητα των ερευνητών, καθώς και 
κοινωνικοοικονομικά ζητήματα. Η 
πρωτοβουλία σχετίζεται ιδιαίτερα με 
διάφορες κοινοτικές πολιτικές και οδηγίες, 
συμπεριλαμβανομένων της οδηγίας 
2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Ιουνίου 2008 περί πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής 
για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-
πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική), της 

(12) Παρότι επικεντρώνεται κυρίως στην 
περιβαλλοντική έρευνα, η πρωτοβουλία 
BONUS τέμνει διάφορα συναφή κοινοτικά 
ερευνητικά προγράμματα όσον αφορά 
σειρά ανθρώπινων δραστηριοτήτων που 
έχουν συσσωρευμένες συνέπειες στο 
οικοσύστημα, όπως η αλιεία, η 
υδατοκαλλιέργεια, η γεωργία, οι υποδομές 
(κυρίως στον τομέα της ενέργειας), οι 
μεταφορές, η κατάρτιση και η 
κινητικότητα των ερευνητών, καθώς και 
κοινωνικοοικονομικά ζητήματα. Η 
πρωτοβουλία σχετίζεται ιδιαίτερα με 
διάφορες κοινοτικές πολιτικές και οδηγίες, 
συμπεριλαμβανομένων της οδηγίας 
2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Ιουνίου 2008 περί πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής 
για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-
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στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή της 
Βαλτικής Θάλασσας, της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, της κοινής 
γεωργικής πολιτικής, της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων και των διεθνών 
δεσμεύσεων της ΕΕ, όπως το σχέδιο 
δράσης για τη Βαλτική Θάλασσα της 
HELCOM. Ως εκ τούτου, από την 
πρωτοβουλία BONUS-169 θα 
επωφεληθούν και πολλοί άλλοι τομείς της 
κοινοτικής πολιτικής.

πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική), της 
στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή της 
Βαλτικής Θάλασσας, της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, της κοινής 
γεωργικής πολιτικής, της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων και των διεθνών 
δεσμεύσεων της ΕΕ, όπως το σχέδιο 
δράσης για τη Βαλτική Θάλασσα της 
HELCOM. Ως εκ τούτου, από την 
πρωτοβουλία BONUS θα επωφεληθούν 
και πολλοί άλλοι τομείς της κοινοτικής 
πολιτικής.

Αιτιολόγηση

Μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα προγραμματισμένα σχέδια που αφορούν τις υποδομές 
στον τομέα της ενέργειας καθώς αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν σε μέγιστο βαθμό το περιβάλλον 
της Βαλτικής Θάλασσας στο μέλλον.

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Στο τέλος της στρατηγικής φάσης, η 
Επιτροπή, επικουρούμενη από ανεξάρτητο 
εμπειρογνώμονα, πρέπει να αξιολογήσει 
την ωριμότητα και την ετοιμότητα της 
πρωτοβουλίας να εισέλθει στη φάση 
υλοποίησης.

(15) Στο τέλος της στρατηγικής φάσης, η 
Επιτροπή, επικουρούμενη από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, πρέπει 
να εξακριβώσει και να αποτιμήσει την 
ποιότητα και την ετοιμότητα της 
στρατηγικής φάσης και, κατά περίπτωση, 
να προτείνει βελτιώσεις. Η μετάβαση στη 
φάση υλοποίησης πρέπει να γίνει χωρίς 
εμπόδια και χωρίς περιττές 
καθυστερήσεις.
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Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Για την αποδοτική υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας BONUS-169, κατά τη 
διάρκεια της φάσης υλοποίησης, πρέπει να 
παρασχεθεί χρηματοδοτική στήριξη σε 
συμμετέχοντες σε σχέδια της 
πρωτοβουλίας BONUS-169 που 
επιλέγονται σε κεντρικό επίπεδο με ευθύνη 
του ΕΟΟΣ BONUS κατόπιν προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων. 

(24) Για την αποδοτική υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας BONU, κατά τη διάρκεια 
της φάσης υλοποίησης, πρέπει να 
παρασχεθεί χρηματοδοτική στήριξη σε 
συμμετέχοντες σε σχέδια της 
πρωτοβουλίας BONUS που επιλέγονται σε 
κεντρικό επίπεδο με ευθύνη του ΕΟΟΣ 
BONUS κατόπιν προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων. Η παροχή και η καταβολή 
μιας τέτοιας χρηματοδοτικής στήριξης 
στους συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία 
BONUS πρέπει να είναι διαφανείς, μη 
γραφειοκρατικές και να τηρούν τους 
κοινούς κανόνες που διέπουν το Έβδομο 
Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Είναι σημαντικό οι ερευνητικές 
δραστηριότητες που εκτελούνται στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας BONUS-169 να 
είναι σύμφωνες προς τις βασικές 
δεοντολογικές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αντικατοπτρίζονται στο άρθρο 6 της 
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και να τηρούν τις αρχές της ένταξης της 
διάστασης του φύλου και της ισότητας των 
φύλων.

(30) Είναι σημαντικό οι ερευνητικές 
δραστηριότητες που εκτελούνται στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας BONUS να 
είναι σύμφωνες προς τις δεοντολογικές 
αρχές, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που 
καθορίζονται στο έβδομο πρόγραμμα-
πλαίσιο, και να τηρούν τις αρχές της 
ένταξης της διάστασης του φύλου, της 
ισότητας των φύλων και της αειφόρου 
ανάπτυξης.
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Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Ο ΕΟΟΣ BONUS πρέπει να 
ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες στα 
επιλεγμένα σχέδια της πρωτοβουλίας 
BONUS-169 να κοινοποιούν και να 
διαδίδουν ευρέως τα αποτελέσματά τους 
και να καθιστούν τις πληροφορίες αυτές 
διαθέσιμες στο κοινό.

(32) Ο ΕΟΟΣ BONUS πρέπει να 
υποχρεώσει τους συμμετέχοντες στα 
επιλεγμένα σχέδια της πρωτοβουλίας 
BONUS να κοινοποιούν και να διαδίδουν 
ευρέως τα αποτελέσματά τους και να 
καθιστούν τις πληροφορίες αυτές 
διαθέσιμες στο κοινό.

Αιτιολόγηση

Τα αποτελέσματα διεξαχθείσας έρευνας πρέπει να διαδίδονται όσο το δυνατό περισσότερο

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Η επιτυχής υλοποίηση των σχεδίων 
που διεξάγονται ήδη στο πλαίσιο του 
προγράμματος  BONUS έφερε στο φως 
τη δραματική κατάσταση  που επικρατεί 
στη Βαλτική Θάλασσα και κυρίως στις 
περιοχές όπου προγραμματίζονται σχέδια 
υποδομών μεγάλης εμβέλειας στον τομέα 
της ενέργειας· γι αυτό και η κατάσταση 
του περιβάλλοντος στη Βαλτική Θάλασσα 
πρέπει να συνεχίσει να ελέγχεται ενεργά. 

Αιτιολόγηση

Τονίζεται η σημασία της επιτυχούς υλοποίησης των σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος 
BONUS.
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Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 32 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32β) Οι εσφαλμένες πρακτικές που 
αποκαλύφθηκαν κατά την υλοποίηση των 
σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος 
BONUS πρέπει να σταματήσουν και τα 
σχέδια που υποβάλλουν τα ερευνητικά 
κέντρα ορισμένων κρατών μελών δεν 
πρέπει να χαίρουν ευνοϊκής μεταχείρισης 
από τη στιγμή που έχει συνταχθεί ο 
κατάλογος των σχεδίων που θα 
χρηματοδοτηθούν, καθώς κάτι τέτοιο θα 
δημιουργούσε διακρίσεις εις βάρος των 
άλλων κρατών μελών που περιβάλλουν τη 
Βαλτική Θάλασσα. 

Αιτιολόγηση

Από τη στιγμή που επιλέγονται τα σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν, η πρακτική δείχνει ότι τα
σχέδια που υποβάλλονται από τα ερευνητικά κέντρα ορισμένων κρατών μελών χαίρουν 
ευνοϊκής μεταχείρισης ενώ τα ερευνητικά κέντρα άλλων κρατών μελών αγνοούνται. Τέτοιες 
διακρίσεις πρέπει να αποφεύγονται όταν καταρτίζεται πίνακας κατάταξης.

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Άρθρο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -1
Αντικείμενο

Ο στόχος της απόφασης αυτής είναι η 
στήριξη της βιώσιμης περιβαλλοντικής 
ανάπτυξης στην περιοχή της Βαλτικής 
Θάλασσας διευκολύνοντας το συντονισμό 
των περιφερειακών ερευνητικών  
προσπαθειών με κοινό σκοπό την 
υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης 
της περιοχής, που θα βασίζεται στο 
οικοσύστημα.
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Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εκπόνηση του στρατηγικού 
θεματολογίου έρευνας, καθορίζοντας το 
μέρος του επιστημονικού περιεχομένου 
του προγράμματος που επικεντρώνεται 
στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, 
σύμφωνα με τους στόχους του έβδομου 
προγράμματος-πλαισίου·

(α) εκπόνηση του στρατηγικού 
θεματολογίου έρευνας, καθορίζοντας το 
μέρος του επιστημονικού περιεχομένου 
του προγράμματος που επικεντρώνεται 
στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
σύμφωνα με τον κοινό στόχο μιας 
βιώσιμης διαχείρισης που θα βασίζεται 
στο οικοσύστημα στην περιοχή της 
Βαλτικής Θάλασσας και με τους στόχους 
του έβδομου προγράμματος-πλαισίου·

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η φάση υλοποίησης έχει ελάχιστη 
διάρκεια πέντε ετών. Κατά τη διάρκεια της 
φάσης υλοποίησης δημοσιεύονται 
τουλάχιστον τρεις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων που αποβλέπουν στη 
χρηματοδότηση σχεδίων τα οποία 
ανταποκρίνονται στους στόχους της 
πρωτοβουλίας BONUS-169. Οι εν λόγω 
προσκλήσεις στοχεύουν διεθνικά σχέδια 
από πολλαπλούς εταίρους και 
περιλαμβάνουν δραστηριότητες έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης, κατάρτισης και 
διάδοσης. Τα σχέδια επιλέγονται σύμφωνα 
με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της 
διαφάνειας, της ανεξάρτητης αξιολόγησης, 
της συγχρηματοδότησης, της μη 
κερδοσκοπίας, της μη σώρευσης της 
χρηματοδότησης με άλλες κοινοτικές 
πηγές, καθώς και σύμφωνα με την αρχή 
της μη αναδρομικότητας.

4. Η φάση υλοποίησης έχει ελάχιστη 
διάρκεια πέντε ετών. Κατά τη διάρκεια της 
φάσης υλοποίησης δημοσιεύονται οι
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που 
αποβλέπουν στη χρηματοδότηση σχεδίων 
τα οποία ανταποκρίνονται στους στόχους 
της πρωτοβουλίας BONUS. Οι εν λόγω 
προσκλήσεις στοχεύουν διεθνικά σχέδια 
από πολλαπλούς εταίρους και 
περιλαμβάνουν δραστηριότητες έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης, κατάρτισης και 
διάδοσης. Τα σχέδια επιλέγονται σύμφωνα 
με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της 
διαφάνειας, της ανεξάρτητης αξιολόγησης, 
της συγχρηματοδότησης, της μη 
κερδοσκοπίας, της μη σώρευσης της 
χρηματοδότησης με άλλες κοινοτικές 
πηγές, καθώς και σύμφωνα με την αρχή 
της μη αναδρομικότητας. Η παροχή και η 
καταβολή μιας τέτοιας χρηματοδοτικής 
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στήριξης στους συμμετέχοντες στην 
πρωτοβουλία BONUS πρέπει να τηρούν 
τους κοινούς κανόνες που διέπουν το 
Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας για τη φάση υλοποίησης 
παρέχεται υπό τους ακόλουθους όρους:

3. Πριν από το τέλος της στρατηγικής 
φάσης η Επιτροπή εκτιμά τα ακόλουθα:

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) θετική αξιολόγηση της στρατηγικής 
φάσης από την Επιτροπή, με τη 
συνδρομή ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων· η εν λόγω αξιολόγηση 
καλύπτει την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
προς την κατεύθυνση της επίτευξης των 
στόχων και των παραδοτέων που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 
και στο παράρτημα I·

(α) τα αποτελέσματα της στρατηγικής 
φάσης που περιγράφονται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 3, καθώς και η πρόοδος που 
έχει σημειωθεί προς την κατεύθυνση της 
επίτευξης των στόχων και των παραδοτέων 
που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι, 
τμήμα 2·

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) απόδειξη από τον ΕΟΟΣ BONUS της 
ικανότητάς του να υλοποιήσει την 
πρωτοβουλία BONUS-169, 
συμπεριλαμβανομένων της λήψης, της 
διάθεσης και της παρακολούθησης της 

(β) στην απόδειξη από τον ΕΟΟΣ BONUS 
της ικανότητάς του να υλοποιήσει την 
πρωτοβουλία BONUS, 
συμπεριλαμβανομένων της επίτευξης των 
στόχων σχετικά με τη βιώσιμη 
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χρηματοδοτικής συνεισφοράς της 
Κοινότητας στο πλαίσιο έμμεσης 
κεντρικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα 
άρθρα 54 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και 56 
του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 (στο εξής ο «δημοσιονομικός 
κανονισμός») και των άρθρων 35, 38 
παράγραφος 2 και 41 του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002, και σύμφωνα 
με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης·

περιβαλλοντική ανάπτυξη της περιοχής 
της Βαλτικής Θάλασσας, της λήψης, της 
διάθεσης και της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς της Κοινότητας στο πλαίσιο 
έμμεσης κεντρικής διαχείρισης, σύμφωνα 
με τα άρθρα 54 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 
και 56 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1605/2002 (στο εξής ο 
«δημοσιονομικός κανονισμός») και των 
άρθρων 35, 38 παράγραφος 2 και 41 του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
2342/2002, και σύμφωνα με τις αρχές της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) δέσμευση κάθε συμμετέχοντος κράτους 
να συνεισφέρει το μερίδιό του στη 
χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας 
BONUS-169, δέσμευση για την καταβολή 
μετρητών και για την πραγματική παροχή 
της συνεισφοράς υποδομών σε είδος, 
όταν ζητηθεί· οι εν λόγω δεσμεύσεις 
περιλαμβάνονται σε σχέδιο 
χρηματοδότησης, το οποίο συμφωνείται 
από τις αρμόδιες εθνικές αρχές με σκοπό 
τη συνεισφορά στην από κοινού εκτέλεση 
της φάσης υλοποίησης της πρωτοβουλίας 
BONUS-169·

(ε) δέσμευση κάθε συμμετέχοντος κράτους 
να συνεισφέρει το μερίδιό του στη 
χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας 
BONUS, και δέσμευση για την 
αποτελεσματική καταβολή της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς τους, 
ιδιαίτερα τη χρηματοδότηση των 
συμμετεχόντων στα σχέδια BONUS που 
έχουν επιλεγεί μετά τις προσκλήσεις για 
υποβολή προτάσεων·

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) δρομολόγηση τριών τουλάχιστον
διαθεματικών, στρατηγικά 
επικεντρωμένων κοινών προσκλήσεων 

(ζ) δρομολόγηση διαθεματικών, 
στρατηγικά επικεντρωμένων κοινών 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 



AD\809071EL.doc 13/17 PE438.436v02-00

EL

υποβολής προτάσεων πολλαπλών εταίρων πολλαπλών εταίρων

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 ζ α) καλεί ενεργά όλες τις τρίτες χώρες 
που βρέχονται από τη Βαλτική θάλασσα 
να λάβουν μέρος στην πρωτοβουλία ως 
Συμμετέχοντα Κράτη·

Αιτιολόγηση

Προσθήκη των χωρών που βρέχονται από τη Βαλτική Θάλασσα σύμφωνα με την τροπολογία 2, 
του συντάκτη γνωμοδότησης.

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2.2.1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας 
αναπτύσσεται και συμφωνείται στο 
πλαίσιο διαβούλευσης με τα συμμετέχοντα 
κράτη, με ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων και 
με την Επιτροπή. Αποτελεί τη βάση για 
ένα πρόγραμμα καθοδηγούμενο από την 
πολιτική. Διευρύνει την επικέντρωση της 
έρευνας ώστε να ενσωματώσει, επιπλέον 
του θαλάσσιου οικοσυστήματος, μια 
προσέγγιση υδρολογικής λεκάνης, η οποία 
εξετάζει τα βασικά ζητήματα που 
επηρεάζουν την ποιότητα και την 
παραγωγικότητα των οικοσυστημάτων 
στην περιοχή της Βαλτικής.

Το στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας 
αναπτύσσεται και συμφωνείται στο 
πλαίσιο διαβούλευσης με τα συμμετέχοντα 
κράτη, με ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων και 
με την Επιτροπή. Αποτελεί τη βάση για 
ένα πρόγραμμα καθοδηγούμενο από την 
πολιτική. Διευρύνει την επικέντρωση της 
έρευνας ώστε να ενσωματώσει, επιπλέον 
του θαλάσσιου οικοσυστήματος, μια 
προσέγγιση υδρολογικής λεκάνης, η οποία 
εξετάζει τα βασικά ζητήματα που 
επηρεάζουν την ποιότητα και την 
παραγωγικότητα των οικοσυστημάτων 
στην περιοχή της Βαλτικής. Θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί πρόβλεψη του 
οικονομικού κόστους των 
περιβαλλοντικών ζημιών και  της 
απώλειας της βιοποικιλότητας στην 
περιοχή.
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Αιτιολόγηση

Προσθήκη της οικονομικής αξιολόγησης των περιβαλλοντικών ζημιών γενικά (π.χ 
ευτροφισμός) επιπρόσθετα με την απώλεια της βιοποικιλότητας σύμφωνα με την τροπολογία 3, 
του συντάκτη γνωμοδότησης.

Τροπολογία 21

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2.2.3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) ανάπτυξη δομής χρηματοδότησης για 
τη χρηματοδότηση σχεδίων της 
πρωτοβουλίας BONUS-169 βάσει 
συγκέντρωσης κεφαλαίων 
αποτελούμενων από εισφορές σε μετρητά 
των συμμετεχόντων κρατών και της 
Επιτροπής·

(η) ανάπτυξη δομής χρηματοδότησης για 
τη χρηματοδότηση σχεδίων BONUS·

Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι, τμήμα 2.2.3, σημείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θα) να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα 
της έρευνας διαδίδονται και σε άλλα 
παρόμοια θαλάσσια περιφερειακά σχέδια.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή έχει ως στόχο την αποφυγή, όσο το δυνατό περισσότερο, επαναλήψεων και 
επικαλύψεων των ερευνητικών προσπαθειών. 

Τροπολογία 23

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εφόσον τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης και του εκ των προτέρων 

3. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 3, 
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ελέγχου του ΕΟΟΣ BONUS είναι θετικά, 
η Επιτροπή και ο ΕΟΟΣ BONUS 
συνάπτουν τη συμφωνία υλοποίησης.

παράγραφος 3 στοιχείο α και ο εκ των 
προτέρων έλεγχος του ΕΟΟΣ BONUS 
είναι θετικός, η Επιτροπή και ο ΕΟΟ 
BONUS συνάπτουν τη συμφωνία 
υλοποίησης.

Τροπολογία 24

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης, 
δημοσιεύονται και υλοποιούνται 
τουλάχιστον τρεις κοινές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων με σκοπό τη 
χρηματοδότηση στρατηγικά 
στοχοθετημένων σχεδίων της 
πρωτοβουλίας BONUS-169 τα οποία 
ανταποκρίνονται στους στόχους της 
πρωτοβουλίας. Τα θέματα προέρχονται 
από το στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας 
της πρωτοβουλίας BONUS-169, τηρούν 
στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τον οδικό 
χάρτη που έχει εκπονηθεί και καλύπτουν 
δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης, κατάρτισης ή/και διάδοσης.

Κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης, 
δημοσιεύονται και υλοποιούνται κοινές 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με 
σκοπό τη χρηματοδότηση στρατηγικά 
στοχοθετημένων σχεδίων της 
πρωτοβουλίας BONUS τα οποία 
ανταποκρίνονται στους στόχους της 
πρωτοβουλίας. Τα θέματα προέρχονται 
από το στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας 
της πρωτοβουλίας BONUS, τηρούν στον 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τον οδικό χάρτη 
που έχει εκπονηθεί και καλύπτουν 
δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης, κατάρτισης ή/και διάδοσης.

Τροπολογία 25

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3.4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας και η συνεισφορά μετρητών 
των συμμετεχόντων κρατών στην 
πρωτοβουλία BONUS-169
συγκεντρώνονται σε κοινό ταμείο και η 
διαχείρισή τους πραγματοποιείται σε 
κεντρικό επίπεδο από τον ΕΟΟΣ BONUS.

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας και η συνεισφορά μετρητών 
των συμμετεχόντων κρατών στην 
πρωτοβουλία BONUS συγκεντρώνονται σε 
κοινό ταμείο και η διαχείρισή τούς 
πραγματοποιείται σε κεντρικό επίπεδο από 
τον ΕΟΟΣ BONUS, με τη δυνατότητα τα 
συμμετέχοντα κράτη να διαθέτουν τη 
συνεισφορά τους σε μετρητά 
αποκλειστικά στην εγχώρια έρευνα 
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("εικονικό κοινό ταμείο").

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα του "εικονικού κοινού ταμείου" είναι απαραίτητη για τα συμμετέχοντα κράτη που 
υφίστανται περιορισμούς κατά τη μεταφορά χρημάτων σε κοινό ταμείο, ή για τα συμμετέχοντα 
κράτη τα οποία δεν έχουν διαγράψει μεγάλη πρόοδο στον τομέα της έρευνας και η δυνατότητα 
να διαθέσουν τη συνεισφορά τους σε μετρητά αποκλειστικά στην εγχώρια έρευνα θα τα 
βοηθούσε να γεφυρώσουν το υφιστάμενο κενό.

Τροπολογία 26

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα II – τμήμα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τη διαχείριση της πρωτοβουλίας 
BONUS-169 αναλαμβάνει ο ΕΟΟΣ 
BONUS μέσω της γραμματείας του. Ο 
ΕΟΟΣ BONUS συστήνει τις ακόλουθες 
δομές για τους σκοπούς της πρωτοβουλίας 
BONUS-169: συντονιστική επιτροπή, 
γραμματεία, συμβουλευτική επιτροπή, 
φόρουμ τομεακής έρευνας και φόρουμ 
συντονιστών σχεδίων.

1. Τη διαχείριση της πρωτοβουλίας 
BONUS αναλαμβάνει ο ΕΟΟΣ BONUS 
μέσω της γραμματείας του. Ο ΕΟΟΣ 
BONUS έχει συστήσει τις ακόλουθες 
δομές για τους σκοπούς της πρωτοβουλίας 
BONUS: συντονιστική επιτροπή, 
γραμματεία, συμβουλευτική επιτροπή, 
φόρουμ τομεακής έρευνας και φόρουμ 
συντονιστών σχεδίων.
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