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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

***I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets deltagelse i 
et fælles forsknings- og udviklingsprogram for Østersøen (BONUS-169), der 
iværksættes af flere medlemsstater
(KOM(2009)0610 – C7–0263 – 2009/0169(COD))

(Almindelige lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2009)0610),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 169 og artikel 172, stk. 2, på 
grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0263),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne 
af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle 
beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

– der henviser til artikel 294, stk., 3, og artikel 185 og artikel 188, stk. 2, i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7–0000/2010),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes nationale parlamenter og regeringer..

Ændringsforslag 1

Forslag til beslutning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EUROPA-PARLAMENTETS OG EUROPA-PARLAMENTETS OG 
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RÅDETS AFGØRELSE
om Fællesskabets deltagelse i et fælles 
forsknings- og udviklingsprogram for 
Østersøen (BONUS-169), der iværksættes 
af flere medlemsstater

RÅDETS AFGØRELSE
om Fællesskabets deltagelse i et fælles 
forsknings- og udviklingsprogram for 
Østersøen (BONUS), der iværksættes af 
flere medlemsstater

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af retsgrundlaget til den nye nummerering efter Lissabontraktatens ikrafttræden.

(Denne ændring vedrører hele teksten. Hvis den vedtages, skal der foretages rettelser i hele 
teksten.)

Ændringsforslag 2

Forslag til beslutning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Ved slutningen af den strategiske fase 
bør Kommissionen med hjælp fra 
uafhængige eksperter vurdere, om 
initiativet er modent og klart til at gå ind i
gennemførelsesfasen. 

(15) Ved slutningen af den strategiske fase 
bør Kommissionen med hjælp fra 
uafhængige eksperter vurdere kvaliteten af 
den strategiske fase og om nødvendigt 
fremsætte forslag til forbedringer.
Overgangen til gennemførelsesfasen bør 
ske hurtigt og uden unødvendige
forsinkelser.

Or. en

Begrundelse

Ved slutningen af den strategiske fase bør Kommissionen vurdere den generelle kvalitet af 
den strategiske fase hurtigt og uden unødvendige forsinkelser og om nødvendigt fremsætte
forslag til eventuelle forbedringer. 

Ændringsforslag 3

Forslag til beslutning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) For at sikre en effektiv gennemførelse (24) For at sikre en effektiv gennemførelse 
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af BONUS-169 i gennemførelsesfasen bør 
den finansielle støtte tildeles deltagerne i 
BONUS-169-projekter, der udvælges på 
centralt plan under BONUS-EØFG's 
ansvar og på grundlag af 
forslagsindkaldelser. 

af BONUS i gennemførelsesfasen bør den 
finansielle støtte tildeles deltagerne i 
BONUS-projekter, der udvælges på 
centralt plan under BONUS-EØFG's 
ansvar og på grundlag af 
forslagsindkaldelser. Tildelingen af denne 
form for finansiel støtte til deltagere i 
BONUS og udbetalingen heraf bør ske på 
gennemsigtig og ubureaukratisk vis.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med de generelle bestemmelser i FP7 skal tildelingen af finansiel støtte til 
deltagerne ske så gennemsigtigt og ubureaukratisk som muligt.     

Ændringsforslag 4

Forslag til beslutning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) I overensstemmelse med 
målsætningerne for syvende 
rammeprogram bør ethvert andet land også 
kunne deltage i BONUS-169, hvis der er 
truffet bestemmelse om en sådan deltagelse 
i den relevante internationale aftale, og 
hvis både Kommissionen og de deltagende 
medlemsstater giver deres tilsagn. I 
overensstemmelse med syvende 
rammeprogram bør Fællesskabet have ret 
til at godkende betingelserne for sin 
økonomiske støtte til BONUS-169, for så 
vidt angår andre landes deltagelse heri i 
overensstemmelse med betingelserne og 
vilkårene i denne beslutning.

(28) I overensstemmelse med 
målsætningerne for syvende 
rammeprogram bør ethvert andet land også 
kunne deltage i BONUS, især Den 
Russiske Føderation men også andre 
lande i Østersøområdet, hvis der er truffet 
bestemmelse om en sådan deltagelse i den 
relevante internationale aftale, og hvis både 
Kommissionen og de deltagende 
medlemsstater giver deres tilsagn. I 
overensstemmelse med syvende 
rammeprogram bør Fællesskabet have ret 
til at godkende betingelserne for sin 
økonomiske støtte til BONUS, for så vidt 
angår andre landes deltagelse heri i 
overensstemmelse med betingelserne og 
vilkårene i denne beslutning.

Or. en

Begrundelse
En stor del af Østersøens afvandingsområde ligger inden for Den Russiske Føderations 
grænser, hvorved den har direkte indflydelse på Østersøens økosystem. Forskere fra Den 



PE438.278v01-00 8/19 PR\802568DA.doc

DA

Russiske Føderation har allerede været aktivt inddraget i de tidligere initiativer ERA-NET for 
Østersøregionen, og dette samarbejde bør fremmes i betragtning af, at samarbejde inden for 
miljø og forskning er en af hjørnestenene i partnerskabsaftalen mellem EU og Rusland. Andre 
lande i Østersøregionen bør opfordres til også at deltage i programmet.

Ændringsforslag 5

Forslag til beslutning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Det er afgørende, at 
forskningsaktiviteter, der gennemføres 
under BONUS-169, overholder de 
grundlæggende etiske principper, bl.a. 
principperne i artikel 6 i traktaten om Den 
Europæiske Union og i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, samt principperne om 
integrering af kønsaspektet og ligestilling 
mellem kønnene.

(30) Det er afgørende, at 
forskningsaktiviteter, der gennemføres 
under BONUS, overholder de etiske 
principper i overensstemmelse med de 
generelle principper i det syvende 
rammeprogram samt principperne om 
integrering af kønsaspektet, ligestilling 
mellem kønnene og en bæredygtig 
udvikling.

Or. en

Begrundelse

De etiske principper udgør en del af afgørelse nr. 1982/2006/EF (herefter benævnt ”det 
syvende rammeprogram”). Det bør også anføres, at en bæredygtig udvikling er det 
altoverskyggende mål i det syvende rammeprogram). 

Ændringsforslag 6

Forslag til beslutning
Artikel 2 – stk. 3 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den strategiske fase af programmet 
varer i op til to år. Den udgør 
forberedelsesfasen til gennemførelsesfasen. 
I den strategiske fase udfører BONUS-
EØFG følgende opgaver: 

3. Den strategiske fase af programmet 
varer i op til et år. Den udgør 
forberedelsesfasen til gennemførelsesfasen. 
I den strategiske fase udfører BONUS-
EØFG følgende opgaver: 

Or. en

Begrundelse
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De aktuelle BONUS+projekter udløber i slutningen af 2011, hvilket således skaber en 
tidsmæssig afbrydelse mellem afslutningen på BONUS+ og begyndelsen på det nye BONUS-
program. Derfor bør den strategiske fase afkortes for at gøre det muligt at lade 
gennemførelsesfasen starte i begyndelsen af 2012. 

Ændringsforslag 7

Forslag til beslutning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Gennemførelsesfasen varer i mindst fem 
år. I gennemførelsesfasen offentliggøres 
der mindst tre forslagsindkaldelser med 
henblik på finansiering af projekter, der 
retter sig mod målene for BONUS-169. 
Disse forslagsindkaldelser målrettes 
tværnationale projekter med mange 
partnere og indbefatter forskning, 
teknologisk udvikling, undervisning og 
formidlingsaktiviteter. Projekterne skal 
udvælges på basis af principperne om 
ligebehandling, åbenhed, uafhængig 
evaluering og samfinansiering og om, at 
tilskuddet ikke må bruges til at opnå en 
fortjeneste, ikke kan kumuleres og ikke 
ydes med tilbagevirkende kraft. 

4. Gennemførelsesfasen varer i mindst fem 
år. I gennemførelsesfasen offentliggøres 
der forslagsindkaldelser med henblik på 
finansiering af projekter, der retter sig mod 
målene for BONUS. Disse 
forslagsindkaldelser målrettes 
tværnationale projekter med mange 
partnere og indbefatter forskning, 
teknologisk udvikling, undervisning og 
formidlingsaktiviteter. Projekterne skal 
udvælges på basis af principperne om 
ligebehandling, åbenhed, uafhængig 
evaluering og samfinansiering og om, at 
tilskuddet ikke må bruges til at opnå en 
fortjeneste, ikke kan kumuleres og ikke 
ydes med tilbagevirkende kraft. 

Or. en

Begrundelse

Antallet af forslagsindkaldelser kan afhænge af resultaterne af den strategiske fase og bør 
derfor ikke konkretiseres i teksten.

Ændringsforslag 8

Forslag til beslutning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EF-tilskuddet til gennemførelsesfasen 
ydes på betingelse af: 

Kommissionen vurderer inden udløbet af 
den strategiske fase følgende:
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Or. en

Begrundelse

Fællesskabets tilskud bør ikke være underlagt betingelser, fordi dette medfører en afbrydelse 
mellem første og anden fase.   

Ændringsforslag 9

Forslag til beslutning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) at der foreligger en positiv evaluering 
af den strategiske fase foretaget af 
Kommissionen med bistand fra 
uafhængige eksperter. Evalueringen 
dækker de fremskridt, der er opnået med 
opfyldelsen af målsætninger og resultater 
som fastlagt i artikel 2, stk. 3, og bilag I

(a) resultaterne af den strategiske fase 
beskrives i artikel 2, stk. 3, såvel som de 
fremskridt, der er opnået med opfyldelsen 
af målsætninger og resultater som fastlagt i 
bilag I, afsnit 2

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør vurdere den strategiske proces, der beskrives i artikel 2, stk. 3, og i bilag I, 
afsnit 2.

Ændringsforslag 10

Forslag til beslutning
Artikel 3 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) at hvert deltagerland forpligter sig til at 
bidrage med sin andel af finansieringen af 
BONUS-169, og at de faktisk indbetaler 
midlerne og tilvejebringer 
infrastrukturbidraget, når der anmodes 
om det. Disse forpligtelser er omfattet af 
en finansieringsplan, der er godkendt af 
de kompetente nationale myndigheder 
med henblik på at bidrage til den fælles 
virkeliggørelse af BONUS-169-

(e) at hvert deltagerland forpligter sig til at 
bidrage med sin andel af finansieringen af 
BONUS, og at de rent faktisk indbetaler 
deres bidrag, især midler til deltagere i 
BONUS-projekter, der udvælges efter 
forslagsindkaldelser
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gennemførelsesfasen

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til beslutning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fremsender alle relevante 
oplysninger til Europa-Parlamentet, Rådet 
og Revisionsretten. Via BONUS-EØFG 
forelægger deltagerlandene eventuelle 
yderligere oplysninger for Kommissionen, 
som Europa-Parlamentet, Rådet og 
Revisionsretten har anmodet om 
vedrørende den finansielle forvaltning af 
BONUS-EØFG. 

Kommissionen fremsender alle relevante 
oplysninger til Europa-Parlamentet, Rådet 
og Revisionsretten. Via BONUS-EØFG 
forelægger deltagerlandene eventuelle 
yderligere oplysninger for Kommissionen, 
som Europa-Parlamentet, Rådet og 
Revisionsretten har anmodet om 
vedrørende den finansielle forvaltning af 
BONUS-EØF, som er i overensstemmelse 
med de generelle rapporteringskrav i 
artikel 13. 

Or. en

Begrundelse

Hvis Europa-Parlamentet, Rådet eller Revisionsretten har brug for yderligere oplysninger 
vedrørende den finansielle forvaltning, skal deltagerlandene forelægge sådanne oplysninger i 
overensstemmelse med de generelle rapporteringskrav i artikel 13. 

Ændringsforslag 12

Forslag til beslutning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver medlemsstat og ethvert land, der er 
associeret med syvende rammeprogram, 
kan deltage i BONUS-169 i 
overensstemmelse med de kriterier, der er 
fastlagt i artikel 3, stk. 1 og artikel 3, stk. 3, 
litra e) og f). Medlemsstater og lande, der 
har tilsluttet sig BONUS-169, anses for 

Enhver medlemsstat og ethvert land, der er 
associeret med syvende rammeprogram, 
kan deltage i BONUS i overensstemmelse 
med de kriterier, der er fastlagt i artikel 3, 
stk. 1 og artikel 3, stk. 3, litra e) og f). 
Medlemsstater og lande, der har tilsluttet 
sig BONUS, anses for deltagerlande i 
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deltagerlande i forbindelse med denne 
beslutning.

forbindelse med denne beslutning.

Or. en

Begrundelse

Tekniske justeringer. 

Ændringsforslag 13

Forslag til beslutning
Bilag I – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) iværksætte mindst tre fælles 
forslagsindkaldelser, der skal være 
tværtematiske, strategisk målrettede og 
omfatte flere partnere. 

(g) iværksætte forslagsindkaldelser, der 
skal være tværtematiske, strategisk 
målrettede og omfatte flere partnere. 

Or. en

Begrundelse

Antallet af forslagsindkaldelser kan afhænge af resultaterne af den strategiske fase og bør 
derfor ikke konkretiseres i teksten.

Ændringsforslag 14

Forslag til beslutning
Bilag I – afsnit 2.2. – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BONUS-EØFG skal sende Kommissionen 
de forventede resultater, der er beskrevet i 
nedenstående afsnit, senest 18 måneder
efter indledningen af den strategiske fase.

BONUS-EØFG skal sende Kommissionen 
de forventede resultater, der er beskrevet i 
nedenstående afsnit, senest 9 måneder
efter indledningen af den strategiske fase.

Or. en

Begrundelse

BONUS-EØFG sender deres forventede resultater af den strategiske fase til Kommissionen 
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inden udgangen af denne fase. Eftersom varigheden af den strategiske fase er blevet afkortet 
til et år (jf. æf. 8), bør den endelige dato for de forventede resultater også fremrykkes.     

Ændringsforslag 15

Forslag til beslutning
Bilag I – afsnit 2.2.3. – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) at udvikle en finansieringsstruktur for 
finansieringen af BONUS-169-projekter 
baseret på en pulje af midler bestående af 
finansielle bidrag fra deltagerlandene og 
EF-tilskud

(h) at udvikle en finansieringsstruktur for 
finansieringen af BONUS-projekter

Or. en

Begrundelse

Bidragssystemet i gennemførelsesfasen er beskrevet i bilag I, afsnit 3.4. 

Ændringsforslag 16

Forslag til beslutning
Bilag I - afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forudsat at resultaterne af evalueringen 
og den forudgående revision af BONUS-
EØFG er positive, skal Kommissionen og 
BONUS-EØFG indgå 
gennemførelsesaftalen.

Kommissionen og BONUS-EØFG skal 
indgå gennemførelsesaftalen som fastlagt i 
artikel 3, stk. 3, litra a.

Or. en

Begrundelse

Betingelserne i aftalen mellem Kommissionen og BONUS EØFG er fastlagt i artikel 3, stk. 3, 
litra a.
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Ændringsforslag 17

Forslag til beslutning
Bilag I - afsnit 3.1.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I løbet af gennemførelsesfasen skal der 
offentliggøres og iværksættes mindst tre
fælles forslagsindkaldelser med henblik på 
finansiering af strategisk målrettede 
BONUS-169-projekter, der retter sig mod 
initiativets mål. Emnerne skal komme fra 
den strategiske forskningsagenda for 
BONUS-169, så vidt muligt overholde den 
fastlagte køreplan og dække forskning, 
teknologisk udvikling og uddannelses-
og/eller formidlingsaktiviteter.

I løbet af gennemførelsesfasen skal der 
offentliggøres og iværksættes fælles 
forslagsindkaldelser med henblik på 
finansiering af strategisk målrettede 
BONUS-projekter, der retter sig mod 
initiativets mål. Emnerne skal komme fra 
den strategiske forskningsagenda for 
BONUS, så vidt muligt overholde den 
fastlagte køreplan og dække forskning, 
teknologisk udvikling og uddannelses-
og/eller formidlingsaktiviteter.

Or. en

Begrundelse
Antallet af forslagsindkaldelser kan afhænge af resultaterne af den strategiske fase og bør 
derfor ikke konkretiseres i teksten.

Ændringsforslag 18

Forslag til beslutning
Bilag I – afsnit 3.2. – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De juridiske enheder fra medlemsstaterne 
og de associerede lande kan modtage 
BONUS-169-finansiering. Ethvert 
konsortium, der indsender et forslag til et 
BONUS-169-projekt, kan inddrage 
deltagere fra en ikke-EU-medlemsstat, 
forudsat at konsortiet realistisk kan sikre, at 
det råder over de ressourcer, der er 
nødvendige for at dække omkostningerne 
ved en sådan deltagelse fuldt ud. Hvis 
deltagerens bidrag til projektet er absolut 
afgørende for dets vellykkede udfald, kan 
dette eventuelt begrunde, at deltageren 
gøres berettiget til BONUS-støtte. Der 

De juridiske enheder fra medlemsstaterne 
og de associerede lande kan modtage 
BONUS-finansiering. Ethvert konsortium, 
der indsender et forslag til et BONUS-
projekt, kan inddrage deltagere fra en ikke-
EU-medlemsstat, forudsat at konsortiet 
realistisk kan sikre, at det råder over de 
ressourcer, der er nødvendige for at dække 
omkostningerne ved en sådan deltagelse 
fuldt ud.  
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tages stilling hertil fra sag til sag.

Or. en

Begrundelse

Et af BONUS-målene er at støtte forskningssamarbejdet med andre medlemsstater og ikke-
medlemsstater, især Den Russiske Føderation. BONUS-finansieringen til deltagere fra Den 
Russiske Føderation bør i overensstemmelse med de generelle bestemmelser være 
ubureaukratisk og effektiv.     

Ændringsforslag 19

Forslag til beslutning
Bilag I – afsnit 3.4. – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EF-tilskuddet og de finansielle bidrag fra 
deltagerlandene til BONUS-169 skal 
samles og administreres centralt af 
BONUS-EØFG.

Generelt skal EF-tilskuddet og de 
finansielle bidrag fra deltagerlandene til 
BONUS samles og administreres centralt 
af BONUS-EØFG (”en reel fælles pulje”). 
Et deltagerland kan imidlertid i 
begrundede tilfælde give sit finansielle 
bidrag udelukkende til intern forskning 
(en ”virtuel fælles pulje”).  

Or. en

Begrundelse

EF-tilskuddet og de finansielle bidrag fra deltagerlandene til BONUS-169 skal samles og 
administreres centralt af BONUS-EØFG. Hvis et deltagerland imidlertid – på grund af 
juridiske eller forfatningsmæssige krav – ikke kan overføre sit finansielle bidrag til den fælles 
pulje, så skal det i sådanne tilfælde være muligt, at dette deltagerland udelukkende giver sit 
finansielle bidrag til intern forskning. 

Ændringsforslag 20

Forslag til beslutning
Bilag II - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. BONUS-169 skal forvaltes af BONUS-
EØFG gennem dens sekretariat. BONUS-
EØFG skal oprette følgende strukturer i 

1. BONUS skal forvaltes af BONUS-
EØFG gennem dens sekretariat. BONUS-
EØFG har oprettet følgende strukturer i 
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forbindelse med BONUS-169: 
styringskomité, sekretariat, det rådgivende 
organ, forum for sektorforskning og forum 
for projektkoordinatorer. 

forbindelse med BONUS: styringskomité, 
sekretariat, det rådgivende organ, forum for 
sektorforskning og forum for 
projektkoordinatorer.

Or. en

Begrundelse

De relevante strukturer er allerede blevet oprettet. 
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BEGRUNDELSE

Allerede for nogle år siden blev Østersøen til Den Europæiske Unions ”indhav”, hvilket 
således kræver en fælles aktion på fællesskabsplan, hvis disse fælles europæiske udfordringer 
skal tages op, og hvis der skal ydes støtte til Østersøregionernes bæredygtige udvikling. Om 
end der gennemføres mange forskningsaktiviteter i Østersøregionen, er disse aktiviteter for en 
stor dels vedkommende forsat ukoordinerede, fragmenteret og alt for afhængige af de 
begrænsede forskningsmuligheder, der findes på nationalt, regionalt eller lokalt plan. Der er 
således afgjort behov for en regional handlingsplan vedtaget i fællesskab.  

Selv om Østersøen er et af de havområder, hvor der foretages de fleste videnskabelige 
undersøgelser i verden, og hvor Østersøens miljøforskersamfund har adgang til en række 
programmer under EU's FTU-rammeprogram, er der klart tale om mangel på 
grænseoverskridende høringer på forskningsområdet, planlægning, samordning og 
samordnede aktioner, og på indeværende tidspunkt findes der ingen ordning, der gennemføres 
i fællesskab, som ville være specielt skræddersyet til at tage de miljømæssige udfordringer op, 
som selve Østersøregionen står over for. 
For at opnå en bæredygtig samordning og et bæredygtigt samarbejde blandt de videnskabelige 
samfund i EU-medlemsstaterne omkring Østersøen, har 8 EU-medlemsstater omkring 
Østersøen (Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Letland, Litauen, Polen og Sverige, der i det 
følgende samlet kaldes "deltagerlandene") iværksat et fælles forskningsprogram for Østersøen 
(BONUS) med deltagelse af Fællesskabet, baseret på artikel 185 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (tidligere artikel 169 i EF-traktaten). BONUS vil integrere 
de nationale forskningsprogrammer og aktiviteter i de otte deltagerlande i et enkelt fælles 
forskningsprogram og navnlig støtte de forsknings- og miljørelaterede målsætninger for 
Østersøstrategien, strategien for havforskning og maritim forskning og vandrammedirektivet. 

Et af hovedformålene med dette initiativ er at yde hjælp i forbindelse med etablering og 
strukturering af det europæiske forskningsrum i Østersøregionen. BONUS vil være en 
opfølgning til de tidligere programmer BONUS ERA-NET (2004-2006) og ERA-NET PLUS 
(2007-2011), der øger integrationsniveauet og fjerner hindringer mellem deltagerlandenes 
forskningssystemer, der modtager national støtte. Det forventes, at BONUS vil yde et vægtigt 
bidrag til gennemførelsen af de ovennævnte Østersøstrategier og –politikker.

Formålene med BONUS er i overensstemmelse med det overordnede mål for det syvende 
rammeprogram (FP7) og det særlige program ”Samarbejde” – nemlig at bidrage til en 
bæredygtig udvikling – såvel som med de særlige mål for miljøforskning, bl.a. forebyggelse 
af miljørisici, havmiljøforvaltning, genoprettelse og bæredygtig forvaltning af naturlige og 
menneskeskabte ressourcer og biodiversitet.  
Deltagerlandene er nået til enighed om, at den europæiske økonomiske firmagruppe Baltic 
Organisations Network for Funding Science, BONUS-EØFG, som er beliggende i Helsinki, 
Finland, bliver den særlige gennemførelsesstruktur for BONUS. 

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om at yde et tilskud på op til 50 mio. EUR 
for hele BONUS-programmets varighed (syv år). Ordføreren understreger, at gennemførelsen 
af BONUS bør ske så ukompliceret, hurtigt og effektivt som muligt, og at nødvendige byrder 
og bureaukrati bør undgås. 

Ordføreren understreger, at det er vigtigt at inddrage forskere fra Den Russiske Føderation. En 



PE438.278v01-00 18/19 PR\802568DA.doc

DA

stor del af Østersøens afvandingsområde ligger inden for Den Russiske Føderations grænser, 
hvorved den har væsentlig direkte indflydelse på Østersøens økosystem. Forskere fra Den 
Russiske Føderation har allerede været aktivt inddraget i de tidligere initiativer ERA-NET for 
Østersøregionen, og dette samarbejde bør fremmes i betragtning af, at samarbejdet inden for 
miljø og forskning er en af hjørnestene i partnerskabsaftalen mellem EU og Rusland. 
Kommissionens forslag om Fællesskabets deltagelse i BONUS er også i overensstemmelse 
med Parlamentets ønske om at forbedre samordningen af forskningsaktiviteterne mellem 
medlemsstaterne og på fællesskabsplan inden for rammerne af FP7 og for at undgå 
fragmentering og overlapning af kompetencer. BONUS fortjener særlig opmærksomhed, da 
det kan blive en værdifuld fremtidsorienteret model for andre former for fremtidigt regionalt 
forskningssamarbejde med fælles europæisk værdi, som f.eks. i Donauområdet, 
Middelhavsområdet, Nordsøområdet, osv.  

Ordføreren er ubegrænset enig med Kommissionen i, at BONUS-programmet og dets 
administrative struktur bør være i fuldstændig overensstemmelse med principperne i det 
syvende rammeprogram. Ordføreren bemærker også, at man bl.a. i det syvende 
rammeprogram tilskynder til, at støtteordninger med større fleksibilitet og frihed til anvendes 
som støtte til forskellige aktioner, og at deltagerne1 bør tildeles større ledelsesmæssig 
selvstændighed, og understreger, at det vil være nødvendigt i hvert enkelt tilfælde2 at kunne 
foretage en tilpasning af tilskuddenes størrelse og form. Derfor er det nødvendigt med en 
skræddersyet løsning på de nuværende problemer som et led i FP7, og det er muligt at forvalte 
samarbejdsindsatsen i forbindelse med forskningsprojekter på flere måder.  Efter ordførerens 
opfattelse er det nødvendigt med en fleksibel og specielt udformet strategi i forbindelse med 
to aspekter af BONUS-strukturen – nemlig systemet med to adskilte faser og anvendelsen af 
en fælles pulje.

Strategisk fase/gennemførelsesfase
Ifølge Kommissionens forslag bør BONUS gennemføres i to adskilte faser (to-fase-
strukturen): en indledende strategisk fase på to år, hvor der skal oprettes egnede 
høringsplatforme med det formål at styrke inddragelsen af interesserede parter, udarbejdes en 
strategisk forskningsagenda og foretages en yderligere udvidelse af de nøjagtige 
gennemførelsesbestemmelser, og en gennemførelsesfase på mindst fem år, hvor der 
offentliggøres mindst tre fælles forslagsindkaldelser med henblik på målrettet finansiering af 
BONUS-projekter, som specifikt tager sigte på initiativets mål.

Ordføreren understreger, at betydningen af den strategiske fase under alle omstændigheder 
ikke bør undervurderes, men at den hjælper med at skabe en mere hensigtsmæssig og 
skræddersyet struktur til gennemførelse af projekterne, og at den yder et værdifuldt bidrag i 
gennemførelsesfasen. Det er imidlertid altafgørende, at gennemførelsen af to-fase-strukturen 
ikke medfører en uventet afbrydelse af programmet mellem første og anden fase, eftersom 
dette ville få negative følger for den egentlige forskning. 

Anvendelsen af to-fase-strukturen er en nyhed, eftersom den aldrig har været anvendt i 
programmer under artikel 169 (ny artikel 185). Ordføreren går ind for denne nye 
skræddersyede strategi i overensstemmelse med Kommissionen og deltagerlandene. 
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske 
Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT 
L 412 af 30.12.2006, s. 1), betragtning 24.
2 Ibid, bilag III.
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Ordføreren påskønner også den succes, som de tidligere programmer BONUS ERA-NET og 
ERA-NET PLUS har givet anledning til med deres bemærkelsesværdige resultater og 
fremragende evaluering, og bemærker, at den danner grundlag for at antage, at den strategiske 
fase kan afsluttes på mindre end to år. Dette er et altafgørende punkt, eftersom den strategiske 
fases varighed på to år måske ikke helt er i overensstemmelse med det nuværende program. 
Alle løbende BONUS-projekter udløber i slutningen af 2011, hvilket således skaber et 
tomrum mellem afslutningen på det nuværende ERA-NET PLUS og starten på iværksættelsen 
af det nye BONUS. Dette kan have en meget negativ indflydelse på forskningsgruppernes 
måde at fungere på og på deres potentiale (på indeværende tidspunkt 16 grupper med over 
400 forskere). 

Som følge heraf foreslår ordføreren en strømlinet overgang fra den strategiske fase til 
gennemførelsesfasen med en vurdering af den strategiske fases kvalitet og med eventuelle 
forslag til forbedringer. For det andet foreslår ordføreren en kortere tidsramme for den 
strategiske fase for at gøre det muligt, at gennemførelsesfasen indledes fra begyndelsen af 
2012, og for at mindske risikoen for, at den videnskabelige kapacitet svinder ind som følge af,
at denne fase indledes sent.

En reel/virtuel fælles pulje
I Kommissionens forslag er alle deltagerlande tvunget til at bidrage til en reel fælles pulje, 
hvorfra forskningsaktiviteterne skal finansieres. Efter Kommissionens opfattelse er 
anvendelsen af en reel fælles pulje den eneste måde, som samarbejdsprojekter kan fungere på, 
og som sikrer en sand finansiel integration med europæisk ”merværdi”.
Medens en fælles pulje set ud fra Kommissionens synspunkt rent faktisk er at foretrække, kan 
der opstå visse juridiske og forfatningsmæssige problemer i visse deltagerlande i forbindelse 
med en overførsel af forskningsmidler til andre lande.

Som en mulig løsning foreslår ordføreren, at Fællesskabets tilskud og deltagerlandenes 
finansielle bidrag til BONUS generelt samles i en pulje og administreres centralt af BONUS-
EØFG. Hvis et deltagerland imidlertid – på grund af juridiske eller forfatningsmæssige krav –
ikke kan overføre sit finansielle bidrag til den fælles pulje, så bør det i sådanne tilfælde være 
muligt, at dette deltagerland giver sit finansielle bidrag udelukkende til egne 
forskningsprojekter. De foreliggende erfaringer såvel som uafhængige betragtninger i det 
fælles forskningsprogram for Østersøen (på indeværende tidspunkt med et EU-tilskud på 32
%) giver god grund til at tro, at den samtidige anvendelse af en reel og virtuel fælles pulje 
ikke ville bringe det overordnede princip med videnskabelig ekspertise i fare.


