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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.



PR\802568FI.doc 3/19 PE438.278v01-00

FI

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
...............................................................................................Error! Bookmark not defined.

PERUSTELUT.......................................................................Error! Bookmark not defined.



PE438.278v01-00 4/19 PR\802568FI.doc

FI



PR\802568FI.doc 5/19 PE438.278v01-00

FI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön osallistumisesta 
useiden jäsenvaltioiden yhteiseen Itämeren tutkimus- ja kehitysohjelmaan 
(BONUS-169)
(KOM(0610) – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(0610)),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 169 artiklan sekä 
172 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0263/2009),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
"Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutukset käynnissä oleviin toimielinten 
päätöksentekomenettelyihin" (KOM(2009)0665),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan 
sekä 185 artiklan ja 188 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon 
(A7-0000/2010),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON PÄÄTÖS

yhteisön osallistumisesta useiden 
jäsenvaltioiden yhteiseen Itämeren 
tutkimus- ja kehitysohjelmaan (BONUS-
169)

yhteisön osallistumisesta useiden 
jäsenvaltioiden yhteiseen Itämeren 
tutkimus- ja kehitysohjelmaan (BONUS)

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan oikeusperusta uuden numeroinnin mukaiseksi Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon huomioon ottamiseksi.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, vastaavat muutokset 
on tehtävä koko tekstiin.)

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Komission olisi strategiavaiheen 
jälkeen arvioitava riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella, onko toimi 
tarpeeksi kypsä ja toteutuskelpoinen, jotta 
voidaan siirtyä sen toteutusvaiheeseen. 

(15) Komission olisi strategiavaiheen 
jälkeen arvioitava riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella 
strategiavaiheen laatua ja ehdotettava 
tarvittaessa parannuksia. Siirtymisen 
toteutusvaiheeseen olisi tapahduttava 
saumattomasti ja ilman tarpeettomia 
viivästyksiä.

Or. en

Perustelu

Strategiavaiheen jälkeen komission pitäisi arvioida kyseisen vaiheen laatua 
kokonaisvaltaisesti ja joustavasti ja ilman tarpeettomia viiveitä sekä ehdotettava tarpeen 
mukaan mahdollisia parannuksia. 
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Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta BONUS-169:n toteutus olisi 
tehokasta, toteutusvaiheen aikana 
rahoitustukea olisi annettava BONUS-
169:n hankkeisiin, jotka valitaan 
keskustasolla BONUS EEIG:n vastuulla 
ehdotuspyyntöjen pohjalta. 

(24) Jotta BONUS-ohjelman toteutus olisi 
tehokasta, toteutusvaiheen aikana 
rahoitustukea olisi annettava BONUS-
ohjelman hankkeisiin, jotka valitaan 
keskustasolla BONUS EEIG:n vastuulla 
ehdotuspyyntöjen pohjalta. Tällaisen 
rahoitustuen myöntämisen ja maksamisen 
Bonus-ohjelman osallistujille olisi oltava 
avointa ja yksinkertaista.

Or. en

Perustelu

Seitsemännen puiteohjelman yleisten sääntöjen mukaisesti olisi osallistujien saaman 
rahoitustuen myöntämisen oltava mahdollisimman avointa ja epäbyrokraattista. 

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Seitsemännen puiteohjelman 
tavoitteiden mukaisesti myös minkä 
tahansa muun maan olisi voitava osallistua 
BONUS-169:ään, jos osallistumisesta 
määrätään asiaan sovellettavassa 
kansainvälisessä sopimuksessa ja jos sekä 
komissio että osallistuvat jäsenvaltiot 
hyväksyvät osallistumisen. Seitsemännen 
puiteohjelman mukaisesti yhteisöllä olisi 
oltava oikeus sopia sen BONUS-169:ää
koskevan rahoitusosuuden ehdoista 
suhteessa muiden maiden osallistumiseen 
tässä päätöksessä vahvistetuin säännöin ja 
edellytyksin.

(28) Seitsemännen puiteohjelman 
tavoitteiden mukaisesti myös minkä 
tahansa muun maan, etenkin Venäjän 
federaation mutta myös muiden Itämeren 
valuma-alueeseen kuuluvien maiden, olisi 
voitava osallistua BONUS-ohjelmaan, jos 
osallistumisesta määrätään asiaan 
sovellettavassa kansainvälisessä 
sopimuksessa ja jos sekä komissio että 
osallistuvat jäsenvaltiot hyväksyvät 
osallistumisen. Seitsemännen 
puiteohjelman mukaisesti yhteisöllä olisi 
oltava oikeus sopia sen BONUS-ohjelmaa
koskevan rahoitusosuuden ehdoista 
suhteessa muiden maiden osallistumiseen 
tässä päätöksessä vahvistetuin säännöin ja 
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edellytyksin.

Or. en

Perustelu

Suuri osa Itämeren valuma-alueesta sijaitsee Venäjän federaation rajojen sisäpuolella ja 
maalla on siksi merkittävä välitön vaikutus meren ekosysteemiin. Venäjän federaation tutkijat 
ovat jo osallistuneet aktiivisesti aiempiin ERA-NET-ohjelman Itämeri-hankkeisiin ja tätä 
yhteistyötä olisi edistettävä, pitäen mielessä, että yhteistyö ympäristön ja tutkimuksen aloilla 
muodostaa yhden EU–Venäjä-kumppanuussopimuksen kulmakivistä. Myös muut Itämeren 
valuma-alueeseen kuuluvat maat olisi kutsuttava liittymään ohjelmaan. 

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) On olennaisen tärkeää, että BONUS-
169:ssä toteutetut tutkimustoimet ovat 
eettisten perusperiaatteiden mukaisia, 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
6 artiklassa ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tarkoitetut periaatteet 
mukaan luettuina, ja että niissä 
noudatetaan naisten ja miesten tasa-arvon 
ja sen valtavirtaistamisen periaatteita.

(30) On olennaisen tärkeää, että BONUS-
ohjelmassa toteutetut tutkimustoimet ovat 
seitsemännessä puiteohjelmassa 
vahvistettujen yleisten periaatteiden 
kanssa yhteensopivien eettisten 
periaatteiden mukaisia ja että niissä 
noudatetaan naisten ja miesten tasa-arvon 
ja sen valtavirtaistamisen sekä kestävän 
kehityksen periaatteita

Or. en

Perustelu

Eettiset periaatteet ovat osa päätöstä N:o 1982/2006/EY (jäljempänä "seitsemäs 
puiteohjelma"). Seitsemää puiteohjelmaa hallitsevana tavoitteena olisi myös kestävä kehitys 
mainittava. 

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Ohjelman strategiavaihe kestää enintään 
kaksi vuotta. Siinä valmistellaan 
toteutusvaihetta. Strategiavaiheen aikana 

3. Ohjelman strategiavaihe kestää enintään 
yhden vuoden. Siinä valmistellaan 
toteutusvaihetta. Strategiavaiheen aikana 
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BONUS EEIG toteuttaa seuraavat tehtävät: BONUS EEIG toteuttaa seuraavat tehtävät: 

Or. en

Perustelu

Parhaillaan käynnissä olevien BONUS+-hankkeiden on määrä päättyä vuoden 2011 lopussa, 
mikä aiheuttaa jatkuvuuden katkeamiseen BONUS+-ohjelman loppumisen ja uuden 
BONUS-ohjelman alkamisen välisenä aikana. Strategiavaihetta olisi siksi lyhennettävä, jotta 
toteutusvaihe voi käynnistyä vuoden 2012 alussa. 

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toteutusvaihe kestää vähintään viisi 
vuotta. Toteutusvaiheen aikana julkaistaan 
ainakin viisi ehdotuspyyntöä BONUS-
169:n tavoitteisiin tähtäävien hankkeiden 
rahoittamiseksi. Ehdotuspyynnöissä on 
haettava useiden kumppaneiden 
monikansallisia hankkeita, joihin sisältyy 
tutkimukseen, teknologian kehittämiseen, 
koulutukseen ja levittämiseen liittyviä 
toimia. Hankkeet valitaan noudattaen tasa-
arvoisen kohtelun, avoimuuden, 
riippumattoman arvioinnin, 
yhteisrahoituksen, voittoa 
tavoittelemattoman rahoituksen ja 
taannehtivuuskiellon periaatteita sekä 
periaatetta, jonka mukaan rahoitus ei ole 
yhdistettävissä muista yhteisön lähteistä 
saatavan rahoituksen kanssa. 

4. Toteutusvaihe kestää vähintään viisi
vuotta. Toteutusvaiheen aikana julkaistaan 
ehdotuspyynnöt BONUS-ohjelman
tavoitteisiin tähtäävien hankkeiden 
rahoittamiseksi. Ehdotuspyynnöissä on 
haettava useiden kumppaneiden 
monikansallisia hankkeita, joihin sisältyy 
tutkimukseen, teknologian kehittämiseen, 
koulutukseen ja levittämiseen liittyviä 
toimia. Hankkeet valitaan noudattaen tasa-
arvoisen kohtelun, avoimuuden, 
riippumattoman arvioinnin, 
yhteisrahoituksen, voittoa 
tavoittelemattoman rahoituksen ja 
taannehtivuuskiellon periaatteita sekä 
periaatetta, jonka mukaan rahoitus ei ole 
yhdistettävissä muista yhteisön lähteistä 
saatavan rahoituksen kanssa. 

Or. en

Perustelu

Ehdotuspyyntöjen lukumäärä voi riippua strategiavaiheen tuloksista ja siksi sitä ei pitäisi 
määrittää tekstissä.
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Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön rahoitusosuus toteutusvaihetta 
varten suoritetaan seuraavin edellytyksin: 

Komissio arvioi ennen strategiavaiheen 
päättymistä seuraavia näkökohtia:

Or. en

Perustelu

Yhteisön rahoitusosuudelle ei saa asettaa ehtoja, mikä aiheuttaisi keskeytyksen ensimmäisen 
ja toisen vaiheen välillä. 

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) strategiavaihetta koskeva arviointi, 
jonka komissio tekee riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella, on 
myönteinen; arviointi koskee edistymistä 
kohti 2 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä I 
esitettyjen tavoitteiden ja suoritteiden 
saavuttamista;

(a) edellä 2 artiklan 3 kohdassa kuvaillun 
strategiavaiheen tulokset; sekä edistymistä 
kohti liitteen I 2 kohdassa esitettyjen 
tavoitteiden ja suoritteiden saavuttamista;

Or. en

Perustelu

Komission pitäisi arvioida 2 artiklan 3 kohdassa ja liitteen I 2 kohdassa määritettyä 
strategista prosessia.

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) kukin osallistuva valtio sitoutuu (e) kukin osallistuva valtio sitoutuu 
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osallistumaan BONUS-169:n
rahoittamiseen ja suorittamaan 
käteissuoritukset ja pyydettäessä 
tosiasialliset infrastruktuureihin liittyvät 
luontoissuoritukset; nämä sitoumukset on 
sisällytettävä rahoitussuunnitelmaan, 
josta toimivaltaiset kansalliset 
viranomaiset sopivat BONUS-169:n 
yhteiseen täytäntöönpanoon 
osallistumista varten;

osallistumaan BONUS-ohjelman
rahoittamiseen ja tosiasiallisesti 
maksamaan rahoitusosuutensa, erityisesti 
kun on kyse ehdotuspyyntöjen perusteella 
valittujen BONUS-hankkeiden 
osallistujien rahoittamisesta;

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa kaikki tarvittavat tiedot 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle. 
Osallistuvien valtioiden on toimitettava 
komissiolle BONUS EEIG:n välityksellä 
kaikki Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
tilintarkastustuomioistuimen pyytämät 
BONUS EEIG:n varainhoitoa koskevat 
lisätiedot. 

Komissio toimittaa kaikki tarvittavat tiedot 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle. 
Osallistuvien valtioiden on toimitettava 
komissiolle BONUS EEIG:n välityksellä 
kaikki Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
tilintarkastustuomioistuimen pyytämät 
BONUS EEIG:n varainhoitoa koskevat 
lisätiedot, jotka ovat 13 artiklassa 
esitettyjen yleisten raportointivaatimusten 
mukaisia

Or. en

Perustelu

Mikäli Euroopan parlamentti, neuvosto tai tilintarkastustuomioistuin kaipaavat lisätietoja 
varainhoidosta, on osallistuvien valtioiden toimitettava kyseiset tiedot 13 artiklassa 
vahvistettujen yleisten raportointivaatimusten mukaisesti. 
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Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Mikä tahansa jäsenvaltio tai seitsemänteen 
puiteohjelmaan assosioitunut valtio voi 
liittyä BONUS-169:ään 3 artiklan 1 
kohdassa ja 3 kohdan e ja f alakohdissa 
esitettyjen perusteiden mukaisesti. 
BONUS-169:ään liittyneet jäsenvaltiot ja 
assosioituneet maat katsotaan osallistuviksi 
valtioiksi tätä päätöstä sovellettaessa.

Mikä tahansa jäsenvaltio tai seitsemänteen 
puiteohjelmaan assosioitunut valtio voi 
liittyä BONUS-ohjelmaan 3 artiklan 1 
kohdassa ja 3 kohdan e ja f alakohdissa 
esitettyjen perusteiden mukaisesti. 
BONUS-ohjelmaan liittyneet jäsenvaltiot 
ja assosioituneet maat katsotaan 
osallistuviksi valtioiksi tätä päätöstä 
sovellettaessa.

Or. en

Perustelu

Teknisiä mukautuksia. 

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) käynnistetään vähintään kolme 
tieteidenvälistä ja strategisesti suunnattua 
yhteistä ehdotuspyyntöä, joissa haetaan 
useiden kumppanien muodostamia 
hankkeita. 

g) käynnistetään tieteidenvälisiä ja 
strategisesti suunnattuja yhteisiä
ehdotuspyyntöjä, joissa haetaan useiden 
kumppanien muodostamia hankkeita. 

Or. en

Perustelu

Ehdotuspyyntöjen lukumäärä voi riippua strategiavaiheen tuloksista ja siksi sitä ei pitäisi 
määrittää tekstissä.
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Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2.2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

BONUS EEIG:n on toimitettava 
komissiolle seuraavissa kohdissa mainitut 
suoritteet 18 kuukauden kuluessa 
strategiavaiheen alusta.

BONUS EEIG:n on toimitettava 
komissiolle seuraavissa kohdissa mainitut 
suoritteet 9 kuukauden kuluessa 
strategiavaiheen alusta.

Or. en

Perustelu

BONUS EEIG:n on toimitettava komissiolle strategiavaiheen suoritteet ennen kyseisen 
vaiheen päättymistä. Ottaen huomioon, että strategiavaiheen kestoa on lyhennetty (ks. 
tarkistus 8), olisi myös suoritteiden määräaikaa lyhennettävä. 

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2.2.3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) kehitetään BONUS-169-hankkeiden
rahoittamiseksi tukirakenne, joka perustuu 
osallistuvien valtioiden ja yhteisön 
käteisrahoitusosuuksien yhdistämiseen;

h) kehitetään BONUS-hankkeiden
rahoittamiseksi tukirakenne;

Or. en

Perustelu

Toteutusvaiheen aikana sovellettava maksuosuusjärjestelmä on määritetty liitteen I 3.4. 
kohdassa. 
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Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos arvioinnin ja etukäteistarkastuksen 
tulokset ovat myönteisiä, komissio ja 
BONUS EEIG tekevät 
täytäntöönpanosopimuksen.

Komissio ja BONUS EEIG tekevät 3 
artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun täytäntöönpanosopimuksen.

Or. en

Perustelu

Komission ja BONUS EEIG:n välisen sopimuksen ehdot on kuvailtu 3 artiklan 3 kohdan 
a alakohdassa.

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toteutusvaiheessa julkaistaan ja 
järjestetään vähintään kolme yhteistä 
ehdotuspyyntöä. Tarkoituksena on 
rahoittaa strategisesti suunnattuja BONUS-
169-hankkeita, joilla pyritään ohjelman 
tavoitteisiin. Aiheiden on perustuttava 
BONUS-169:n strategiseen 
tutkimuslinjaukseen, noudateltava laadittua 
etenemissuunnitelmaa aina kun se on 
mahdollista ja katettava tutkimukseen, 
teknologian kehittämiseen sekä 
koulutukseen ja/tai levitykseen liittyviä 
toimia.

Toteutusvaiheessa julkaistaan ja 
järjestetään yhteisiä ehdotuspyyntöjä. 
Tarkoituksena on rahoittaa strategisesti 
suunnattuja BONUS-hankkeita, joilla 
pyritään ohjelman tavoitteisiin. Aiheiden 
on perustuttava BONUS-ohjelman 
strategiseen tutkimuslinjaukseen, 
noudateltava laadittua 
etenemissuunnitelmaa aina kun se on 
mahdollista ja katettava tutkimukseen, 
teknologian kehittämiseen sekä 
koulutukseen ja/tai levitykseen liittyviä 
toimia.

Or. en

Perustelu

Ehdotuspyyntöjen lukumäärä voi riippua strategiavaiheen tuloksista ja siksi sitä ei pitäisi 
määrittää tekstissä.
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Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3.2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

BONUS-169-rahoitusta voidaan myöntää 
jäsenvaltioista ja assosioiduista maista 
tuleville oikeussubjekteille. BONUS-169-
hanketta ehdottavassa konsortiossa voi 
olla osallistujia myös muusta kuin EU:n 
jäsenvaltiosta, jos konsortio voi realistisesti 
varmistaa, että sillä on tarvittavat resurssit 
kaikkien kyseisen osallistujan 
osallistumisesta aiheutuvien kustannusten 
kattamiseksi. BONUS-169-rahoituksen 
myöntäminen tällaiselle osallistujalle voi 
olla tapauskohtaisesti perusteltua, jos sen 
hankkeeseen tuoma panos on täysin 
välttämätön hankkeen onnistumisen 
kannalta.

BONUS-rahoitusta voidaan myöntää 
jäsenvaltioista ja assosioiduista maista 
tuleville oikeussubjekteille. BONUS-
hanketta ehdottavassa konsortiossa voi 
olla osallistujia myös muusta kuin EU:n 
jäsenvaltiosta, jos konsortio voi realistisesti 
varmistaa, että sillä on tarvittavat resurssit 
kaikkien kyseisen osallistujan 
osallistumisesta aiheutuvien kustannusten 
kattamiseksi. 

Or. en

Perustelu

Yksi BONUS-ohjelman tavoitteista on tukea muiden jäsenvaltioiden ja muiden valtioiden, 
erityisesti Venäjän federaation, kanssa tehtävää tutkimusyhteistyötä. BONUS-rahoituksen 
myöntämisen Venäjän federaatiota edustaville osallistujille tulisi tapahtua yleisten 
määräisten mukaisesti yksinkertaisesti ja tehokkaasti. 

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3.4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön rahoitusosuus ja osallistuvien 
valtioiden BONUS-169:ään suorittamat 
käteisrahoitusosuudet yhdistetään, ja tätä 
rahoitusta hallinnoi keskitetysti BONUS 
EEIG.

Pääsääntöisesti yhteisön rahoitusosuus ja 
osallistuvien valtioiden BONUS-
ohjelmaan suorittamat 
käteisrahoitusosuudet yhdistetään, ja tätä 
rahoitusta hallinnoi keskitetysti BONUS 
EEIG (tosiasiallinen yhteisbudjetti).
Perustelluissa tapauksissa osallistuva 
valtio voi kuitenkin käyttää 
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käteissuorituksensa yksinomaan 
kansallisen tutkimuksensa rahoittamiseen 
(virtuaalinen yhteisbudjetti).

Or. en

Perustelu

Pääsääntönä on, että yhteisön rahoitusosuus ja osallistuvien valtioiden BONUS-169:ään 
suorittamat käteisrahoitusosuudet yhdistetään, ja tätä rahoitusta hallinnoi keskitetysti 
BONUS EEIG. Mikäli osallistuva valtio ei kuitenkaan voi - joko lakiin tai perustuslakiin 
perustuvien vaatimusten vuoksi - siirtää osuuttaan käteisenä yhteiseen budjettiin, silloin olisi 
kyseisen osallistujavaltion voitava maksaa osuutensa käteisenä kotimaassaan tehtävälle 
tutkimukselle. 

Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
Liite II – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. BONUS EEIG hallinnoi BONUS-
169:ää sihteeristönsä kautta. BONUS 
EEIG:n on perustettava seuraavat 
rakenteet BONUS-169:n tarkoituksia 
varten: johtoryhmä, sihteeristö, 
neuvottelukunta, sektoritutkimuksen 
foorumi ja hankekoordinaattorien foorumi. 

1. BONUS EEIG hallinnoi BONUS-
ohjelmaa sihteeristönsä kautta. BONUS 
EEIG:n on perustanut seuraavat rakenteet 
BONUS-ohjelman tarkoituksia varten: 
johtoryhmä, sihteeristö, neuvottelukunta, 
sektoritutkimuksen foorumi ja 
hankekoordinaattorien foorumi.

Or. en

Perustelu

Asianomaiset rakenteet on jo perustettu. 
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PERUSTELUT

Itämerestä tuli jo joitakin vuosia sitten Euroopan unionin "sisämeri" ja siksi on ryhdyttävä 
yhteisiin toimiin yhteisön tasolla näihin eurooppalaisten yhteisiin haasteisiin vastaamiseksi ja 
Itämeren alueen kestävän kehityksen tukemiseksi. Vaikka Itämeren alueella harjoitetaan 
runsaasti tutkimustoimintaa, ei kyseisiä toimia useimmiten koordinoida, ne ovat sirpaleisia ja 
liian riippuvaisia kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla saatavilla olevista niukoista 
tutkimusresursseista. Näin ollen yhteisesti sovittu alueellinen toimintasuunnitelma on 
ehdottoman tarpeellinen. 

Huolimatta siitä, että Itämeri on yksi maailman tieteellisimmin tutkituista merialueista ja siitä, 
että Itämeren ympäristöä tutkivien tieteentekijöiden yhteisö voi turvautua lukuisiin EU:n 
TTK-puiteohjelmaan sisältyviin ohjelmiin, on selvää, että rajat ylittävään tutkimukseen 
liittyvä konsultointi, suunnittelu, koordinointi ja yhdenmukainen toiminta on riittämätöntä, 
eikä tällä hetkellä ole olemassa sellaista yhteisesti toteutettua järjestelmää, joka olisi 
suunniteltu vastaamaan erityisesti Itämeren alueen omiin ympäristöhaasteisiin. 

Pitkäaikaisen koordinoinnin ja yhteistyön varmistamiseksi Itämeren jäsenvaltioiden 
tiedeyhteisöjen välillä käynnistivät Itämeren alueen kahdeksan EU-jäsenvaltiota (Tanska, 
Viro, Suomi, Saksa, Latvia, Liettua, Puola ja Ruotsi, jäljempänä "osallistuvat maat") Itämeren 
yhteisen tutkimusohjelman (BONUS), johon yhteisö osallistuu Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 185 artiklan (entinen EY:n perustamissopimuksen 169 artikla) nojalla. 
BONUS-ohjelma integroi osallistuvien valtioiden kansalliset tutkimusohjelmat ja -toimet 
yhteen yhteiseen tutkimusohjelmaan sekä tukee erityisesti Itämeri-strategian, yhteisön 
meristrategian ja -politiikan sekä vesipolitiikan puitedirektiivin tutkimus- ja 
ympäristötavoitteita. 
Yksi tämän aloitteen tärkeimmistä tavoitteista on eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) 
Itämeren alueelle perustamisen ja sen jäsentämisen tukeminen. BONUS on jatkoa aiemmille 
ohjelmille BONUS ERA-NET (2004–2006) ja ERA-NET PLUS (2007–2011) ja sillä viedään 
integrointia entistä pidemmälle ja poistetaan esteitä osallistuvien valtioiden kansallisesti 
rahoitettujen tutkimusjärjestelmien väliltä. BONUS-ohjelman odotetaan edistävän 
merkittävästi edellä mainittujen Itämeri-strategioiden ja -politiikkojen täytäntöönpanoa.
BONUS-ohjelman tavoitteet ovat yhdenmukaiset seitsemännen puiteohjelman 
"Yhteistyö"-erityisohjelmaa hallitsevan tavoitteen, eli kestävän kehityksen tukemisen, kanssa 
sekä ympäristötutkimuksen erityisten päämäärien kanssa, joita ovat muun muassa 
ympäristöriskien ehkäiseminen, meriympäristöjen hoitaminen sekä luonnonvarojen ja ihmisen 
aikaansaamien resurssien ja biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen ja kestävä hallinta. 

Osallistuvat maat ovat sopineet, että BONUS-ohjelman erityisenä täytäntöönpanorakenteena 
toimii eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä, eli Helsinkiin, Suomeen perustettu BONUS 
EEIG (Baltic Organisations Network for Funding Science). 
Esittelijä pitää tervetulleena komission ehdotusta myöntää BONUS-ohjelmalle enintään 
50 miljoonaa euroa rahoitustukea koko sen keston aikana (7 vuotta). Esittelijä korostaa, että 
BONUS-ohjelman täytäntöönpanon pitäisi tapahtua mahdollisimman yksinkertaisesti, ripeästi 
ja tehokkaasti ja niin, että vältetään tarpeettomat rasitteet ja virkavaltaisuudet. 
Esittelijä painottaa Venäjän federaation tutkijoiden osallistumisen merkitystä. Suuri osa 
Itämeren valuma-alueesta sijaitsee Venäjän federaation rajojen sisäpuolella ja maalla on siksi 
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merkittävä välitön vaikutus meren ekosysteemiin. Venäjän federaation tutkijat ovat jo 
osallistuneet aktiivisesti aiempiin ERA-NET-ohjelman Itämeri-hankkeisiin ja tätä yhteistyötä 
olisi edistettävä, pitäen mielessä, että yhteistyö ympäristön ja tutkimuksen aloilla muodostaa 
yhden EU–Venäjä-kumppanuussopimuksen kulmakivistä. 

Yhteisön osallistumista BONUS-ohjelmaan koskeva komission ehdotus myötäilee myös 
Euroopan parlamentin pyrkimyksiä parantaa tutkimustoiminnan koordinointia jäsenvaltioiden 
välillä ja yhteisön tasolla seitsemännen puiteohjelman yhteydessä ja välttää tutkimustoimien 
hajanaisuutta ja päällekkäisyyksiä. BONUS-ohjelma on erityishuomion arvoinen, sillä se voi 
tarjota arvokkaan ensimallin tuleville muille alueellisen ja yhteistä eurooppalaista lisäarvoa 
tarjoavan tutkimusyhteistyön muodoille, kuten muun muassa Tonavan, Välimeren ja 
Pohjanmeren alueilla toteutettavalle yhteistyölle. 
Esittelijä on täysin yhtä mieltä komission kanssa siitä, että BONUS-ohjelman ja sen 
hallinnollisten rakenteiden on oltava ehdottomasti seitsemännen puiteohjelman periaatteiden 
mukaisia. Esittelijä toteaa myös, että seitsemännessä puiteohjelmassa muun muassa 
rohkaistaan turvautumaan joustavampiin ja vapaammin käytettäviin rahoitusjärjestelyihin eri 
toimien tukemiseksi ja lisäämään osallistujien itsenäisyyttä hallinnoinnissa1, ja korostaa, että 
yhteisön rahoituksen määrää ja muotoa on voitava mukauttaa tapauskohtaisesti2. Nykyisiin 
ongelmiin on näin ollen löydettävä räätälöity ratkaisu seitsemännen puiteohjelman yhteydessä 
ja yhteistyössä toteutettavien tutkimushankkeiden johtamiseen on olemassa useita 
vaihtoehtoisia menetelmiä. Esittelijä katsoo, että kahteen BONUS-ohjelman rakenteelliseen 
tekijään – kahden vaiheen järjestelmä ja yhteisen budjetin käyttö – on sovellettava joustavaa 
ja erityisesti niitä varten suunniteltua lähestymistapaa. 

Strategiavaihe / toteutusvaihe
Komission ehdotuksen mukaan BONUS-ohjelma olisi toteutettava kahdessa erillisessä 
vaiheessa (kaksivaiheinen rakenne): kaksi vuotta kestävän strategiavaiheen aikana luodaan 
asianmukaiset kuulemisfoorumit sidosryhmien aktiivista osallistumista varten, laaditaan 
strateginen tutkimuslinjaus ja laajennetaan ja tarkennetaan täytäntöönpanosääntöjä; tämän 
jälkeen käynnistetään vähintään viisi vuotta kestävän toteutusvaiheen aikana ainakin kolme 
yhteistä ehdotuspyyntöä, joiden perusteella on määrä rahoittaa strategisesti suunnattuja 
aloitteen erityistavoitteisiin paneutuvia BONUS-hankkeita.

Esittelijä tähdentää, että strategianvaiheen tärkeyttä ei pidä missään tapauksessa aliarvioida, 
sillä se auttaa luomaan hankkeelle sopivimman ja nimenomaan sille suunnitellun rakenteen ja 
tuottaa arvokasta toteutusvaiheen lähtökohdista. On kuitenkin olennaista, että kaksivaiheisen 
rakenteen täytäntöönpano ei johda ohjelman äkkinäiseen keskeytymiseen ensimmäisen ja 
toisen vaiheen välillä, sillä se vaikuttaisi kielteisesti varsinaiseen tutkimustoimintaan.
Kaksivaiheisen rakenteen käyttö on uusi asia, sillä sitä ei ole aiemmin sovellettu 169 artiklan 
(uusi 185 artikla) mukaisissa ohjelmissa. Esittelijä hyväksyy komission ja osallistuvien 
valtioiden tapaan tämän uuden räätälöidyn lähestymistavan. Esittelijä arvostaa myös 
edeltävillä BONUS ERA-NET - ERA-NET PLUS -ohjelmilla saavutettua menestystä, niiden 
erinomaisia tuloksia ja niille annettuja loistavia arvioita ja arvosanoja, ja katsoo, että ne 
tarjoavat hyvän lähtökohdan olettaa, että strategiavaihe voidaan saada päätökseen nopeammin 
                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY, tehty 18. joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön 
seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (EUVL 
L 412, 30.12.2006, s. 1), johdanto-osan 24 kappale. 
2 Ibid., liite III.
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kuin kahdessa vuodessa. Tämä on keskeisen tärkeä kysymys, sillä strategiavaiheen kahden 
vuoden kestoa ei ehkä voida sovittaa yhteen nykyisen ohjelman kanssa. Kaikkien käynnissä 
olevien BONUS-hankkeiden on määrä päättyä vuonna 2011, mikä aiheuttaa tauon nykyisen 
ERA-NET PLUS -ohjelman päättymisen ja uuden BONUS-ohjelman täytäntöönpanon 
alkamisen välillä. Tämä saattaa vaikuttaa hyvin kielteisesti tutkimusryhmien toimintaan ja 
niiden menestysmahdollisuuksiin (ryhmiä on tällä haavaa 16 ja niissä on yli 400 tutkijaa). 

Esittelijä ehdottaa siksi strategiavaiheesta toteutusvaiheeseen siirtymisen virtaviivaistamista ja 
strategiavaiheen laadun arvioimista ja mahdollisten parannusehdotusten esittämistä. Esittelijä 
ehdottaa myös strategiavaiheen keston lyhentämistä, jotta toteutusvaihe voi käynnistyä 
vuoden 2012 alussa ja jotta pienennetään myöhäisestä käynnistymisestä johtuvan tieteellisten 
valmiuksien häviämisen riskiä. 
Tosiasiallinen / virtuaalinen yhteisbudjetti

Komission ehdotuksessa on kaikki osallistuvat valtiot velvoitettu suorittamaan 
maksuosuutensa tosiasialliseen yhteisbudjettiin, josta tutkimustoimien rahoitus on määrä 
ottaa. Komissio katsoo, että tosiasiallisen yhteisbudjetin käyttö on ainoa keino hallinnoida 
yhteistyöhankkeita ja varmistaa, että rahoituksen aito yhdentyminen tuo eurooppalaista 
lisäarvoa. 
Vaikka yhteisbudjetti onkin yhteisön kannalta suositeltava toimintatapa, on mahdollista, että 
eräissä osallistuvissa valtioissa tutkimusvarojen siirtämiseen ulkomaille liittyy tiettyjä 
lainsäädännöstä ja perustuslaista johtuvia ongelmia. 

Esittelijä ehdottaa mahdolliseksi ratkaisuksi sitä, että BONUS-ohjelmaa koskeva yhteisön 
rahoitusosuus ja osallistuvien valtioiden sitä varten suorittamat käteismaksut on 
pääsääntöisesti yhdistettävä, jolloin BONUS EEIG hallinnoi keskitetysti tätä rahoitusta. 
Mikäli osallistuva valtio ei kuitenkaan voi – joko lakiin tai perustuslakiin perustuvien 
vaatimusten vuoksi – siirtää osuuttaan käteisenä yhteiseen budjettiin, silloin olisi kyseisen 
osallistujavaltion voitava maksaa osuutensa käteisenä ainoastaan kotimaassaan tehtävälle 
tutkimukselle. Saadut kokemukset sekä yhteisiä Itämeren tutkimusohjelmia koskevat 
riippumattomat havainnot antavat hyvän syyn olettaa, että tosiasiallisten ja virtuaalisten 
yhteisbudjettien samanaikainen käyttö ei vaarantaisi korkeaa tieteellistä tasoa koskevan 
hallitsevan periaatteen toteutumista. 


