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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a több tagállam által indított közös balti-tengeri kutatási és fejlesztési programban 
(BONUS-169) való közösségi részvételről szóló európai parlamenti és tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról
(COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2009)0610),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 169. cikkére és 172. 
cikke (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0263/2009),

– tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt 
hatásairól” című bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 
185. cikkére és 188. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS HATÁROZATA
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a több tagállam által indított közös balti-
tengeri kutatási és fejlesztési programban
(BONUS-169) való közösségi részvételről

a több tagállam által indított közös balti-
tengeri kutatási és fejlesztési programban
(BONUS) való közösségi részvételről

Or. en

Indokolás

A Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően a jogalap hozzáigazítása a számozáshoz.

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell 
végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Helyénvaló, hogy a stratégiai szakasz 
végén a Bizottság a végrehajtási szakaszba 
való belépéshez független szakértő 
segítségével értékelje a kezdeményezés 
kiforrottságát és készültségi fokát.

(15) Helyénvaló, hogy a stratégiai szakasz 
végén a Bizottság a végrehajtási szakaszba 
való belépéshez független szakértő 
segítségével értékelje a stratégiai szakasz 
minőségét, és szükség esetén javaslatot 
tegyen annak javítására. A végrehajtási 
szakaszba való átmenetnek 
zökkenőmentesen és szükségtelen 
késedelem nélkül kell lezajlania. 

Or. en

Indokolás

A stratégiai szakasz végén a Bizottság zökkenőmentesen és szükséges késedelem nélkül 
értékeli a stratégiai szakasz átfogó minőségét, és szükség esetén javaslatot tesz annak 
lehetséges javítására. 

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A BONUS-169 hatékony végrehajtása 
érdekében a BONUS EEIG felelősségi 
körében központilag, pályázati felhívást 

(24) A BONUS hatékony végrehajtása 
érdekében a BONUS EEIG felelősségi 
körében központilag, pályázati felhívást 
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követően kiválasztott BONUS-169 
projektek résztvevőinek indokolt pénzügyi 
támogatást nyújtani. 

követően kiválasztott BONUS projektek 
résztvevőinek indokolt pénzügyi 
támogatást nyújtani. A BONUS-ban részt 
vevők számára nyújtott pénzügyi 
támogatásoknak és azok folyósításának 
átláthatónak és bürokráciamentesnek kell 
lenniük.

Or. en

Indokolás

A hetedik keretprogram átfogó szabályaival összhangban a résztvevők számára nyújtott 
pénzügyi támogatásnak a lehető legátláthatóbbnak és legkevésbé bürokratikusnak kell lennie.    

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A hetedik keretprogram 
célkitűzéseivel összhangban bármely más 
országnak a BONUS-169-ben való 
részvételét akkor indokolt lehetővé tenni, 
ha az irányadó nemzetközi megállapodás 
rendelkezik ilyen részvételről, és 
amennyiben ehhez a részvételhez a 
Közösség nevében eljárva a Bizottság, 
valamint a részt vevő államok egyaránt 
hozzájárulnak. A hetedik keretprogrammal 
összhangban indokolt, hogy a Közösség az 
e határozatban megállapított szabályoknak 
és feltételeknek megfelelően az általa a
BONUS-169 céljára nyújtott pénzügyi 
hozzájárulásra irányadó feltételek 
tekintetében e más országok részvételét 
illetően egyetértési joggal rendelkezzen.

(28) A hetedik keretprogram 
célkitűzéseivel összhangban bármely más 
országnak – elsősorban az Orosz 
Föderációnak, de a Balti-tenger 
medencéje egyéb országainak is – a 
BONUS-ban való részvételét akkor 
indokolt lehetővé tenni, ha az irányadó 
nemzetközi megállapodás rendelkezik 
ilyen részvételről, és amennyiben ehhez a 
részvételhez a Közösség nevében eljárva a 
Bizottság, valamint a részt vevő államok 
egyaránt hozzájárulnak. A hetedik 
keretprogrammal összhangban indokolt, 
hogy a Közösség az e határozatban 
megállapított szabályoknak és feltételeknek 
megfelelően az általa a BONUS céljára 
nyújtott pénzügyi hozzájárulásra irányadó 
feltételek tekintetében e más országok 
részvételét illetően egyetértési joggal 
rendelkezzen.

Or. en
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Indokolás

A Balti-tengeri medence nagy része az Orosz Föderáció határain belül fekszik, és így annak 
jelentős közvetlen befolyása van a tenger ökológiai rendszerére. Az Orosz Föderáció kutatói 
már aktívan részt vettek a megelőző ERA-NET balti-tengeri projektekben, és ezt az 
együttműködést továbbra is ösztönözni kell, tekintettel arra, hogy a környezetvédelem és a 
kutatás területén folyó együttműködés az EU-Oroszország partnerségi megállapodás egyik 
sarokköve. A Balti-tengeri medence többi országát is be kell vonni a programba.   

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Különösen fontos, hogy a BONUS-
169 keretében végrehajtott kutatási 
tevékenység megfeleljen az alapvető etikai 
elveknek, ideértve az Európai Unióról 
szóló szerződés 6. cikkében és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában foglalt elveket 
is, továbbá kövesse a nemek közötti 
egyenlőség elvét és a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános
érvényesítésének elvét.

(30) Különösen fontos, hogy a BONUS
keretében végrehajtott kutatási tevékenység
a hetedik keretprogramban meghatározott 
alapelvekkel összhangban megfeleljen az 
etikai elveknek, továbbá kövesse a nemek 
közötti egyenlőség, a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítése és 
a fenntartható fejlődés elvét.

Or. en

Indokolás

Az etikai elvek az 1982/2006/EK határozat (a továbbiakban: „a hetedik keretprogram”) 
részei. A fenntartható fejlődést, mint a hetedik keretprogram mindenek feletti célkitűzését is 
meg kell említeni.  

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A program stratégiai szakasza legfeljebb
két évig tart. Ez a szakasz készíti elő a 
végrehajtási szakaszt. A stratégiai szakasz 
során a BONUS EEIG az alábbi 
feladatokat hajtja végre:

3. A program stratégiai szakasza legfeljebb
egy évig tart. Ez a szakasz készíti elő a 
végrehajtási szakaszt. A stratégiai szakasz 
során a BONUS EEIG az alábbi 
feladatokat hajtja végre:
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Or. en

Indokolás

A folyamatban lévő BONUS+ projektek 2011 végén véget érnek, és így űr keletkezik a 
BONUS+ befejeződése és az új BONUS program kezdete között. A stratégiai szakaszt ezért 
rövidíteni kell annak érdekében, hogy 2012 elejétől el lehessen indítani a végrehajtási 
szakaszt. 

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A végrehajtási szakasz legalább öt évig 
tart. A végrehajtási szakasz során legalább 
három pályázati felhívás közzétételére 
kerül sor olyan projektek finanszírozása 
érdekében, amelyek a BONUS-169 céljaira 
irányulnak. Ezek a felhívások a több 
partner részvételével megvalósuló, 
transznacionális projektekre irányulnak, és 
kutatási, technológiafejlesztési, képzési és 
terjesztési tevékenységeket foglalnak 
magukban. A projektek kiválasztása az 
egyenlő bánásmód, az átláthatóság, a 
független értékelés, a társfinanszírozás, a 
profitmentesség, a más közösségi 
forrásokkal nem halmozódó finanszírozás, 
valamint a visszamenőleges hatály
tilalmának elve szerint történik.

4. A végrehajtási szakasz legalább öt évig 
tart. A végrehajtási szakasz során pályázati
felhívások közzétételére kerül sor olyan 
projektek finanszírozása érdekében, 
amelyek a BONUS céljaira irányulnak.
Ezek a felhívások a több partner 
részvételével megvalósuló, 
transznacionális projektekre irányulnak, és 
kutatási, technológiafejlesztési, képzési és 
terjesztési tevékenységeket foglalnak 
magukban. A projektek kiválasztása az 
egyenlő bánásmód, az átláthatóság, a 
független értékelés, a társfinanszírozás, a 
profitmentesség, a más közösségi 
forrásokkal nem halmozódó finanszírozás, 
valamint a visszamenőleges hatály 
tilalmának elve szerint történik.

Or. en

Indokolás

A pályázati felhívások száma a stratégiai szakasz eredményeitől is függhet, ezért számukat a 
szövegben nem szabad meghatározni.
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Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közösség a végrehajtási szakaszhoz az 
alábbi feltételek mellett nyújtja a pénzügyi 
hozzájárulást: 

A Bizottság a stratégiai szakasz vége előtt 
az alábbiakat értékeli:

Or. en

Indokolás

A Közösség által nyújtott pénzügyi hozzájárulást nem lehet feltételekhez kötni, és ezzel az első 
és a második szakasz közötti folyamatosságot megszakítani.  

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a stratégiai szakasznak a Bizottság által 
független szakértők segítségével 
elvégzendő értékelése pozitív eredménnyel 
zárul; az értékelésnek ki kell terjednie a 2. 
cikk (3) bekezdésében és az I. mellékletben
előírt célok és eredmények elérése terén 
megvalósuló előrehaladásra;

(a) a stratégiai szakasz a 2. cikk (3) 
bekezdésében említett eredményeinek 
teljesülése; valamint az I. melléklet 2. 
pontjában előírt célok és eredmények 
elérése terén megvalósuló előrehaladás;

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak értékelnie kell a 2. cikk (3) bekezdésében és az I. melléklet 2. pontjában 
említett stratégiai előrehaladást.
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Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) minden egyes részt vevő állam 
kötelezettséget vállal arra, hogy kiveszi a 
részét a BONUS-169 finanszírozásából, a
készpénzfizetésből és kérés esetén a 
természetbeni infrastrukturális 
hozzájárulás tényleges rendelkezésre 
bocsátásából; ezeket a 
kötelezettségvállalásokat a BONUS-169 
végrehajtási szakaszának közös 
végrehajtásához való hozzájárulás 
érdekében bele kell foglalni az illetékes 
nemzeti hatóságok által jóváhagyott 
finanszírozási tervbe; 

(e) minden egyes részt vevő állam 
kötelezettséget vállal arra, hogy kiveszi a 
részét a BONUS finanszírozásából és a 
pénzügyi hozzájárulás hatékony 
kifizetéséből, különös tekintettel a BONUS 
projekteknek a pályázati felhívás alapján 
kiválasztott résztvevői számára folyósított 
összegekre;

Or. en

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
10. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság minden vonatkozó információt 
átad az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak 
és a Számvevőszéknek. A részt vevő 
államok a BONUS EEIG-n keresztül az 
Európai Parlament, a Tanács és a 
Számvevőszék által a BONUS EEIG 
pénzgazdálkodását illetően bekért minden 
adatot benyújtanak a Bizottságnak.

A Bizottság minden vonatkozó információt 
átad az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak 
és a Számvevőszéknek. A részt vevő 
államok a BONUS EEIG-n keresztül és a 
13. cikkben említett jelentéstételi 
előírásokkal összhangban az Európai 
Parlament, a Tanács és a Számvevőszék 
által a BONUS EEIG pénzgazdálkodását 
illetően bekért minden adatot benyújtanak 
a Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

Amennyiben az Európai Parlament, a Tanács vagy a Számvevőszék a pénzgazdálkodást 
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illetően további információkra tart igényt, a résztvevő államoknak a 13. cikkben említett 
jelentéstételi előírásokkal összhangban be kell nyújtaniuk ezen adatokat. 

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
11. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tagállam és a hetedik 
keretprogramhoz társult bármely ország a 
3. cikk (1) és (3) bekezdésében, valamint a 
3. cikk (4) bekezdésének e) és f) pontjában 
előírtakkal összhangban csatlakozhat a
BONUS-169-hez. A tagállamokat és a
BONUS-169-hez csatlakozott országokat e 
határozat értelmezésében részt vevő 
államoknak kell tekinteni.

Minden tagállam és a hetedik 
keretprogramhoz társult bármely ország a 
3. cikk (1) és (3) bekezdésében, valamint a 
3. cikk (3) bekezdésének e) és f) pontjában 
előírtakkal összhangban csatlakozhat a
BONUS-hoz. A tagállamokat és a
BONUS-hoz csatlakozott országokat e 
határozat értelmezésében részt vevő 
államoknak kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

Technikai kiigazítások. 

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 szakasz – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(g) legalább három, több témát érintő, 
stratégiailag célzott és több partner 
bevonásával készülő közös pályázati 
felhívást hirdet meg.

(g) több témát érintő, stratégiailag célzott 
és több partner bevonásával készülő közös 
pályázati felhívást hirdet meg.

Or. en

Indokolás

A pályázati felhívások száma a stratégiai fázis eredményeitől is függhet, ezért számukat nem 
szabad meghatározni.
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Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2.2 szakasz – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A BONUS EEIG legkésőbb a stratégiai 
szakasz kezdetétől számított 18 hónapon 
belül megküldi a Bizottságnak az alábbi 
bekezdésekben felsorolt benyújtandó 
anyagokat.

A BONUS EEIG legkésőbb a stratégiai 
szakasz kezdetétől számított 9 hónapon 
belül megküldi a Bizottságnak az alábbi 
bekezdésekben felsorolt benyújtandó 
anyagokat.

Or. en

Indokolás

A BONUS EEIG a stratégiai szakasz vége előtt megküldi a Bizottságnak a benyújtandó 
anyagokat. Mivel a stratégiai szakasz hossza egy évre rövidül (lásd a 8. módosítást), a 
benyújtási határidőt előre kell hozni.     

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2.2.3 szakasz – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) a BONUS-169 szerinti projektek
finanszírozását biztosító, a részt vevő 
államok és a Közösség készpénz-
hozzájárulásaiból álló közös 
finanszírozási alapra épülő struktúra 
kidolgozása;

(h) a BONUS-projektek finanszírozását 
biztosító struktúra kidolgozása;

Or. en

Indokolás

A végrehajtási szakasz során folyósított hozzájárulások rendszeréről az I. melléklet 2. pontja 
rendelkezik. 
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Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a BONUS EEIG értékelése 
és az előzetes vizsgálat pozitív 
eredménnyel zárul, a Bizottság és a 
BONUS EEIG aláírja a végrehajtási 
megállapodást.

A 3. cikk (3) bekezdésének a) pontjában 
megfogalmazottak szerint a Bizottság és a 
BONUS EEIG aláírja a végrehajtási 
megállapodást.

Or. en

Indokolás

A Bizottság és a BONUS EEIG közötti megállapodás feltételeiről a 3. cikk (3) bekezdésének a) 
pontja rendelkezik.

Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3.1 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végrehajtási szakasz során legalább 
három közös pályázati felhívást kell 
közzétenni és végrehajtani olyan, 
stratégiailag motivált BONUS-169 
projektek finanszírozása céljából, amelyek 
a kezdeményezés céljaira irányulnak. A 
témáknak a BONUS-169 stratégiai kutatási 
menetrendjéből kell származniuk, a lehető 
legnagyobb mértékben tiszteletben kell 
tartaniuk az elfogadott ütemtervet, és le 
kell fedniük a kutatási, 
technológiafejlesztési, képzési és/vagy 
terjesztési tevékenységeket.

A végrehajtási szakasz során közös 
pályázati felhívásokat kell közzétenni és 
végrehajtani olyan, stratégiailag motivált
BONUS-projektek finanszírozása céljából, 
amelyek a kezdeményezés céljaira 
irányulnak. A témáknak a BONUS
stratégiai kutatási menetrendjéből kell 
származniuk, a lehető legnagyobb 
mértékben tiszteletben kell tartaniuk az 
elfogadott ütemtervet, és le kell fedniük a 
kutatási, technológiafejlesztési, képzési 
és/vagy terjesztési tevékenységeket.

Or. en

Indokolás

A pályázati felhívások száma a stratégiai fázis eredményeitől is függhet, ezért számukat a 
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szövegben nem szabad meghatározni.

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3.2 szakasz – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

BONUS-169 finanszírozásban a 
tagállamok vagy társult országok jogi 
személyei részesülhetnek. A BONUS-169 
projekt keretében pályázati javaslatot 
benyújtó konzorciumokban tagsággal nem 
rendelkező államok is részt vehetnek, 
amennyiben ténylegesen biztosítható, hogy 
azok rendelkeznek a részvételükkel 
kapcsolatos költségek teljes fedezéséhez 
szükséges forrásokkal. Az e résztvevőt 
megillető BONUS finanszírozás eseti 
alapon indokolható meg, amennyiben a 
projekthez nyújtott hozzájárulása 
mindenképpen elengedhetetlen a projekt 
sikeréhez.

BONUS finanszírozásban a tagállamok 
vagy társult országok jogi személyei 
részesülhetnek. A BONUS-projekt
keretében pályázati javaslatot benyújtó 
konzorciumokban tagsággal nem 
rendelkező államok is részt vehetnek, 
amennyiben ténylegesen biztosítható, hogy 
azok rendelkeznek a részvételükkel 
kapcsolatos költségek teljes fedezéséhez 
szükséges forrásokkal.  

Or. en

Indokolás

A BONUS egyik célkitűzése a tagállamokkal és nem tagállamokkal, különösen az Orosz 
Föderációval folytatott tudományos együttműködés támogatása. Az Orosz Föderációtól a 
résztvevőkhöz érkező BONUS finanszírozásnak – az általános rendelkezésekkel összhangban 
– bürokráciamentesnek és hatékonynak kell lennie.     

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3.4 szakasz – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közösség pénzügyi hozzájárulását és a 
részt vevő államok készpénz-
hozzájárulását a BONUS-169 közös alapba 
kell összevonni és azokat a BONUS EEIG-

Általános szabályként a Közösség 
pénzügyi hozzájárulását és a részt vevő 
államok készpénz-hozzájárulását a
BONUS közös alapba kell összevonni és 
azokat a BONUS EEIG-nek központilag 
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nek központilag kell kezelnie. kell kezelnie („tényleges közös kassza”).
Indokolt esetben azonban egy résztvevő 
állam készpénzhozzájárulását kizárólag 
hazai kutatásra is előirányozhatja 
(„virtuális közös kassza”).  

Or. en

Indokolás

A Közösség pénzügyi hozzájárulását és a résztvevő államok készpénz-hozzájárulását a 
BONUS-169 közös alapba kell összevonni és azokat a BONUS EEIG-nek központilag kell 
kezelnie. Amennyiben azonban jogi vagy alkotmányos követelményekből adódóan egy 
résztvevő állam nem tudja készpénz-hozzájárulását a közös kasszába utalni, lehetővé kell 
tenni azt, hogy az e résztevő állam készpénz-hozzájárulását csak hazai kutatásra lehessen 
fordítani. 

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A BONUS-169 irányítását a BONUS 
EEIG végzi titkársága révén. A BONUS 
EEIG a következő struktúrákat állítja fel a
BONUS-169 céljaira: irányítóbizottság, 
titkárság, tanácsadó testület, ágazati 
kutatási fórum és a projektkoordinátorok 
fóruma.

1. A BONUS irányítását a BONUS EEIG 
végzi titkársága révén. A BONUS EEIG a 
következő struktúrákat állította fel a
BONUS céljaira: irányítóbizottság, 
titkárság, tanácsadó testület, ágazati 
kutatási fórum és a projektkoordinátorok 
fóruma.

Or. en

Indokolás

A struktúrák már léteznek. 
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INDOKOLÁS

A Balti-tenger már jó néhány éve az Európai Unió belső tengere, és mint ilyen, közösségi 
szintű összehangolt fellépésre van szükség a közös európai kihívásoknak való megfelelés és a 
balti-tengeri övezet fenntartható fejlődésének megvalósítása érdekében. Bár sok kutatási 
tevékenység folyik a balti-tengeri régióban, ezek nagy része összehangolatlan, egymástól 
független, és a nemzeti, regionális vagy helyi szintű kutatási lehetőségektől teljes mértékben 
függő tevékenység. Ezért határozottan szükség van a közös regionális cselevési tervre. 
Bár tudományos szempontból a Balti-tenger a világ egyik legkutatottabb területe, és bár a 
balti-tengeri környezeti kutatással foglalkozó közösség az EU kutatási és 
technológiafejlesztési keretprogramjának keretében számos programhoz hozzáfér, jelenleg 
nincs határokon átnyúló kutatástervezés és –koordináció vagy összehangolt fellépés, és nincs 
olyan közösen működtetett rendszer, amelyet kifejezetten a balti-tengeri térség környezeti 
kihívásainak kezelésére hoztak volna létre. 
A balti-tengeri tagállamok tudományos közösségei közötti tartós koordináció és 
együttműködés megvalósítása érdekében a Közösség részvételével és az Európai Unió 
működéséről szóló Szerződés 185. cikke (az EKSz. 169. cikke) alapján nyolc balti-tengeri 
tagállam (Dánia, Észtország, Finnország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Németország
és Svédország, a továbbiakban: résztvevő államok) útnak indította a közös balti-tengeri 
kutatási és fejlesztési programot (a BONUS-t).  A BONUS a nyolc balti-tengeri állam nemzeti 
kutatási programjait és tevékenységeit egyetlen közös kutatási programba integrálja, és 
különösen támogatja a balti-tengeri stratégia, a tengervédelmi és a tengerpolitikai stratégia és 
a vízügyi keretirányelv kutatási és környezetvédelmi célkitűzéseit. 

A kezdeményezés egyik fő célja, hogy lehetővé tegye az EKT létrehozását és szerkezetének 
kialakítását a balti-tengeri térségben. A BONUS a BONUS ERA-NET (2004–2006) és az 
ERA-NET PLUS (2007–2011) korábbi programokat követi, és az integráció szintjének 
emeléséhez és a nemzeti finanszírozású kutatási programok közötti akadályok lebontásához 
fog hozzájárulni.  A BONUS várhatóan jelentős mértékben hozzájárul majd a balti-tengeri 
stratégia és politikák végrehajtásához.

A BONUS célkitűzései összhangban vannak a hetedik keretprogram „Együttműködés” 
elnevezésű egyedi programjának általános célkitűzésével, azaz a fenntartható fejlődéshez való 
hozzájárulással, valamint a környezeti kutatás egyedi célkitűzéseivel, amelyek közé tartozik a 
környezeti kockázatok kialakulásának megelőzése, a tengeri környezet kezelése, valamint a 
természetes és ember alkotta források és biológiai sokféleség megőrzése és fenntartható 
kezelése.   

A részt vevő államok megállapodtak, hogy a finnországi Helsinkiben létrehozott Baltic 
Organisations Network for Funding Science (Balti Szervezetek Tudományfinanszírozási 
Hálózata), a BONUS EEIG legyen a BONUS kezdeményezés kijelölt végrehajtási struktúrája. 
Az előadó üdvözli, hogy a javaslat szerint a Bizottság 50 millió EUR összegig terjedő 
pénzügyi hozzájárulást nyújt a BONUS-program részére annak teljes időtartama (7 év) alatt.  
Az előadó hangsúlyozza, hogy a BONUS-programot a fölösleges terhek és bürokrácia 
elkerülésével egyszerűen, gyorsan és a lehető leghatékonyabban kell megvalósítani. 
Az előadó hangsúlyozza az Orosz Föderáció kutatói bevonásának fontosságát. A Balti-tenger 
medencéjének nagy része az Orosz Föderáció határain belül fekszik, és így annak jelentős 
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közvetlen befolyása van a tenger ökológiai rendszerére. Az Orosz Föderáció kutatói már 
aktívan részt vettek a megelőző ERA-NET balti-tengeri projektekben, és ezt az 
együttműködést továbbra is ösztönözni kell, tekintettel arra, hogy a környezet és a kutatás 
területén folyó együttműködés az EU-Oroszország partnerségi megállapodás egyik sarokköve. 

A Közösségnek a BONUS-ban való részvételére irányuló bizottsági javaslat egybevág a 
Parlament azon óhajával, hogy a hetedik keretprogram keretében javítani lehessen a kutatási 
tevékenység tagállamok közötti és közösségi szintű koordinációját, valamint el lehessen 
kerülni az elaprózódást és a kompetenciák közötti átfedéseket. A BONUS kiemelt figyelmet 
érdemel, mert a közös európai értékek mentén folyó regionális kutatási együttműködés 
jövőbeli formáinak – például a Duna, a Földközi-tenger, az Északi-tenger stb. régióiban –
értékes és előremutató modelljeként szolgálhat. 
Az előadó teljes mértékben egyetért a Bizottsággal abban, hogy a BONUS programnak és 
adminisztratív felépítésének maradéktalanul összhangban kell lennie a hetedik keretprogram 
elveivel. Az előadó arra is felhívja a figyelmet, hogy a hetedik keretprogram a különböző 
fellépések támogatására többek között a rugalmasabb és szabadkezűbb, a résztvevők számára 
nagyobb irányítási autonómiát biztosító finanszírozási rendszereket támogatja1, és 
hangsúlyozza, hogy a pénzügyi hozzájárulás mértékét és formáját eseti alapon
szabályozhatóvá kell tenni2.  Ennek megfelelően a hetedik keretprogram keretében felvetődő 
jelenlegi problémák tekintetében célzott megoldásra van szükség, és több lehetőség is 
kínálkozik az együttműködés keretében folyó kutatási programok irányítására. Az előadó 
véleménye szerint a BONUS struktúrájának két összetevője, a kétszakaszos rendszer és a 
közös kassza miatt szükséges van a rugalmasságra és a személyre szabott megközelítésre.     

Stratégiai/végrehajtási szakasz
A BONUS végrehajtása a bizottsági javaslat szerint két különálló szakaszban történik 
(„kétszakaszos struktúra”): egy kétéves stratégiai indító szakaszban, amelynek során 
megfelelő konzultációs platformokat hoznak létre az érdekeltek aktív bevonása érdekében, 
elkészítik a stratégiai kutatások menetrendjét, valamint tovább bővítik a pontos végrehajtási 
módozatokat; ezt követi egy legalább ötéves végrehajtási szakasz, amelynek során legalább 
három közös pályázati felhívást hirdetnek meg azoknak a stratégiai irányultságú BONUS 
projekteknek a finanszírozására, amelyek kifejezetten a kezdeményezés célkitűzéseivel 
foglalkoznak.
Az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy a stratégiai szakasz fontosságát nem szabad 
alábecsülni, mivel ettől függ a projekt megfelelő és célirányos struktúrájának kialakulása, 
valamint ez segíti elő a megvalósítási szakaszt. Azonban rendkívül fontos, hogy a 
kétszakaszos struktúra révén ne keletkezzen űr a programban, mivel ez negatív hatással lenne 
a folyamatban lévő kutatásra. 

A kétszakaszos struktúra újdonság, mert azt még sohasem használták a 169. cikk (az új 185. 
cikk) szerinti programok esetében. A Bizottsággal és a résztvevő államokkal egyetértésben az 
előadó helyesnek ítéli ezt az új, célirányos megközelítési módot. Az előadó elismerően szól a 
korábbi BONUS ERA-NET és ERA-NET PLUS programok sikeréről, amelyek eredményei és 
értékelése kiemelkedően jó volt, és rámutat, hogy ezek a programok alapot szolgáltatnak a 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 1982/2006/EK határozata (2006. december 18.) az Európai Közösség 
kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs tevékenységére vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–
2013) (HL L 412., 2006.12.30., 1. o.) 24. preambulumbekezdés.
2 Ugyanott, III. melléklet
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bizakodásra, hogy a stratégiai szakasz kevesebb, mint két éven belül megvalósítható. Ez 
kulcsfontosságú kérdés, mivel a stratégiai szakasz két éves időtartama nem pontosan 
egyeztethető össze a folyamatban lévő programmal. A folyamatban lévő BONUS projektek 
2011-ben véget érnek, és így űr keletkezik az ERA-NET PLUS befejeződése és az új BONUS 
program kezdete között. Ennek erősen negatív hatása lehet a kutatócsoportok munkájára és 
lehetőségeire (jelenleg 16 csoport van, melyben több mint 400 kutató dolgozik). 

Emiatt az előadó a stratégiai szakaszból a végrehajtási szakaszba való zökkenőmentes átmenet 
fontosságára helyezi a hangsúlyt, és rámutat, hogy a stratégiai szakaszt értékelni kell és le kell 
vonni a tanulságokat. Az előadó továbbá úgy véli, hogy stratégiai fázist le kell rövidíteni 
annak érdekében, hogy 2012 elejétől el lehessen indítani a végrehajtási fázist és így el 
lehessen kerülni a tudományos kapacitás a késői kezdés miatti összehúzódásának kockázatát. 
Tényleges/virtuális közös kassza

A bizottsági javaslat értelmében a résztvevő államok számára kötelező hozzájárulni a kutatási 
tevékenységeket finanszírozó tényleges közös kasszához. A Bizottság véleménye szerint a 
tényleges közös kassza bevezetése az egyetlen lehetséges módja az együttműködési projektek 
működtetésének és az európai „hozzáadott értékkel” való igazi pénzügyi integrációnak.   

Míg a Közösség szempontjából a közös kassza működtetése megfelelőbb, előfordulhat olyan 
jogi vagy alkotmányos helyzet egyes résztvevő országokban, amely lehetetlenné teszi a 
kutatási alapok külföldre utalását.  
Megoldásként az előadó azt javasolja, hogy általános szabályként a Közösség pénzügyi 
hozzájárulását és a résztvevő államok készpénz-hozzájárulását a BONUS közös alapba vonják 
össze, és azokat a BONUS EEIG központilag kezelje. Amennyiben azonban jogi vagy 
alkotmányos okok miatt egy résztvevő állam nem tudja készpénzhozzájárulását a közös 
kasszába utalni, lehetővé kell tenni azt, hogy az összeget hazai kutatásra lehessen fordítani. A 
jelenlegi tapasztalatok, valamint a közös balti-tengeri kutatási és fejlesztési programok –
melyek uniós finanszírozása jelenleg 32% – független megfigyelései szerint alapos okunk 
lehet bízni abban, hogy a tényleges és a virtuális közös kassza párhuzamos használata nem 
veszélyezteti a tudományos kiválóság mindenek feletti célkitűzésének megvalósulását. 


