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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά περί της συμμετοχής της Κοινότητας σε κοινό πρόγραμμα έρευνας και 
ανάπτυξης στη Βαλτική Θάλασσα (BONUS-169) το οποίο έχουν αναλάβει πλείονα κράτη 
μέλη
(COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2009)0610),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, το άρθρο 169 και το άρθρο 172, 
παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από 
την Επιτροπή (C7-0263/2009),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις 
τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" COM(2009)0665),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, το άρθρο 185 και το άρθρο 188, 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων (A7-0000/2010),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.
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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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της νομικής βάσης στη νέα αρίθμηση μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της
Λισαβόνας.

(Αυτή η τροπολογία εφαρμόζεται σε όλο το κείμενο. Η σχετική προσαρμογή απαιτεί αντίστοιχες 
μεταβολές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία 2

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 ανεξάρτητο 
εμπειρογνώμονα, πρέπει να αποτιμήσει 
την ποιότητα της στρατηγικής φάσης 
και, κατά περίπτωση, να προτείνει 
βελτιώσεις. Η μετάβαση στη φάση 
υλοποίησης πρέπει να γίνει χωρίς εμπόδια 
και χωρίς περιττές καθυστερήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο τέλος της στρατηγικής φάσης η Επιτροπή πρέπει να αποτιμήσει τη γενική ποιότητα της 
στρατηγικής φάσης με άνεση και χωρίς περιττές καθυστερήσεις, προτείνοντας, κατά περίπτωση, 
πιθανές βελτιώσεις.
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Τροπολογία 3

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 BONUS, 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 μιας τέτοιας
χρηματοδοτικής στήριξης στους 
συμμετέχοντες στο BONUS και η 
καταβολή της θα πρέπει να είναι 
διαφανής και μη γραφειοκρατική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες του FP7, η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στους 
συμμετέχοντες θα είναι κατά το δυνατόν διαφανής και μη γραφειοκρατική.

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Σύμφωνα με τους στόχους του 
έβδομου προγράμματος-πλαισίου, η 
συμμετοχή τυχόν άλλων χωρών στην 
πρωτοβουλία BONUS-169 πρέπει να είναι 
εφικτή εφόσον η εν λόγω συμμετοχή 
προβλέπεται από την οικεία διεθνή 
συμφωνία και εφόσον συμφωνούν σε κάτι 
τέτοιο τόσο η Επιτροπή όσο και τα 
συμμετέχοντα κράτη. Σύμφωνα με το 
έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο, η Κοινότητα 
δικαιούται να συμφωνήσει ως προς τους 
όρους που αφορούν τη χρηματοδοτική της 

(28) Σύμφωνα με τους στόχους του 
έβδομου προγράμματος-πλαισίου, η 
συμμετοχή τυχόν άλλων χωρών στην 
πρωτοβουλία BONUS, ειδικά της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας αλλά και 
οποιασδήποτε άλλης χώρας της Βαλτικής 
Θάλασσας, πρέπει να είναι εφικτή εφόσον 
η εν λόγω συμμετοχή προβλέπεται από την 
οικεία διεθνή συμφωνία και εφόσον 
συμφωνούν σε κάτι τέτοιο τόσο η 
Επιτροπή όσο και τα συμμετέχοντα κράτη. 
Σύμφωνα με το έβδομο πρόγραμμα-
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συνεισφορά στην πρωτοβουλία BONUS-
169 σε σχέση με τη συμμετοχή άλλων 
χωρών σύμφωνα με τους κανόνες και τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παρούσα απόφαση.

πλαίσιο, η Κοινότητα δικαιούται να 
συμφωνήσει ως προς τους όρους που 
αφορούν τη χρηματοδοτική της 
συνεισφορά στην πρωτοβουλία BONUS σε 
σχέση με τη συμμετοχή άλλων χωρών 
σύμφωνα με τους κανόνες και τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παρούσα απόφαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα μεγάλο τμήμα της λεκάνης της Βαλτικής Θάλασσας βρίσκεται εντός των συνόρων της
Ρωσικής Ομοσπονδίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει ουσιαστική και άμεση επιρροή στο θαλάσσιο
οικοσύστημα. Ερευνητές της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχουν ήδη εμπλακεί ενεργά σε 
προηγούμενα σχέδια ERA-NET για τη Βαλτική Θάλασσα και αυτή η συνεργασία θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία στον τομέα του περιβάλλοντος και της 
έρευνας αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ-
Ρωσίας. Αλλά και άλλες χώρες της λεκάνης της Βαλτικής πρέπει να προσκληθούν να ενταχθούν 
στο πρόγραμμα.

Τροπολογία 5

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 και της 
ισότητας των φύλων και της αειφόρου 
ανάπτυξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δεοντολογικές αρχές ως μέρος της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (στο εξής "Έβδομο 



PR\802568EL.doc 9/21 PE438.278v01-00

EL

πρόγραμμα- πλαίσιο"). Η αειφόρος ανάπτυξη θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ως ο υπέρτατος 
στόχος του FP7.

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η στρατηγική φάση του προγράμματος 
έχει μέγιστη διάρκεια δύο ετών και 
προετοιμάζει τη φάση υλοποίησης. Κατά 
τη διάρκεια της στρατηγικής φάσης, ο 
ΕΟΟΣ BONUS εκτελεί τα ακόλουθα 
καθήκοντα:

3. Η στρατηγική φάση του προγράμματος 
έχει μέγιστη διάρκεια ενός έτους και 
προετοιμάζει τη φάση υλοποίησης. Κατά 
τη διάρκεια της στρατηγικής φάσης, ο 
ΕΟΟΣ BONUS εκτελεί τα ακόλουθα 
καθήκοντα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τρέχοντα σχέδια BONUS+ πρόκειται να λήξουν στο τέλος του 2011 με αποτέλεσμα να
δημιουργείται ένα χρονικό κενό μεταξύ της λήξης του BONUS+ και της έναρξης του νέου 
προγράμματος BONUS. Επομένως, η στρατηγική φάση θα πρέπει να επιβραχυνθεί, προκειμένου
να επιτραπεί η έναρξη της φάσης υλοποίησης από την αρχή του 2012.

Τροπολογία 7

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, 

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 
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της συγχρηματοδότησης, της μη 
κερδοσκοπίας, της μη σώρευσης της 
χρηματοδότησης με άλλες κοινοτικές 
πηγές, καθώς και σύμφωνα με την αρχή 
της μη αναδρομικότητας.

κερδοσκοπίας, της μη σώρευσης της 
χρηματοδότησης με άλλες κοινοτικές 
πηγές, καθώς και σύμφωνα με την αρχή 
της μη αναδρομικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αριθμός των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων θα εξαρτηθεί, ενδεχομένως, από τα
αποτελέσματα της στρατηγικής φάσης και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να καθορίζεται στο
κείμενο.

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Πριν από το τέλος της στρατηγικής
φάσης η επιτροπή εκτιμά τα ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας δεν θα πρέπει να παρέχεται υπό όρους, έτσι ώστε 
να δημιουργείται κενό μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης.

Τροπολογία 9

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 

(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·
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προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 
και στο παράρτημα I·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να αποτιμήσει τη στρατηγική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 3, και στο Παράρτημα Ι, τμήμα 2.

Τροπολογία 10

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·

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διαβιβάζει κάθε σχετική 
πληροφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο. Τα συμμετέχοντα κράτη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή, μέσω του 

Η Επιτροπή διαβιβάζει κάθε σχετική 
πληροφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο. Τα συμμετέχοντα κράτη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή, μέσω του 
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ΕΟΟΣ BONUS, κάθε συμπληρωματική 
πληροφορία που ζητείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με την 
οικονομική διαχείριση του ΕΟΟΣ BONUS.

ΕΟΟΣ BONUS, κάθε συμπληρωματική 
πληροφορία που ζητείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με την 
οικονομική διαχείριση του ΕΟΟΣ BONUS
που είναι συνεπής με τις γενικές 
απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 13. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο χρειάζονται
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδοτική διαχείριση, τα συμμετέχοντα
κράτη πρέπει να παράσχουν τέτοιες πληροφορίες σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις υποβολής
εκθέσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 13.

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος και κάθε συνδεδεμένη 
με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο χώρα
έχει το δικαίωμα να προσχωρήσει στην 
πρωτοβουλία BONUS-169 βάσει των 
κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 και στο άρθρο 3 
παράγραφος 3 στοιχεία ε) και στ). Τα 
κράτη μέλη και οι χώρες που έχουν 
προσχωρήσει στην πρωτοβουλία BONUS-
169 θεωρούνται συμμετέχοντα κράτη για 
τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.

Κάθε κράτος μέλος και κάθε συνδεδεμένη 
με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο χώρα 
έχει το δικαίωμα να προσχωρήσει στην 
πρωτοβουλία BONUS βάσει των 
κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 και στο άρθρο 3 
παράγραφος 3 στοιχεία ε) και στ). Τα 
κράτη μέλη και οι χώρες που έχουν 
προσχωρήσει στην πρωτοβουλία BONUS
θεωρούνται συμμετέχοντα κράτη για τους 
σκοπούς της παρούσας απόφασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογές τεχνικού χαρακτήρα.
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Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) δρομολόγηση τριών τουλάχιστον
διαθεματικών, στρατηγικά 
επικεντρωμένων κοινών προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων πολλαπλών εταίρων

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αριθμός των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων θα εξαρτηθεί, ενδεχομένως, από τα
αποτελέσματα της στρατηγικής φάσης και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να καθορίζεται στο
κείμενο.

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΕΟΟΣ BONUS διαβιβάζει στην 
Επιτροπή τα παραδοτέα που καθορίζονται 
στις επόμενες παραγράφους το αργότερο 
18 μήνες από την έναρξη της στρατηγικής 
φάσης.

Ο ΕΟΟΣ BONUS διαβιβάζει στην 
Επιτροπή τα παραδοτέα που καθορίζονται 
στις επόμενες παραγράφους το αργότερο 9 
μήνες από την έναρξη της στρατηγικής 
φάσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ΕΟΟΣ BONUS διαβιβάζει τα παραδοτέα της στρατηγικής φάσης στην Επιτροπή πριν από τη
λήξη αυτής της φάσης. Εφόσον η διάρκεια της στρατηγικής φάσης έχει μειωθεί σε ένα έτος (βλ. 
τροπολογία 8), θα πρέπει να μειωθεί και η προθεσμία διαβίβασης των παραδοτέων.
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Τροπολογία 15

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 των 
πρωτοβουλιών BONUS·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα των εισφορών κατά τη φάση υλοποίησης περιγράφεται στο Παράρτημα Ι, Τμήμα
3.4.

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης και του εκ των προτέρων 
ελέγχου του ΕΟΟΣ BONUS είναι θετικά, 
η Επιτροπή και ο ΕΟΟΣ BONUS 
συνάπτουν τη συμφωνία υλοποίησης.

Η Επιτροπή και ο ΕΟΟΣ BONUS
συνάπτουν τη συμφωνία υλοποίησης όπως
περιγράφεται στο άρθρο 3, παράγραφος 
3, στοιχείο α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι όροι της συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και του ΕΟΟΣ BONUS περιγράφονται στο άρθρο 
3, παράγραφος 3, στοιχείο (α).
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Τροπολογία 17

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αριθμός των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων θα εξαρτηθεί, ενδεχομένως, από τα
αποτελέσματα της στρατηγικής φάσης και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να καθορίζεται στο
κείμενο.

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι νομικές οντότητες από τα κράτη μέλη 
και τις συνδεδεμένες χώρες μπορούν να 
λάβουν χρηματοδότηση από την 
πρωτοβουλία BONUS-169. Κάθε 
κοινοπραξία που υποβάλλει πρόταση για 
σχέδιο της πρωτοβουλίας BONUS-169
μπορεί να περιλαμβάνει συμμετέχοντες 
από τρίτο κράτος εκτός ΕΕ, υπό τον όρο 
ότι αυτό μπορεί να διαβεβαιώσει 

Οι νομικές οντότητες από τα κράτη μέλη 
και τις συνδεδεμένες χώρες μπορούν να 
λάβουν χρηματοδότηση από την 
πρωτοβουλία BONUS. Κάθε κοινοπραξία 
που υποβάλλει πρόταση για σχέδιο της 
πρωτοβουλίας BONUS μπορεί να 
περιλαμβάνει συμμετέχοντες από τρίτο 
κράτος εκτός ΕΕ, υπό τον όρο ότι αυτό 
μπορεί να διαβεβαιώσει ρεαλιστικά ότι 
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ρεαλιστικά ότι διαθέτει τους πόρους που 
απαιτούνται για την πλήρη κάλυψη των 
εξόδων της συμμετοχής του. Η 
χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας 
BONUS-169 προς έναν τέτοιο 
συμμετέχοντα μπορεί να δικαιολογείται 
κατά περίπτωση, εάν η συνεισφορά του 
στο σχέδιο είναι απολύτως ουσιώδης για 
την επιτυχή έκβαση του σχεδίου.

διαθέτει τους πόρους που απαιτούνται για 
την πλήρη κάλυψη των εξόδων της 
συμμετοχής του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας από τους στόχους της πρωτοβουλίας BONUS είναι η υποστήριξη της ερευνητικής
συνεργασίας με κράτη μέλη, καθώς και με άλλα κράτη, ειδικά με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Η
χρηματοδότηση συμμετεχόντων στο BONUS από τη Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να είναι 
αποδοτική και να μην χαρακτηρίζεται από γραφειοκρατικά στοιχεία, σύμφωνα με τις γενικές 
διατάξεις.

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3.4 – παράγραφος 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.

Ως γενικός κανόνας, η χρηματοδοτική 
συνεισφορά της Κοινότητας και η 
συνεισφορά μετρητών των συμμετεχόντων 
κρατών στην πρωτοβουλία BONUS
συγκεντρώνονται σε κοινό ταμείο και η 
διαχείρισή τους πραγματοποιείται σε 
κεντρικό επίπεδο από τον ΕΟΟΣ 
BONUS.("πραγματικό κοινό ταμείο"). 
Ωστόσο, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, 
ένα συμμετέχον κράτος έχει τη 
δυνατότητα να διαθέσει τη συνεισφορά 
του σε μετρητά αποκλειστικά στην 
εγχώρια έρευνα ("εικονικό κοινό 
ταμείο").

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας και η συνεισφορά μετρητών των συμμετεχόντων
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κρατών στην πρωτοβουλία BONUS-169 συγκεντρώνονται, σε γενικές γραμμές, σε κοινό ταμείο 
και η διαχείρισή τους πραγματοποιείται σε κεντρικό επίπεδο από τον ΕΟΟΣ BONUS. Ωστόσο, 
αν ένα συμμετέχον κράτος δεν μπορεί να μεταφέρει τη συνεισφορά του σε μετρητά στο κοινό
ταμείο εξαιτίας απαιτήσεων νομικού ή θεσμικού χαρακτήρα, τότε στις περιπτώσεις αυτές πρέπει
να είναι δυνατόν το συγκεκριμένο συμμετέχον κράτος να διαθέσει τη συνεισφορά του σε μετρητά 
μόνο στον τομέα της εγχώριας έρευνας.

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα II – παράγραφος 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σχετικές δομές έχουν ήδη συσταθεί.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εδώ και μερικά χρόνια η Βαλτική Θάλασσα έχει γίνει η "εσωτερική θάλασσα" της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να απαιτείται κοινή δράση σε κοινοτικό επίπεδο για να 
αντιμετωπισθούν αυτές οι κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις και για να ενισχυθεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη των περιοχών της Βαλτικής Θάλασσας. Αν και πολλές ερευνητικές δραστηριότητες 
πραγματοποιούνται στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, ένα μεγάλο μέρος αυτών των 
δραστηριοτήτων παραμένει ασυντόνιστο, κατακερματισμένο και κατά πολύ εξαρτώμενο από 
τις περιορισμένες δυνατότητες έρευνας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Συνεπώς, 
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρειάζεται ένα από κοινού συμφωνηθέν περιφερειακό σχέδιο 
δράσης.

Αν και η Βαλτική Θάλασσα είναι μία από τις θαλάσσιες περιοχές στον κόσμο που έχει
διερευνηθεί σε μεγάλο βαθμό από επιστημονική άποψη και η περιβαλλοντική ερευνητική 
κοινότητα της Βαλτικής Θάλασσας έχει πρόσβαση σε αρκετά προγράμματα σύμφωνα με το 
πρόγραμμα πλαίσιο RTD της ΕΕ, υπάρχει χωρίς αμφιβολία έλλειψη διασυνοριακής 
διαβούλευσης στον τομέα της έρευνας, του σχεδιασμού, του συντονισμού και της 
ενορχηστρωμένης δράσης και, προς το παρόν, δεν υπάρχει κανένα από κοινού υλοποιούμενο 
πρόγραμμα ειδικά προσαρμοσμένο για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων 
στην περιοχή της Βαλτικής.

Προκειμένου να επιτευχθεί ένας σε μόνιμη βάση συντονισμός και μία συνεργασία μεταξύ 
των επιστημονικών κοινοτήτων των κρατών μελών της Βαλτικής Θάλασσας, οκτώ κράτη 
μέλη της ΕΕ που ανήκουν στη Βαλτική Θάλασσα (Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, 
Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σουηδία) καλούμενες εφεξής "συμμετέχοντα κράτη") έχουν 
εγκαινιάσει ένα κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στη Βαλτική Θάλασσα (BONUS), 
με συμμετοχή της Κοινότητας, με βάση το άρθρο 185 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 169 της 
Συνθήκης ΕΚ). Η πρωτοβουλία BONUS θα ενσωματώσει τα εθνικά προγράμματα και τις
δραστηριότητες έρευνας των οκτώ κρατών της Βαλτικής σε ένα ενιαίο κοινό ερευνητικό
πρόγραμμα και θα υποστηρίξει, ειδικότερα, τους στόχους έρευνας και ανάπτυξης της 
στρατηγικής για την περιοχή της Βαλτικής, τη στρατηγική για τη θαλάσσια και ναυτιλιακή 
έρευνα και την οδηγία πλαίσιο στον τομέα του ύδατος.
Ένας από τους κύριους σκοπούς αυτής της πρωτοβουλίας είναι να συμβάλει στη σύσταση και
στη διάρθρωση της ERA (Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας) στην περιοχή της Βαλτικής 
Θάλασσας. Η πρωτοβουλία BONUS θα αποτελέσει συνέχεια των προηγούμενων
προγραμμάτων BONUS ERA-NET (2004-2006) και ERA-NET PLUS (2007-2011),
αυξάνοντας το επίπεδο ολοκλήρωσης και καταργώντας φραγμούς μεταξύ υπό του κράτους 
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών συστημάτων των συμμετεχόντων κρατών. Το BONUS
αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην υλοποίηση των προαναφερθέντων στρατηγικών και
πολιτικών για τη Βαλτική Θάλασσα.
Οι στόχοι της πρωτοβουλίας BONUS είναι συνεπείς με τον πρωταρχικό στόχο του ειδικού 
προγράμματος "Συνεργασία" του Εβδόμου προγράμματος-πλαίσιο (FP7) - δηλαδή συμβολή 
στην αειφόρο ανάπτυξη - καθώς και με τους ειδικούς στόχους της περιβαλλοντικής έρευνας, 
μεταξύ άλλων πρόληψη περιβαλλοντικών κινδύνων, διαχείριση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, διατήρηση και αειφόρος διατήρηση των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων 
και της βιοποικιλότητας.
Τα συμμετέχοντα κράτη συμφώνησαν ότι το δίκτυο οργανώσεων για τη χρηματοδότηση της 
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έρευνας στη Βαλτική, ο ΕΟΟΣ BONUS που έχει συσταθεί στο Ελσίνκι, στη Φινλανδία, θα 
είναι η ειδική δομή υλοποίησης της πρωτοβουλίας BONUS-169.

Η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να συνεισφέρει έως και 50 εκατομμύρια 
ευρώ για όλη τη χρονική διάρκεια του προγράμματος BONUS (7 έτη). Η εισηγήτρια
υπογραμμίζει ότι η υλοποίηση του BONUS θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απλούστερη, 
ταχεία και αποδοτική, αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία και διάφορα περιττά βάρη.

Η εισηγήτρια τονίζει τη σημασία της συμμετοχής ερευνητών από τη Ρωσική Ομοσπονδία. 
Ένα μεγάλο μέρος της Λεκάνης της Βαλτικής βρίσκεται εντός των συνόρων της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας και επηρεάζει άμεσα το οικοσύστημα της Θάλασσας. Ερευνητές από τη Ρωσική
Ομοσπονδία έχουν ήδη εμπλακεί ενεργά σε προηγούμενα σχέδια ERA-NET για τη Βαλτική
Θάλασσα και αυτή η συνεργασία θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συνεργασία στον τομέα του περιβάλλοντος και της έρευνας αποτελεί έναν από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ρωσίας.
Η πρόταση της Επιτροπής για τη συμμετοχή της Κοινότητας στο BONUS είναι επίσης 
σύμφωνη με την επιθυμία του Κοινοβουλίου να βελτιωθεί ο συντονισμός των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και σε κοινοτικό επίπεδο εντός του πεδίου 
εφαρμογής του FP7 και να αποφευχθεί ο κατακερματισμός και η επικάλυψη αρμοδιοτήτων. 
Το BONUS αξίζει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής, εφόσον μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο 
και μακρόπνοο μοντέλο για άλλες μορφές μελλοντικής περιφερειακής ερευνητικής 
συνεργασίας με κοινή ευρωπαϊκή αξία, όπως αυτά στις περιοχές του Δούναβη, της Μεσόγειας 
Θάλασσας, της Βόρειας Θάλασσας, κ.λπ.
Η εισηγήτρια συμφωνεί πλήρως με την Επιτροπή, ότι δηλαδή το πρόγραμμα BONUS και η
διοικητική του δομή θα πρέπει να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις αρχές του Εβδόμου 
προγράμματος πλαίσιο. Η εισηγήτρια σημειώνει επίσης ότι, μεταξύ άλλων, το Έβδομο
πρόγραμμα πλαίσιο ενθαρρύνει χρηματοδοτικά συστήματα με περισσότερη ευελιξία και 
ελευθερία, για τη στήριξη διαφόρων δράσεων, και ότι θα πρέπει να χορηγηθεί στους 
συμμετέχοντες ισχυρότερη αυτονομία ως προς τη διαχείριση1 και τονίζει ότι θα είναι 
απαραίτητο η κλίμακα και η μορφή της χρηματοδοτικής συμμετοχής να προσαρμόζεται κατά 
περίπτωση2. Κατά συνέπεια, χρειάζεται μία προσαρμοσμένη λύση των παρόντων 
προβλημάτων στο πλαίσιο του FP7 και η διαχείριση των συλλογικών ερευνητικών σχεδίων 
μπορεί να γίνει με αρκετούς τρόπους. Κατά τη γνώμη της εισηγήτριας, δύο πτυχές της δομής
του BONUS χρειάζονται ευέλικτη και ειδικώς σχεδιασμένη προσέγγιση, δηλαδή το σύστημα 
των δύο φάσεων και η χρήση κοινού ταμείου.
Στρατηγική φάση / φάση υλοποίησης

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής το BONUS θα υλοποιηθεί σε δύο διακεκριμένες
φάσεις, μία αρχική στρατηγική φάση που θα διαρκεί δύο έτη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα
συσταθούν κατάλληλες πλατφόρμες διαβούλευσης για την εμπλοκή των ενδιαφερομένων, θα
προετοιμασθεί μία ατζέντα στρατηγικής έρευνας και θα προσδιορισθούν περαιτέρω
επακριβείς λεπτομέρειες υλοποίησης· θα επακολουθήσει πενταετής τουλάχιστον φάση
υλοποίησης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δρομολογηθούν τουλάχιστον τρεις κοινές
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με στόχο τη χρηματοδότηση στρατηγικά στοχοθετημένων
                                               
1 Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 
σχετικά με το Έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για δράσεις έρευνας, τεχνολογικής
ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013) (ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σελ. 1), αιτιολογική σκέψη 24 
2 Ibid., Παράρτημα III
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σχεδίων BONUS που θα αφορούν ειδικά τους στόχους της πρωτοβουλίας.
Η εισηγήτρια τονίζει ότι η σημασία της στρατηγικής φάσης σε καμία περίπτωση δεν θα
πρέπει να υποτιμηθεί, επειδή συμβάλει στη δημιουργία καταλληλότερης και
προσαρμοσμένης αρχιτεκτονικής του προγράμματος και προσθέτει αξία στη φάση 
υλοποίησης. Ωστόσο, έχει ζωτική σημασία η υλοποίηση της δομής των δύο φάσεων να μην
δημιουργήσει απότομη διακοπή του προγράμματος μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης
φάσης, εφόσον αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ουσιαστική έρευνα.
Η χρησιμοποίηση της δομής δύο φάσεων αποτελεί καινοτομία διότι δεν έχει ποτέ 
χρησιμοποιηθεί στα προγράμματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 169 (νέο 
άρθρο 185). Η εισηγήτρια αποδέχεται, συμφωνώντας με την Επιτροπή και τα συμμετέχοντα 
κράτη, αυτή τη νέα προσαρμοσμένη προσέγγιση. Η εισηγήτρια εκτιμά επίσης την επιτυχία
των προηγούμενων προγραμμάτων BONUS ERA-NET και ERA-NET PLUS, με τα
αξιοσημείωτα αποτελέσματά τους και την εξαιρετική αξιολόγηση και σημειώνει ότι αυτό 
αποτελεί μία καλή βάση για να υποτεθεί ότι η στρατηγική φάση μπορεί να ολοκληρωθεί σε 
λιγότερο από δύο έτη. Αυτό είναι ένα ζωτικό σημείο, επειδή η διετής διάρκεια της
στρατηγικής φάσης ενδέχεται να μην είναι ακριβώς συμβατή με το σημερινό πρόγραμμα. 
Όλα τα εν εξελίξει σχέδια BONUS πρόκειται να τερματισθούν το 2011 με αποτέλεσμα να
δημιουργηθεί ένα κενό ανάμεσα στο τέλος του τρέχοντος προγράμματος ERA-NET PLUS
και στην αρχή της υλοποίησης του νέου BONUS. Αυτό θα έχει, ενδεχομένως, πολύ αρνητικό
αντίκτυπο στη λειτουργία και στις δυνατότητες των ερευνητικών ομάδων (επί του παρόντος 
16 ομάδες με περισσότερους από 400 ερευνητές).
Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια προτείνει μία απλουστευμένη μεταφορά από τη στρατηγική φάση 
στη φάση υλοποίησης, με αξιολόγηση της ποιότητας της στρατηγικής φάσης και πιθανές 
προτάσεις για βελτιώσεις. Δεύτερον, η εισηγήτρια προτείνει βραχύτερο χρονοδιάγραμμα για 
τη στρατηγική φάση, προκειμένου να επιτραπεί η έναρξη της φάσης υλοποίησης από την 
αρχή του 2012 και να μειωθεί ο κίνδυνος περιορισμού του επιστημονικού δυναμικού λόγω 
της καθυστερημένης έναρξης.
Πραγματικό / εικονικό κοινό ταμείο

Στην πρόταση της Επιτροπής όλα τα συμμετέχοντα κράτη είναι υποχρεωμένα να συμβάλουν
σε ένα πραγματικό κοινό ταμείο, από το οποίο θα χρηματοδοτούνται οι ερευνητικές
δραστηριότητες. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η χρήση ενός πραγματικού κοινού ταμείου
αποτελεί το μόνο και μοναδικό τρόπο για την υλοποίηση συλλογικών σχεδίων και για τη 
διασφάλιση γνήσιας χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης με ευρωπαϊκή "προστιθέμενη αξία".
Ενώ το κοινό ταμείο, κατά την άποψη της Επιτροπής, είναι οπωσδήποτε προτιμητέο, σε
ορισμένα συμμετέχοντα κράτη υπάρχουν, ενδεχομένως, προβλήματα νομικού και θεσμικού 
χαρακτήρα για τη μεταφορά στο εξωτερικό κεφαλαίων για ερευνητικούς σκοπούς.

Ως πιθανή λύση, η εισηγήτρια προτείνει τόσο οι χρηματοδοτικοί πόροι που θα διαθέσει η
Κοινότητα όσο και τα μετρητά που θα καταβάλλουν τα συμμετέχοντα κράτη για το BONUS
να συγκεντρωθούν και την κεντρική τους διαχείριση να αναλάβει ο ΕΟΟΣ BONUS. Ωστόσο, 
επειδή ένα συμμετέχον κράτος δεν θα μπορεί να μεταφέρει τα μετρητά της συνεισφοράς του
στο κοινό ταμείο λόγω προβλημάτων νομικού ή θεσμικού χαρακτήρα, η συνεισφορά σε
μετρητά του συγκεκριμένου συμμετέχοντος κράτους μπορεί να γίνει για την εγχώρια έρευνα. 
Η υπάρχουσα πείρα, καθώς και ανεξάρτητες παρατηρήσεις των κοινών ερευνητικών
προγραμμάτων για τη Βαλτική Θάλασσα (επί του παρόντος με συμβολή της ΕΕ ύψους 32%) 
μας οδηγούν με αρκετή βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι η ταυτόχρονη χρήση πραγματικού 
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και εικονικού κοινού ταμείου δεν θα έθετε σε κίνδυνο την πρωταρχική αρχή της 
επιστημονικής αριστείας.


