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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета 
относно участието на Общността в съвместна научноизследователска и развойна 
програма за Балтийско море (BONUS-169), предприета от няколко държави-
членки
(COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2009)0610),

– като взе предвид член 251, параграф 2, член 169 и член 172, параграф 2 от Договора 
за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7-0263/2009),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета, 
озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за 
междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход” 
(COM(2009)0665),

– като взе предвид член 294, параграф 3, член 185 и член 188, параграф 2 от Договора 
за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните (A7-0000/2010),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета, на Комисията и на националните парламенти.
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Изменение 1

Предложение за решение
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
относно участието на Общността в 
съвместна научноизследователска и 
развойна програма за Балтийско море 
(BONUS-169), предприета от няколко 
държави-членки

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
относно участието на Общността в 
съвместна научноизследователска и 
развойна програма за Балтийско море 
(BONUS), предприета от няколко 
държави-членки

Or. en

Обосновка

Приспособяване на правното основание към новата номерация след влизането в сила 
на Договора от Лисабон.

(Това изменение е приложимо за целия текст. Приемането му ще породи 
необходимост от извършване на съответните промени в целия текст.)

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В края на стратегическия етап 
Комисията, подпомогната от независим 
експерт, следва да прецени зрелостта 
и готовността на инициативата за 
преминаване към етапа на изпълнение. 

(15) В края на стратегическия етап 
Комисията, подпомогната от независим 
експерт, следва да направи оценка на 
качеството на стратегическия етап 
и при необходимост да предложи 
подобрения. Преминаването към етапа 
на изпълнение следва да бъде плавно и 
без ненужни забавяния.

Or. en

Обосновка

В края на стратегическия етап Комисията, следва да направи оценка на цялостното 
качество на стратегическия етап по плавен начин и без ненужни забавяния, като при 
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необходимост предложи възможни подобрения. 

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) С оглед ефикасното изпълнение на 
BONUS-169, по време на етапа на 
изпълнение следва да се предостави 
финансова подкрепа на участниците в 
проекти по BONUS-169, избрани на 
централно ниво под отговорността на 
BONUS EEIG след обявяване на покани 
за представяне на предложения. 

(24) С оглед ефикасното изпълнение на 
BONUS, по време на етапа на 
изпълнение следва да се предостави 
финансова подкрепа на участниците в 
проекти по BONUS, избрани на 
централно ниво под отговорността на 
BONUS EEIG след обявяване на покани 
за представяне на предложения. 
Предоставянето на такава 
финансова подкрепа на участници в 
BONUS и изплащането им следва да 
се извършва по прозрачен и 
небюрократичен начин.

Or. en

Обосновка

В съответствие с общите правила на Седма рамкова програма предоставянето на 
финансова подкрепа на участниците се извършва по възможно най-прозрачен и 
небюрократичен начин.

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) В съответствие с целите на Седмата 
рамкова програма участието в BONUS-
169 на която и да е друга държава 
следва да е възможно, когато такова 
участие е предвидено в съответното 
международно споразумение и когато и 
Комисията и участващите държави са 
съгласни то да се осъществи. В 
съответствие със Седмата рамкова 
програма Комисията следва да има 

(28) В съответствие с целите на Седмата 
рамкова програма участието в BONUS
на която и да е друга държава, по-
специално от страна на Руската 
федерация, но също така и на други 
държави от басейна на Балтийско 
море, следва да е възможно, когато 
такова участие е предвидено в 
съответното международно 
споразумение и когато и Комисията и 



PE438.278v01-00 8/21 PR\802568BG.doc

BG

право да договаря условия, свързани с 
нейното финансово участие в BONUS-
169, по отношение на участието в 
програмата на други държави съгласно 
правилата и условията, предвидени в 
настоящото решение.

участващите държави са съгласни то да 
се осъществи. В съответствие със 
Седмата рамкова програма Комисията 
следва да има право да договаря 
условия, свързани с нейното финансово 
участие в BONUS, по отношение на 
участието в програмата на други 
държави съгласно правилата и 
условията, предвидени в настоящото 
решение.

Or. en

Обосновка

Голяма част от басейна на Балтийско море е разположена в границите на Руската 
федерация и това има значително пряко въздействие върху екосистемата на морето. 
Изследователи от Руската федерация участваха активно в предходни проекти по 
ERA-NET за Балтийско море и това сътрудничество следва да бъде насърчавано, като 
се има предвид, че сътрудничеството в областта на околната среда и изследванията 
е една от основните точки в споразумението за сътрудничество между ЕС и Русия. 
Други държави от басейна на Балтийско море следва също така да бъдат поканени да 
се присъединят към програмата. 

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) От съществено значение е 
научноизследователската дейност, 
извършвана в рамките на BONUS-169, 
да отговаря на основните етични 
принципи, включително отразените в 
член 6 от Договора за Европейския 
съюз и в Хартата на основните права 
на Европейския съюз, и да следва 
принципите на равенство и 
равнопоставеност на половете.

(30) От съществено значение е 
научноизследователската дейност, 
извършвана в рамките на BONUS, да 
отговаря на основните етични принципи 
в съответствие с общите принципи, 
установени в Седма рамкова програма,
и да следва принципите на равенство и 
равнопоставеност на половете

Or. en

Обосновка

Етичните принципи представляват част от Решение № 1982/2006/ЕО (по-долу 
„Седма рамкова програма”). Следва също така да бъде упоменато устойчивото 
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развитие като обща цел на Седма рамкова програма. 

Изменение 6

Предложение за решение
Член 2 - параграф 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Стратегическият етап на програмата е 
с времетраене до две години. Той е 
подготвителен за етапа на изпълнение. 
През стратегическия етап BONUS EEIG 
изпълнява следните задачи: 

3. Стратегическият етап на програмата е 
с времетраене до една година. Той е 
подготвителен за етапа на изпълнение. 
През стратегическия етап BONUS EEIG 
изпълнява следните задачи: 

Or. en

Обосновка

Очаква се текущите проекти по BONUS+ да приключат през 2011 г., което ще доведе 
до пауза между края на BONUS+ и началото на новата програма BONUS. Поради 
това стратегическият етап следва да бъде съкратен, с цел да се даде възможност за 
започване на етапа на изпълнение от началото на 2012 г. 

Изменение 7

Предложение за решение
Член 2 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Етапът на изпълнение е с времетраене 
минимум пет години. През етапа на 
изпълнение се публикуват поне три
покани за представяне на предложения 
с оглед финансиране на проекти, които 
отговарят на целите на BONUS-169. 
Тези покани са насочени към 
транснационални проекти с множество 
партньори и включват дейности за 
научни изследвания, технологично 
развитие, обучение и разпространение 
на информация. Проектите се подбират 
съгласно принципите за 
равнопоставеност, прозрачност, 
независима оценка, съфинансиране, 
недопускане на печалба, ненатрупване 
на финансиране от други източници в 

4. Етапът на изпълнение е с времетраене 
минимум пет години. През етапа на 
изпълнение се публикуват поканите за 
представяне на предложения с оглед 
финансиране на проекти, които 
отговарят на целите на BONUS. Тези 
покани са насочени към 
транснационални проекти с множество 
партньори и включват дейности за 
научни изследвания, технологично 
развитие, обучение и разпространение 
на информация. Проектите се подбират 
съгласно принципите за 
равнопоставеност, прозрачност, 
независима оценка, съфинансиране, 
недопускане на печалба, ненатрупване 
на финансиране от други източници в 
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Общността, както и да не се финансират 
вече започнали дейности. 

Общността, както и да не се финансират 
вече започнали дейности. 

Or. en

Обосновка

Броят на поканите за представяне на предложения може да зависи от резултатите 
от стратегическия етап и поради това не следва да се определя в текста.

Изменение 8

Предложение за решение
Член 3 - параграф 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовото участие на Общността 
за етапа на изпълнение се 
осъществява при следните условия: 

Преди края на стратегическия етап 
Комисията извършва оценка на 
следното:

Or. en

Обосновка

Финансовото участие на Общността не трябва зависи от зададени условия, тъй 
като това би довело до прекъсване между първия и втория етап.

Изменение 9

Предложение за решение
Член 3 - параграф 3 - буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) положителна оценка на 
стратегическия етап, извършена от 
Комисията с помощта на независими 
експерти; тази оценка обхваща
осъществения напредък в постигането 
на целите и резултатите, определени в
член 2, параграф 3 и приложение І;

а) резултатите от стратегическия 
етап, описан в член 2, параграф 3; 
както и осъществения напредък в 
постигането на целите и резултатите, 
определени в приложение І, раздел 2;

Or. en
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Обосновка

Комисията следва да направи оценка на стратегическия процес, посочен в член 2, 
параграф 3 и приложение І, раздел 2.

Изменение 10

Предложение за решение
Член 3 - параграф 3 - буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) ангажимент на всички участващи 
държави да дадат своя принос за 
финансиране на BONUS-169 с парични 
плащания и ефективно участие в 
натура с инфраструктура при 
поискване; тези ангажименти се 
включват в план за финансиране, 
договорен от компетентните 
национални органи с цел принос към 
съвместното осъществяване на 
етапа на изпълнение на BONUS-169; 

д) ангажимент на всички участващи 
държави да дадат своя принос за 
финансиране на BONUS и 
ефективното заплащане на този 
финансов принос, по-специално чрез 
финансиране на участници в проекти 
по BONUS, избрани вследствие на 
покани за представяне на 
предложения;

Or. en

Изменение 11

Предложение за решение
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията съобщава цялата 
информация по въпроса на Европейския 
парламент, на Съвета и на Сметната 
палата. По искане на Европейския 
парламент, Съвета и Сметната палата 
участващите държави предоставят чрез 
BONUS EEIG на Комисията 
допълнителна информация относно 
финансовото управление на BONUS 
EEIG. 

Комисията съобщава цялата 
информация по въпроса на Европейския 
парламент, на Съвета и на Сметната 
палата. По искане на Европейския 
парламент, Съвета и Сметната палата 
участващите държави предоставят чрез 
BONUS EEIG на Комисията 
допълнителна информация относно 
финансовото управление на BONUS 
EEIG, в съответствие с общите 
изисквания за отчитане, изложени в 
член 13. 



PE438.278v01-00 12/21 PR\802568BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

Ако Европейският парламент, Съветът или Сметната палата се нуждаят от 
допълнителна информация относно финансовото управление, участващите държави 
трябва да представят съответната информация в съответствие с общите 
изисквания за отчитане, изложени в член 13. 

Изменение 12

Предложение за решение
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава-членка и всяка държава, 
асоциирана към Седмата рамкова 
програма, може да се присъедини към 
BONUS-169 в съответствие с 
критериите, изложени в член 3, 
параграф 1 и член 3, параграф 3, букви 
д) и е). Държавите-членки и държавите, 
присъединили се към BONUS-169, се 
разглеждат като участващи държави за 
целите на настоящото решение.

Всяка държава-членка и всяка държава, 
асоциирана към Седмата рамкова 
програма, може да се присъедини към 
BONUS в съответствие с критериите, 
изложени в член 3, параграф 1 и член 3, 
параграф 3, букви д) и е). Държавите-
членки и държавите, присъединили се 
към BONUS, се разглеждат като 
участващи държави за целите на 
настоящото решение.

Or. en

Обосновка

Технически корекции. 

Изменение 13

Предложение за решение
Приложение I - раздел 1 - буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) се пускат поне три
интердисциплинарни, стратегически 
насочени съвместни покани за 
представяне на предложения с 
участието на няколко партньора. 

ж) се пускат интердисциплинарни, 
стратегически насочени съвместни 
покани за представяне на предложения с 
участието на няколко партньора. 

Or. en
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Обосновка

Броят на поканите за представяне на предложения може да зависи от резултатите 
от стратегическия етап и поради това не следва да се определят в писмен вид.

Изменение 14

Предложение за решение
Приложение I - раздел 2.2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

BONUS EEIG представя на Комисията 
резултатите, посочени в следващите 
параграфи, не по късно от 18 месеца 
след началото на стратегическия етап.

BONUS EEIG представя на Комисията 
резултатите, посочени в следващите 
параграфи, не по късно от 9 месеца след 
началото на стратегическия етап.

Or. en

Обосновка

BONUS EEIG изпраща резултатите от стратегическия етап на Комисията преди 
края му. Тъй като продължителността на стратегическия етап бе съкратена до 
една година (вж. изменение 8), датата за предоставяне на резултатите следва също 
да бъде изтеглена напред във времето.

Изменение 15

Предложение за решение
Приложение I - раздел 2.2.3 - буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) разработване на структура за 
финансиране на проектите по BONUS-
169 въз основа на обединяване на 
средства, състоящи от парични 
вноски на участващите държави и на 
Комисията;

з) разработване на структура за 
финансиране на проектите по BONUS;

Or. en

Обосновка

Системата на вноските през етапа на изпълнение е описана в приложение I, раздел 
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3.4. 

Изменение 16

Предложение за решение
Приложение I - раздел 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При условие че резултатите от 
оценяването и от одита ex-ante на 
BONUS EEIG са положителни,
Комисията и BONUS EEIG сключват 
споразумението за изпълнение.

Комисията и BONUS EEIG сключват 
споразумението за изпълнение в 
съответствие с член 3, параграф 3, 
буква а).

Or. en

Обосновка

Условията на споразумението между Комисията и BONUS EEIG са описани в член 3, 
параграф 3, буква а).

Изменение 17

Предложение за решение
Приложение I - раздел 3.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

През етапа на изпълнение се публикуват 
и осъществяват поне три съвместни 
покани за представяне на предложения с 
оглед финансиране на стратегически 
насочени проекти по BONUS-169, които 
отговарят на целите на инициативата. 
Темите трябва да се вземат от 
стратегическия план за научни 
изследвания по BONUS-169, като са 
съобразени в максималната възможна 
степен с установената пътна карта и 
обхващат научни изследвания, 
технологично развитие и дейности за 
обучение и/или разпространение на 
информация.

През етапа на изпълнение се публикуват 
и осъществяват съвместни покани за 
представяне на предложения с оглед 
финансиране на стратегически насочени 
проекти по BONUS, които отговарят на 
целите на инициативата. Темите трябва 
да се вземат от стратегическия план за 
научни изследвания по BONUS, като са 
съобразени в максималната възможна 
степен с установената пътна карта и 
обхващат научни изследвания, 
технологично развитие и дейности за 
обучение и/или разпространение на 
информация.

Or. en
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Обосновка
Броят на поканите за представяне на предложения може да зависи от резултатите 
от стратегическия етап и поради това не следва да се определя в писмен вид.

Изменение 18

Предложение за решение
Приложение I - раздел 3.2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Юридически лица от държавите-членки 
и асоциираните държави могат да 
получат финансиране по BONUS-169. 
Консорциум, представящ предложение 
за проект по BONUS-169, може да 
включва участник от държава, която не 
членува в ЕС, при условие че може 
убедително да се гарантира, че той 
разполага с необходимите ресурси за 
пълно покриване на разходите по 
неговото участие. Финансирането по 
линия на BONUS на такъв участник 
би могло да се обоснове поотделно за 
всеки конкретен случай, ако неговият 
принос за проекта е абсолютно 
необходим за успешното приключване 
на проекта.

Юридически лица от държавите-членки 
и асоциираните държави могат да 
получат финансиране по BONUS. 
Консорциум, представящ предложение 
за проект по BONUS, може да включва 
участник от държава, която не членува в 
ЕС, при условие че може убедително да 
се гарантира, че той разполага с 
необходимите ресурси за пълно 
покриване на разходите по неговото 
участие.

Or. en

Обосновка

Една от целите на BONUS е оказването на подкрепа за сътрудничеството в 
научноизследователската дейност с други държави-членки на ЕС и държави извън ЕС, 
особено Руската федерация. Финансирането по линия на BONUS от Руската 
федерация следва да бъде, в съответствие с общите разпоредби, небюрократично и 
ефективно.
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Изменение 19

Предложение за решение
Приложение I - раздел 3.4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вноската на Общността и паричните 
вноски на участващите държави в 
BONUS-169 се обединяват и 
администрират централно от BONUS 
EEIG.

Като общо правило, вноската на 
Общността и паричните вноски на 
участващите държави в BONUS се 
обединяват и администрират централно 
от BONUS EEIG („реален общ 
бюджет”). При все това, в оправдани 
случаи, участваща държава може да 
предназначи своята парична вноска 
изцяло за национална 
научноизследователска дейност 
(„виртуален общ бюджет”).

Or. en

Обосновка

Вноската на Общността и паричните вноски на участващите държави в BONUS-169 
като цяло се обединяват и администрират централно от BONUS EEIG. При все това, 
ако – поради правни или конституционни изисквания – участваща държава не може 
да преведе своята парична вноска в общия бюджет, следва да бъде възможно 
внасянето на парична вноска от съответната участваща държава единствено за 
национална научноизследователска дейност. 

Изменение 20

Предложение за решение
Приложение II - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. BONUS-169 се управлява от BONUS 
EEIG чрез нейния секретариат. BONUS 
EEIG изгражда следните структури за 
целите на BONUS-169: ръководен 
комитет, секретариат, консултативен 
съвет, форум за отраслови изследвания 
и форум на координаторите на проекти. 

1. BONUS се управлява от BONUS EEIG 
чрез нейния секретариат. BONUS EEIG 
изгради следните структури за целите 
на BONUS: ръководен комитет, 
секретариат, консултативен съвет, 
форум за отраслови изследвания и 
форум на координаторите на проекти.

Or. en
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Обосновка

Вече са създадени необходимите структури. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

От няколко години вече Балтийско море представлява „вътрешно море” за Европейския 
съюз и поради това са необходими общи действия на равнището на Общността, за да 
бъдат посрещнати общите европейски предизвикателства и да бъде подкрепено 
устойчивото развитие на района на Балтийско море. Макар че в района на Балтийско 
море се извършват множество научноизследователски дейности, голяма част от тези 
дейности остават некоординирани, фрагментирани и твърде зависими от ограничените 
възможности за научноизследователска дейност, достъпни на национално, регионално 
и местно равнище. Поради това съществува категорична необходимост от съвместен 
регионален план за действие. 

Макар че Балтийско море е един от най-добре проучените в научно отношение райони 
в света и изследователската общност по екологията на Балтийско море разполага с 
достъп до редица програми по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и 
технологично развитие, очевидно е отсъствието на трансгранични 
научноизследователски консултации, планиране, координация и обединени усилия и 
понастоящем не съществува съвместно прилагана схема, която да е специално 
предназначена за справяне с екологичните предизвикателства в самия район на
Балтийско море. 

За да се постигне трайна координация и сътрудничество сред научните общности на 
държавите-членки от района на Балтийско море, 8 държави-членки на ЕС от района на 
Балтийско море (Дания, Естония, Финландия, Германия, Латвия, Литва, Полша, 
Швеция, по-долу „участващи държави”) стартираха съвместна научноизследователска 
програма за Балтийско море (BONUS) с участието на Общността на основание член 185 
от Договора за функционирането на Европейския съюз (бивш член 169 от Договора за 
ЕО). BONUS ще обедини националните научноизследователски програми и дейности 
на участващите държави в една единствена съвместна научноизследователска програма 
в подкрепа по-специално на научноизследователските и екологичните цели на 
стратегията за Балтийско море, стратегията за мореплавателските и морските 
изследвания и Рамковата директива за водите.
Една от основните цели на инициативата е да спомогне за изграждането и 
структурирането на Европейското изследователско пространство (ЕИП) в района на 
Балтийско море. BONUS ще представлява продължение на предходните програми 
BONUS ERA-NET (2004-2006) и ERA-NET PLUS (2007-2011), като ще повиши 
равнището на интеграция и ще отстрани препятствията между национално 
финансираните научноизследователски програми на участващите държави. Очаква се 
BONUS да допринесе съществено за изпълнението на посочените по-горе стратегии и 
политики за Балтийско море.
Целите на BONUS са в съответствие с общите цели на Седма рамкова програма, 
специална програма „Сътрудничество“ – а именно, да допринесе за устойчивото 
развитие – както и със специфичните цели на научните изследвания на околната среда, 
включително предотвратяването на рисковете за околната среда, управлението на 
морската околна среда, опазването и устойчивото управление на естествените и 
създадените от човека ресурси и на биоразнообразието.
Участващите държави се споразумяха ролята на специална структура за изпълнение на 
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BONUS да се изпълнява от европейска група по икономически интереси, а именно 
мрежата от балтийски организации за финансиране на науката (BONUS EEIG) със 
седалище в Хелзинки, Финландия. 
Докладчикът приветства предложението на Комисията да се определи финансовият 
принос за целия период на цялостната програма BONUS (7 години) на 50 милиона евро. 
Докладчикът подчертава, че прилагането на програмата BONUS следва да бъде колкото 
е възможно по-просто, бързо и ефикасно, като се избягват ненужните препятствия и 
бюрокрация.

Докладчикът подчертава значението на това, да бъдат включени изследователи от 
Руската федерация. Голяма част от басейна на Балтийско море е разположена в 
границите на Руската федерация и това има значително пряко въздействие върху 
екосистемата на морето. Изследователи от Руската федерация участваха активно в 
предходни проекти по ERA-NET за Балтийско море и това сътрудничество следва да 
бъде насърчавано, като се има предвид, че сътрудничеството в областта на околната 
среда и изследванията е една от основните точки в споразумението за сътрудничество 
между ЕС и Русия. 

Предложението на Комисията, Общността да участва в BONUS, също така е в 
съответствие с желанието на Парламента да се подобри координацията на 
научноизследователските дейности между държавите-членки и на общностно равнище 
в рамките на обхвата на Седма рамкова програма и да се избегне фрагментирането и 
припокриването на правомощия. BONUS заслужава специално внимание, тъй като 
може да представлява важен модел за други форми на бъдещо регионално 
сътрудничество в областта на изследванията с общоевропейска стойност, като 
например в районите на река Дунав, Средиземно море, Северно море и т.н. 

Докладчикът е напълно съгласен с Комисията, че програмата BONUS и нейната 
административна структура следва да съответстват напълно на принципите на Седма 
рамкова програма. Докладчикът също така отбелязва, че наред с другото Седма 
рамкова програма насърчава схеми за финансиране, отличаващи се с повече гъвкавост 
и свобода, с които се подкрепят различни действия, че на участниците следва да бъде 
предоставена по-голяма административна автономия1, и подчертава, че ще е 
необходимо да има възможност за приспособяване на скалата и формата финансовото 
участие, като се отчитат отделните случаи2. В съответствие с това е необходимо 
съответно приспособено решение за настоящите проблеми в рамките на Седма рамкова 
програма във връзка с това са възможни няколко начина за управление на 
осъществяваните в сътрудничество изследователски проекти. По мнението на 
докладчика два аспекта от структурата на BONUS – а именно двуетапната системата и 
използването на общ бюджет – се нуждаят от гъвкав и специфично разработен подход.
Стратегически етап/ етап на изпълнение

В съответствие с предложението на Комисията ВONUS следва да се изпълни в рамките 
на два отделни етапа („двуетапна структура”): първоначален стратегически етап с 
времетраене две години, през който ще бъдат създадени подходящи форуми за 
                                               
1 Решение № 1982/2006/EО на Европейския парламент и Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата 
рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и 
демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (OВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1), позоваване 24
2 Пак там, Приложение ІІІ
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консултации с оглед активно участие на заинтересованите страни, ще бъде подготвен 
стратегически план за научни изследвания и ще бъдат допълнително разширени 
строгите правила и ред за изпълнение; следва етап на изпълнение с времетраене 
минимум 5 години, през който ще бъдат пуснати минимум три съвместни покани за 
представяне на предложения с оглед финансиране на проекти със стратегическа 
насоченост по BONUS, отнасящи се конкретно до целите на инициативата.

Докладчикът изтъква, че важността на стратегическия етап в никакъв случай не бива да 
бъде подценявана, тъй като той спомага за създаването на най-подходящата и 
пригодена структура на проекта и дава ценен принос за етапа на изпълнение. При все 
това, от съществено значение е изпълнението на тази двуетапна структура да не води 
до рязко прекъсване на програмата между първия и втория етап, тъй като това би 
оказало отрицателно въздействие върху основната научноизследователска дейност. 

Използването на двуетапна структура е новост, тъй като такава никога не е използвана 
в програми по член 169 (нов член 185). Докладчикът приема, наред с Комисията и 
участващите държави, този нов специално разработен подход. Наред с това 
докладчикът оценява успеха на предходните програми BONUS ERA-NET и ERA-NET 
PLUS, постигнали забележителни резултати и получили отлична оценка и бележки, 
както и това, че те предоставят добра основа за приемане, че стратегическият етап може 
да бъде приключен за период от по-малко от две години. Това е съществен аспект, тъй 
като продължителността от две години на стратегическия етап може да не бъде в пълна 
степен съвместима с текущата програма. Очаква се всички текущи проекти BONUS да 
приключат през 2011 г., което ще доведе до пауза между края на текущата програма 
ERA-NET PLUS и началото на изпълнение на новата програма BONUS. Това може да 
окаже много негативно въздействие върху функционирането и потенциала на 
изследователските групи (понастоящем 16 групи с над 400 изследователи). 
В резултат от това, докладчикът предлага рационализиран преход от стратегически 
етап към етап на изпълнение, съпроводен от оценка на качеството на стратегическия 
етап и евентуални предложения за подобрения. На второ място, докладчикът предлага 
по-кратка времева рамка за стратегическия етап, с цел да се даде възможност за 
стартиране на етапа на изпълнение от началото на 2012 г. и да се намали рискът от 
намаляване на научния капацитет, породен от закъснялото й стартиране.
Реален / виртуален общ бюджет

Съобразно предложението на Комисията всички участващи държави са длъжни да 
правят вноски в реален общ бюджет, от който да се финансират 
научноизследователските дейности. Комисията счита, че използването на реален общ 
бюджет е единственият начин за осъществяването на проекти на сътрудничество и 
гарантиране на реалното финансово интегриране с европейска „добавена стойност”.
От гледна точка на Общността общият бюджет е действително препоръчителен, но са 
възможни определени правни и конституционни проблеми в някои участващи държави 
във връзка с прехвърлянето на средства за научни изследвания в чужбина.

Като възможно решение докладчикът предлага финансовата вноска на Общността и 
паричната вноска на участващите държави в BONUS по правило да бъдат събирани и 
администрирани централно от BONUS EEIG. При все това, ако – поради правни или 
конституционни изисквания – участваща държава не може да преведе своята парична 
вноска в общия бюджет, възможно решение следва да бъде парична вноска от 
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съответната участваща държава единствено за национална научноизследователска 
дейност. Натрупаният опит, както и независимите наблюдения на съвместните 
научноизследователски програми за Балтийско море (понастоящем с принос на ЕС в 
размер на 32%) дават повод да се вярва, че едновременното използване на реален и 
виртуален общ бюджет не би изложило на риск приоритетния принцип за високи 
научни постижения. 


