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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ühenduse osalemise 
kohta mitme liikmesriigi algatatud ühises Läänemere teadus- ja arendusprogrammis 
(BONUS-169)
(KOM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2009)0610);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artiklit 169 ja artikli 172 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0263/2009);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule pealkirjaga 
„Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele 
otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, artiklit 185 ning 
artikli 188 lõiget 2;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A7-0000/2010),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EUROOPA PARLAMENDI JA EUROOPA PARLAMENDI JA 
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NÕUKOGU OTSUS
ühenduse osalemise kohta mitme 
liikmesriigi algatatud ühises Läänemere 
teadus- ja arendusprogrammis (BONUS-
169)

NÕUKOGU OTSUS
ühenduse osalemise kohta mitme 
liikmesriigi algatatud ühises Läänemere 
teadus- ja arendusprogrammis (BONUS)

Or. en

Selgitus

Õiguslikus aluses numeratsiooni muutmine pärast Lissaboni lepingu jõustumist.

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tehakse 
vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Strateegilise etapi lõpus peaks 
komisjon sõltumatu eksperdi abiga 
hindama algatuse küpsust ja valmidust 
rakendusetapi alustamiseks. 

(15) Strateegilise etapi lõpus peaks 
komisjon sõltumatu eksperdi abiga 
hindama etapi kvaliteeti ja vajaduse korral 
tegema ettepanekuid selle parandamiseks. 
Rakendusetapile üleminek peaks toimuma 
sujuvalt ja asjatute viivitusteta. 

Or. en

Selgitus

Strateegilise etapi lõpus peaks komisjon sujuvalt ja asjatute viivitusteta hindama strateegilise 
etapi üldist kvaliteeti ning vajaduse korral tegema ettepanekuid selle parandamiseks. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) BONUS-169 tõhusaks rakendamiseks 
tuleks rakendusetapil rahaliselt toetada 
projektikonkursside alusel ja BONUS 
EEIG vastutusel tsentraliseeritult välja 

(24) BONUSe tõhusaks rakendamiseks 
tuleks rakendusetapil rahaliselt toetada 
projektikonkursside alusel ja BONUS 
EEIG vastutusel tsentraliseeritult välja 
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valitud BONUS-169 projektides osalejaid. valitud BONUSe projektides osalejaid. 
BONUSe projektides osalejatele sellise 
rahalise toetuse andmine ja 
väljamaksmine peaks olema läbipaistev ja 
bürokraatiavaba.

Or. en

Selgitus

Seitsmenda raamprogrammi üldeeskirja kohaselt peab osalejatele rahalise toetuse andmine 
toimuma võimalikult läbipaistvalt ja bürokraatiavabalt.    

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kooskõlas seitsmenda 
raamprogrammi eesmärkidega peaks olema 
võimalik muude riikide osalemine 
algatuses BONUS-169, kui selline 
osalemine on ette nähtud asjakohase 
rahvusvahelise lepinguga ning kui nii 
komisjon kui ka osalevad liikmesriigid on 
sellega nõus. Seitsmenda raamprogrammi 
kohaselt peaks ühendusel olema õigus 
leppida vastavalt käesolevas otsuses 
sätestatud eeskirjadele ja tingimustele 
kokku algatusele BONUS-169 oma 
rahalise toetuse andmise tingimustes seoses 
selliste muude riikide osalemisega.

(28) Kooskõlas seitsmenda 
raamprogrammi eesmärkidega peaks olema 
võimalik muude riikide, eelkõige Venemaa 
Föderatsiooni, kuid ka teiste Läänemere 
basseini riikide osalemine algatuses 
BONUS, kui selline osalemine on ette 
nähtud asjakohase rahvusvahelise 
lepinguga ning kui nii komisjon kui ka 
osalevad liikmesriigid on sellega nõus. 
Seitsmenda raamprogrammi kohaselt peaks 
ühendusel olema õigus leppida vastavalt 
käesolevas otsuses sätestatud eeskirjadele 
ja tingimustele kokku algatusele BONUS 
oma rahalise toetuse andmise tingimustes 
seoses selliste muude riikide osalemisega.

Or. en

Selgitus

Suur osa Läänemere basseinist jääb Venemaa Föderatsiooni piiridesse, kes seetõttu avaldab 
mere ökosüsteemile olulist vahetut mõju. Venemaa Föderatsiooni teadlased on juba aktiivselt 
osalenud varasemates Läänemere-projektides ERA-NET ning sellist koostööd tuleks soosida, 
arvestades et teadusuuringute ja keskkonna alane koostöö on üks ELi ja Venemaa 
partnerluslepingu nurgakive. Teisi Läänemere basseini riike tuleks samuti kutsuda 
programmis osalema.   
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) On oluline, et BONUS-169 alusel 
toimuv teadustegevus vastaks peamistele
eetilistele põhimõtetele, sealhulgas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
kajastatud põhimõtetele, ning järgiks 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
ja soolise võrdõiguslikkuse põhimõtteid.

(30) On oluline, et BONUSe alusel toimuv 
teadustegevus vastaks eetilistele 
põhimõtetele, mis on kooskõlas 
seitsmenda raamprogrammiga 
kehtestatud üldpõhimõtetega, ning järgiks 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise,
soolise võrdõiguslikkuse ja säästva arengu
põhimõtteid.

Or. en

Selgitus

Eetilised põhimõtted moodustavad osa otsusest nr 1982/2006/EÜ (edaspidi "seitsmes 
raamprogramm"). Nimetada tuleb ka säästvat arengut kui seitsmenda raamprogrammi 
peamist eesmärki. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 3 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Programmi strateegiline etapp kestab 
kuni kaks aastat. Sellega valmistatakse ette 
rakendusetapp. Strateegilise etapi jooksul 
täidab BONUS EEIG järgmisi ülesandeid: 

3. Programmi strateegiline etapp kestab 
kuni üks aasta. Sellega valmistatakse ette 
rakendusetapp. Strateegilise etapi jooksul 
täidab BONUS EEIG järgmisi ülesandeid: 

Or. en

Selgitus

Käimasolevad programmi BONUS+ projektid peavad lõppema 2011. aasta lõpus, mistõttu 
jääb ajaline tühik BONUS+ lõppemise ja uue programmi BONUS alguse vahele. Seepärast 
tuleks strateegilist etappi lühendada, et rakendusetapp saaks alata 2012. aasta alguses. 
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Rakendusetapp kestab vähemalt viis 
aastat. Rakendusetapi jooksul avaldatakse 
BONUS-169 eesmärkidele vastavate 
projektide rahastamiseks vähemalt kolm
konkursikutset. Konkursid on suunatud 
mitut partnerit hõlmavatele 
riikidevahelistele projektidele, sealhulgas 
teadusuuringutele, tehnoloogiaarendusele 
ning koolitus- ja levitamistegevusele. 
Projektid valitakse välja, järgides võrdse 
kohtlemise, läbipaistvuse, sõltumatu 
hindamise, kaasrahastamise, mittetulundus-
likkuse ja muudest ühenduse allikatest 
mitterahastamise põhimõtteid ning samuti 
tagasiulatuva jõu puudumise põhimõtet. 

4. Rakendusetapp kestab vähemalt viis 
aastat. Rakendusetapi jooksul avaldatakse 
BONUSe eesmärkidele vastavate 
projektide rahastamiseks konkursikutsed. 
Konkursid on suunatud mitut partnerit 
hõlmavatele riikidevahelistele projektidele, 
sealhulgas teadusuuringutele, 
tehnoloogiaarendusele ning koolitus- ja 
levitamistegevusele. Projektid valitakse 
välja, järgides võrdse kohtlemise, 
läbipaistvuse, sõltumatu hindamise, 
kaasrahastamise, mittetulunduslikkuse ja 
muudest ühenduse allikatest 
mitterahastamise põhimõtteid ning samuti 
tagasiulatuva jõu puudumise põhimõtet. 

Or. en

Selgitus

Konkursikutsete arv võib sõltuda strateegilise etapi tulemustest ja sellepärast ei tuleks seda 
tekstis täpsustada.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakendusetapis antakse ühenduse 
rahalist toetust järgmistel tingimustel:

Enne strateegilise etapi lõppu hindab 
komisjon järgmisi näitajaid:

Or. en

Selgitus

Ühenduse rahaline toetus ei ole tingimuslik, kuna see katkestaks esimese ja teise etapi 
vahelise järjepidevuse.  
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) strateegilise etapi suhtes komisjoni 
sõltumatute ekspertide abiga korraldatud 
hindamise positiivne tulemus; hinnangus 
käsitletakse artikli 2 lõikes 3 ja I lisas
sätestatud eesmärkide ja väljundite 
saavutamise suunas tehtud edusamme;

a) artikli 2 lõikes 3 nimetatud strateegilise 
etapi tulemused; samuti I lisa punktis 2
sätestatud eesmärkide ja väljundite 
saavutamise suunas tehtud edusammud;

Or. en

Selgitus

Komisjonil tuleks hinnata artikli 2 lõikes 3 ja I lisa punktis 2 osundatud strateegilist protsessi.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) iga osaleva riigi võetud kohustus 
maksta oma osa BONUS-169 rahastamisel, 
raha maksmine ja vajaduse korral 
mitterahalise infrastruktuuritoetuse tõhus 
tagamine; kõnealused kohustused 
lisatakse pädevate riiklike asutuste 
kokkulepitud rahastamiskavasse, et aidata 
kaasa BONUS-169 rakendusetapi ühisele 
elluviimisele;

e) iga osaleva riigi võetud kohustus maksta 
oma osa BONUSe rahastamisel ning 
rahalise toetuse väljamaksmine, eelkõige 
pärast pakkumiskutsete avaldamist välja 
valitud BONUSe projektides osalejate 
rahastamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon edastab kogu asjakohase teabe 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja
kontrollikojale. Osalevad riigid esitavad 
Euroopa Parlamendi, nõukogu või 
kontrollikoja taotlusel BONUS EEIG 
kaudu komisjonile kogu lisateabe BONUS 
EEIG finantsjuhtimise kohta. 

Komisjon edastab kogu asjakohase teabe 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
kontrollikojale. Osalevad riigid esitavad 
Euroopa Parlamendi, nõukogu või 
kontrollikoja taotlusel BONUS EEIG 
kaudu komisjonile kogu lisateabe BONUS 
EEIG finantsjuhtimise kohta, mis on 
kooskõlas artiklis 13 esitatud üldiste 
aruandlusnõuetega. 

Or. en

Selgitus

Kui Euroopa Parlament, nõukogu või kontrollikoda vajavad täiendavat teavet 
finantsjuhtimise kohta, peavad programmis osalevad riigid sellist teavet esitama vastavalt 
artiklis 13 esitatud üldistele aruandlusnõuetele. 

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Igal liikmesriigil ja igal seitsmenda 
raamprogrammiga assotsieerunud riigil on 
õigus liituda algatusega BONUS-169
kooskõlas käesoleva otsuse artikli 3 
lõikes 1 ning artikli 3 lõike 3 punktides e ja 
f sätestatud kriteeriumidega. Käesoleva 
otsuse kohaldamisel käsitatakse algatusega 
BONUS-169 liitunud liikmesriike ja teisi 
riike osalevate riikidena.

Igal liikmesriigil ja igal seitsmenda 
raamprogrammiga assotsieerunud riigil on 
õigus liituda algatusega BONUS kooskõlas 
käesoleva otsuse artikli 3 lõikes 1 ning 
artikli 3 lõike 3 punktides e ja f sätestatud 
kriteeriumidega. Käesoleva otsuse 
kohaldamisel käsitatakse algatusega 
BONUS liitunud liikmesriike ja teisi riike 
osalevate riikidena.

Or. en

Selgitus

Tehnilised muudatused. 
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) algatatakse vähemalt kolm mitut 
teemavaldkonda käsitlevat, strateegilise 
suunitlusega ning mitut partnerit hõlmavat
ühist projektikonkurssi. 

g) algatatakse mitut teemavaldkonda 
käsitlevad, strateegilise suunitlusega ning 
mitut partnerit hõlmavad ühised 
projektikonkursid. 

Or. en

Selgitus

Projektikonkursside arv võib sõltuda strateegilise etapi tulemustest ja sellepärast ei tuleks 
seda tekstis täpsustada.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

BONUS EEIG esitab komisjonile 
järgmistes punktides kirjeldatud väljundid 
hiljemalt 18 kuu jooksul alates strateegilise 
etapi algusest.

BONUS EEIG esitab komisjonile 
järgmistes punktides kirjeldatud väljundid 
hiljemalt 9 kuu jooksul alates strateegilise 
etapi algusest.

Or. en

Selgitus

BONUS EEIG esitab komisjonile strateegilise etapi väljundid enne etapi lõppu. Kuna 
strateegilise etapi kestust lühendati ühele aastale (vt muudatusettepanekut 8), tuleb lühendada 
ka väljundite esitamise tähtaega.     
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2.2.3 – alapunkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) osalevate riikide ja ühenduse 
rahalistest toetustest koosneva ühiste 
rahaliste vahendite kogumi põhjal
töötatakse välja BONUS-169 projektide 
rahastamise struktuur;

h) töötatakse välja BONUSe projektide 
rahastamise struktuur;

Or. en

Selgitus

Rakendusetapi aegsete rahaliste toetuste süsteemi kirjeldatakse I lisa punktis 3.4. 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hindamise ja BONUS EEIG 
eelhindamise tulemused on positiivsed, 
sõlmivad komisjon ja BONUS EEIG 
rakenduslepingu.

Komisjon ja BONUS EEIG sõlmivad 
rakenduslepingu vastavalt artikli 3 lõike 3 
punktile a.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ja BONUS EEIG vahelise lepingu tingimusi kirjeldatakse artikli 3 lõike 3 punktis 
a.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakendusetapi jooksul kuulutatakse välja 
ja rakendatakse algatuse eesmärkidele 

Rakendusetapi jooksul kuulutatakse välja 
ja rakendatakse algatuse eesmärkidele 
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suunatud strateegiliste BONUS-169
projektide rahastamiseks vähemalt kolm 
ühist projektikonkurssi. Teemad lähtuvad 
BONUS-169 strateegilisest uurimiskavast, 
järgivad võimalikult suurel määral 
kehtestatud tegevuskava ning hõlmavad 
teadusuuringuid, tehnoloogiaarendust ning 
koolitus- ja levitamistegevust.

suunatud strateegiliste BONUSe projektide 
rahastamiseks ühised projektikonkursid. 
Teemad lähtuvad BONUSe strateegilisest 
uurimiskavast, järgivad võimalikult suurel 
määral kehtestatud tegevuskava ning 
hõlmavad teadusuuringuid, 
tehnoloogiaarendust ning koolitus- ja 
levitamistegevust.

Or. en

Selgitus
Projektikonkursside arv võib sõltuda strateegilise etapi tulemustest ja sellepärast ei tuleks 
seda tekstis täpsustada.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide ja assotsieerunud riikide 
juriidilistel isikutel on õigus saada 
BONUS-169 alusel rahalisi vahendeid. 
Igasse BONUS-169 projektide 
ettepanekuid esitavasse konsortsiumi võib 
kuuluda osalejaid kolmandatest riikidest, 
tingimusel et nad suudavad reaalselt tagada 
oma osalemiskulude täielikuks katmiseks 
vajalike vahendite olemasolu. Sellise 
osaleja BONUSe alusel rahastamise 
põhjendatuse üle võib otsustada iga 
juhtumi puhul eraldi, kui tema osalemine 
projektis on projekti edukuse seisukohalt 
tingimata vajalik.

Liikmesriikide ja assotsieerunud riikide 
juriidilistel isikutel on õigus saada 
BONUSe alusel rahalisi vahendeid. Igasse 
BONUSe projektide ettepanekuid 
esitavasse konsortsiumi võib kuuluda 
osalejaid kolmandatest riikidest, tingimusel 
et nad suudavad reaalselt tagada oma 
osalemiskulude täielikuks katmiseks 
vajalike vahendite olemasolu.  

Or. en

Selgitus

BONUSe üks eesmärk on toetada teaduskoostööd teiste liikmes- ja mitteliikmesriikide, eriti 
Venemaa Föderatsiooniga. Venemaa Föderatsioonist pärit osalejate rahastamine BONUSe 
vahenditest peab vastavalt üldsätetele olema tõhus ja bürokraatiavaba.     
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3.4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühenduse ja osalevate riikide rahaline 
toetus algatusele BONUS-169 koondatakse 
ning seda haldab tsentraliseeritult BONUS 
EEIG.

Üldjuhul ühenduse ja osalevate riikide 
rahaline toetus algatusele BONUS
koondatakse ning seda haldab 
tsentraliseeritult BONUS EEIG (nn 
reaalne ühiskassa). Põhjendatud juhtudel 
võib aga mõni osalev riik suunata oma 
rahalise toetuse eranditult siseriiklikele 
teadusuuringutele (nn virtuaalne 
ühiskassa).  

Or. en

Selgitus

Ühenduse ja osalevate riikide rahaline toetus algatusele BONUS üldjuhul koondatakse ning 
seda haldab tsentraliseeritult BONUS EEIG. Kui aga mõni osalev riik kas õiguslike või 
põhiseadusest tulenevate nõuete tõttu ei saa oma rahalist toetust ühiskassasse üle kanda, 
peaks saama kasutada selle osaleva riigi rahalist toetust üksnes siseriiklikeks 
teadusuuringuteks. 

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Algatust BONUS-169 haldab BONUS 
EEIG oma sekretariaadi kaudu. BONUS 
EEIG loob BONUS-169 haldamiseks 
järgmised struktuurid: juhtkomitee, 
sekretariaat, nõuandekogu, sektoripõhiste 
teadusuuringute foorum ja 
projektikoordinaatorite foorum. 

1. Algatust BONUS haldab BONUS EEIG 
oma sekretariaadi kaudu. BONUS EEIG 
on loonud BONUSe haldamiseks 
järgmised struktuurid: juhtkomitee, 
sekretariaat, nõuandekogu, sektoripõhiste 
teadusuuringute foorum ja 
projektikoordinaatorite foorum.

Or. en

Selgitus

Asjaomased struktuurid on juba loodud. 
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SELETUSKIRI

Läänemeri on juba mõnda aega olnud Euroopa Liidu „sisemeri“, mistõttu on vaja 
ühismeetmeid ühenduse tasandil, et reageerida siin Euroopa ühistele probleemidele ja toetada 
Läänemere piirkonna jätkusuutlikku arengut. Läänemere piirkonnas korraldatakse küll 
hulgaliselt teadusuuringuid, kuid selline tegevus on paljuski kooskõlastamata, killustatud ja 
sõltub liialt riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi piiratud uurimisvõimalustest. Seega on 
kindlasti vaja ühiselt kokku lepitud piirkondlikku tegevuskava. 
Kuigi Läänemeri on üks kõige põhjalikumalt uuritud merealasid maailmas ja Läänemere 
keskkonnauuringutega tegelevatel teadlastel on ELi teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 
raamprogrammi alusel juurdepääs mitmetele programmidele, jääb siin selgelt puudu 
teadusuuringute rahvusvahelisest kooskõlastamisest, kavandamisest, vastavast nõustamisest ja 
ühismeetmetest ning praegu ei ole olemas ühtegi konkreetselt Läänemere piirkonna 
keskkonnaprobleemidele suunatud ühiselt rakendatavat kava. 
Läänemere-äärsete liikmesriikide teadusringkondade vahel püsiva koostöö ja kooskõlastamise 
sisseseadmiseks algatasid kaheksa ELi Läänemere-äärset liikmesriiki (Eesti, Leedu, Läti, 
Poola, Rootsi, Saksamaa, Soome ja Taani, edaspidi „osalevad riigid”) ühenduse osalusel ühise 
Läänemere teadusprogrammi BONUS, tuginedes seejuures Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklile 185 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 169).  Algatusega BONUS integreeritakse 
osalevate riikide teadusprogrammid ja -tegevus üheks ühiseks teadusuuringute programmiks, 
mis toetab eeskätt Läänemere strateegia, mere- ja merendusstrateegia ning veepoliitika 
raamdirektiivi teadus- ja keskkonnaeesmärke. 
Üks selle algatuse peaeesmärke on aidata kaasa Euroopa teadusruumi loomisele ja 
ülesehitamisele Läänemere piirkonnas. BONUS jätkab tööd, mida alustasid varasemad 
programmid BONUS ERA-NET (2004–2006) ja ERA-NET PLUS (2007–2011), suurendades 
tegevuse integreeritust ja kõrvaldades osalevate riikide teaduse rahastamise süsteemide 
vahelised tõkked. BONUSelt loodetakse olulist panust ülalnimetatud Läänemere strateegiate 
ja poliitikate rakendamisse.
BONUSe eesmärgid on kooskõlas seitsmenda raamprogrammi alla kuuluva eriprogrammi 
„Koostöö“ üldeesmärgiga (aidata kaasa jätkusuutlikule arengule), samuti keskkonna-alaste 
teadusuuringute konkreetsete eesmärkidega nagu näiteks keskkonnariskide vältimine, 
merekeskkonna haldamine, inimtekkeliste ja loodusvarade kaitse ja jätkusuutlik majandamine 
ning bioloogiline mitmekesisus.  

Osalevad riigid leppisid kokku, et BONUSe spetsiaalse rakendusstruktuuri moodustab 
Soomes Helsingis asuv Euroopa majandushuvigrupp, täpsemalt Läänemeremaade teadust 
rahastavate organisatsioonide võrgustik (BONUS EEIG). 
Raportöör tervitab komisjoni ettepanekut eraldada programmile BONUS kogu selle kestuse 
(seitse aastat) ajal kuni 50 miljonit eurot. Raportöör rõhutab, et BONUSe rakendamine peab 
olema võimalikult lihtne, kiire ja tõhus, vältida tuleb mõttetut koormust ja bürokraatiat. 

Raportöör rõhutab Venemaa Föderatsiooni teadlaste kaasamise tähtsust. Suur osa Läänemere 
basseinist jääb Venemaa Föderatsiooni piiridesse, kes seetõttu avaldab mere ökosüsteemile 
olulist vahetut mõju. Venemaa Föderatsiooni teadlased on juba aktiivselt osalenud 
varasemates Läänemere-programmides ERA-NET ning sellist koostööd tuleks soosida, 
arvestades et teadusuuringute ja keskkonna alane koostöö on üks ELi ja Venemaa 
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partnerluslepingu nurgakive. 
Komisjoni ettepanek ühenduse osalemiseks programmis BONUS langeb kokku ka parlamendi 
sooviga parandada seitsmenda raamprogrammi raames teadusuuringute kooskõlastamist 
liikmesriikide vahel ja ühenduse tasandil ning vältida killustatust ja pädevuste kattumist. 
BONUS väärib erilist tähelepanu, kuna see võib osutuda väärtuslikuks tulevikusuunitlusega 
mudeliks muudele ühist üleeuroopalist väärtust omava piirkondliku teaduskoostöö vormidele, 
näiteks Doonau piirkonnas, Vahemerel, Põhjamerel jm. 
Raportöör nõustub täielikult komisjoni seisukohaga, et programm BONUS ja selle 
haldusstruktuur peavad olema täiel määral kooskõlas seitsmenda raamprogrammi 
põhimõtetega. Raportöör märgib ka seda, et seitsmes raamprogramm toetab muu hulgas 
erinevate meetmete toetamiseks paindlikumaid ja vabamaid rahastamisskeeme ning 
osalejatele suurema sõltumatuse andmist juhtimisel1 ning rõhutab, et igal üksikjuhul peab 
olema võimalik kohandada rahalise toetuse liiki ja mahtu2. Järelikult tuleb leida praegustele 
probleemidele seitsmenda raamprogrammi raames paindlikud lahendused, ja teaduskoostöö 
programmide juhtimiseks on mitmeid võimalusi. Raportööri arvates nõuavad kaks elementi 
BONUSe struktuuris – kaheetapiline süsteem ja nn ühiskassa – paindlikku ja 
üksikprojektidele kohandatud lähenemist.     
Strateegiline ja rakendusetapp

Komisjoni ettepaneku kohaselt tuleks BONUS rakendada kahes eri etapis („kaheetapiline 
ülesehitus“): esimese kaheaastase strateegilise etapi jooksul luuakse sidusrühmade aktiivseks 
kaasamiseks sobivad konsultatsiooniplatvormid, koostatakse teadusuuringute strateegiline 
kava ning laiendatakse ja arendatakse täpseid rakendusviise; sellele järgneb vähemalt viis 
aastat kestev rakendusetapp, mille jooksul algatatakse konkreetselt algatuse eesmärkide 
saavutamisele suunatud strateegiliste BONUSe projektide rahastamiseks vähemalt kolm ühist 
projektikonkurssi.
Raportöör rõhutab, et strateegilise etapi tähtsust ei tohiks mingil juhul alahinnata, sest see 
aitab projekti kõige sobivamal viisil ette valmistada ja annab väärtuslikke sisendeid 
rakendusetapi jaoks. Samas on väga tähtis, et kahetapilise ülesehituse tõttu ei tekiks järsku 
katkestust programmi esimese ja teise etapi vahel, sest see mõjuks halvasti olulistele 
teadusuuringutele. 

Kaheetapiline ülesehitus on uuendus, mida ei ole artikli 169 (uus artikkel 185) alla kuuluvate 
programmide puhul varem kunagi kasutatud. Koos komisjoni ja osalevate riikidega nõustub 
ka raportöör selle uue, kohandatud lähenemisviisiga. Lisaks leiab raportöör, et varasemate 
programmide BONUS ERA-NET ja ERA-NET PLUS edu, tähelepanuväärsed tulemused ning 
neile antud suurepärased hinnangud ja märkused annavad alust arvata, et strateegilise etapi 
saab lõpule viia vähem kui kahe aastaga. See on tähtis küsimus, kuna kahe aasta pikkune 
strateegiline etapp ei pruugi käimasoleva programmiga päriselt kokku sobida. Kõigi praeguste 
BONUSe projektide lõpp saabub 2011. aastal, mistõttu tekib paus praeguse ERA-NET PLUSi 
lõpu ja uue BONUSe rakendamise alguse vahel. See võib väga halvasti mõjuda 
uurimisrühmade toimimisele ja potentsiaalile (momendil 16 rühma enam kui 400 teadlasega). 

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsus nr 1982/2006/EÜ, mis käsitleb Euroopa 
Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–
2013) (ELT L 412, 30.12.2006, lk 1), põhjendus 24. 
2 Samas, III lisa.
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Kokkuvõttes teeb raportöör ettepaneku sujuvamaks üleminekuks strateegiliselt etapilt 
rakendusetapile, kusjuures hinnatakse strateegilise etapi kvaliteeti ja vajaduse korral tehakse 
ettepanekuid selle parandamiseks. Teiseks teeb raportöör ettepaneku strateegilist etappi 
lühendada, et rakendusetapp võiks alata 2012. aasta alguses ning väheneks oht, et selle hilise 
alguse tõttu võib teaduslik potentsiaal vahepeal kokku kuivada. 
Reaalne ja virtuaalne ühiskassa

Komisjoni ettepaneku kohaselt on kõik osalevad riigid kohustatud panustama reaalsesse 
ühiskassasse, millest seejärel rahastatakse teadustegevust. Komisjoni seisukohast on reaalne 
ühiskassa üks ja ainuke võimalus koostööprojekte teostada ning tagada tõelise üleeuroopalise 
„lisandväärtusse“ saamine.   

Ühenduse seisukohast tuleb tõesti eelistada ühiskassat, kuid mõnel osaleval riigil võib tekkida 
teatavaid õiguslikke ja põhiseaduslikke raskusi teadusuuringuteks määratud vahendite 
välisriiki ülekandmisega. 
Ühe võimaliku lahendusena teeb raportöör ettepaneku, mille kohaselt tuleb BONUSele antav 
ühenduse ja osalevate riikide rahaline toetus üldjuhul kokku koondada ja anda 
tsentraliseeritult BONUS EEIG hallata. Kui aga mõni osalev riik kas õiguslike või 
põhiseadusest tulenevate nõuete tõttu ei saa oma rahalist panust ühiskassasse üle kanda, peaks 
jääma võimalus kasutada selle osaleva riigi rahalisi vahendeid üksnes siseriiklikeks 
teadusuuringuteks. Senised kogemused ja ühisest Läänemere teadusprogrammist (millest EL 
rahastab praegu 32%) saadud sõltumatud tähelepanekud annavad põhjust arvata, et üheaegselt 
reaalse ja virtuaalse ühiskassa kasutamine ei kahjustaks teadusliku pädevuse üldpõhimõtet.


