
PR\802568NL.doc PE438.278v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie industrie, onderzoek en energie

2009/0169(COD)

5.2.2010

***I
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad 
over de deelneming van de Gemeenschap aan een gemeenschappelijk 
onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor de Oostzee (BONUS-169) dat 
door verschillende lidstaten is opgezet
(COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Lena Ek



PE438.278v01-00 2/20 PR\802568NL.doc

NL

PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad over de 
deelneming van de Gemeenschap aan een gemeenschappelijk onderzoeks- en 
ontwikkelingsprogramma voor de Oostzee (BONUS-169) dat door verschillende 
lidstaten is opgezet
(COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2009)0610),

– gelet op artikel 251, lid 2, en de artikelen 169 en 172, lid 2, van het EG-Verdrag, op grond 
waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0263/2009),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
"Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende 
interinstitutionele besluitvormingsprocedures" (COM(2009)0665),

– gelet op artikel 294, lid 3, en de artikelen 185 en 188, lid 2, van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0000/2010),

1. neemt het hierbij opgenomen standpunt in eerste lezing aan;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie en de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een beschikking
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BESCHIKKING VAN HET EUROPEES BESCHIKKING VAN HET EUROPEES 
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PARLEMENT EN DE RAAD
over de deelneming van de Gemeenschap 
aan een gemeenschappelijk onderzoeks- en 
ontwikkelingsprogramma voor de Oostzee 
(BONUS-169) dat door verschillende 
lidstaten is opgezet

PARLEMENT EN DE RAAD
over de deelneming van de Gemeenschap 
aan een gemeenschappelijk onderzoeks- en 
ontwikkelingsprogramma voor de Oostzee 
(BONUS) dat door verschillende lidstaten 
is opgezet

Or. en

Motivering

Aanpassing van de rechtsgrond aan de nieuwe nummering na de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon.

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement 
moet deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement 2

Voorstel voor een beschikking
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Op het einde van de strategische fase 
evalueert de Commissie, daarbij geholpen 
door onafhankelijke deskundigen, of het 
initiatief voldoende is uitgerijpt en gereed 
is om ten uitvoer te worden gelegd. 

(15) Op het einde van de strategische fase 
beoordeelt de Commissie, daarbij geholpen 
door onafhankelijke deskundigen, de 
kwaliteit van de strategische fase en stelt 
zo nodig verbeteringen voor. De overgang 
naar de uitvoeringsfase dient naadloos te 
zijn en moet zonder onnodige 
vertragingen plaatsvinden. 

Or. en

Motivering

Aan het einde van de strategische fase moet de Commissie de algehele kwaliteit van deze fase 
beoordelen met het oog op een vloeiende overgang zonder onnodige vertraging en stelt zij 
eventueel verbeteringen voor. 



PR\802568NL.doc 7/20 PE438.278v01-00

NL

Amendement 3

Voorstel voor een beschikking
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Met het oog op de efficiënte 
tenuitvoerlegging van BONUS-169 dient 
financiële ondersteuning te worden 
verleend aan deelnemers van BONUS-169-
projecten die op basis van uitnodigingen 
tot het indienen van voorstellen op centraal 
niveau zijn geselecteerd onder de 
verantwoordelijkheid van het BONUS-
EESV. 

(24) Met het oog op de efficiënte 
tenuitvoerlegging van BONUS dient 
financiële ondersteuning te worden 
verleend aan deelnemers van BONUS-
projecten die op basis van uitnodigingen 
tot het indienen van voorstellen op centraal 
niveau zijn geselecteerd onder de 
verantwoordelijkheid van het BONUS-
EESV. De toekenning van dergelijke 
financiële steun aan deelnemers aan 
BONUS en de betaling ervan dienen op 
transparante en onbureaucratische wijze 
te geschieden.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de algemene regels voor KP7 moet de toekenning van financiële steun aan de 
deelnemers zo transparant en onbureaucratisch mogelijk verlopen.    

Amendement 4

Voorstel voor een beschikking
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Overeenkomstig de doelstellingen van 
het zevende kaderprogramma moet de 
deelneming aan BONUS-169 voor alle 
andere landen mogelijk zijn op voorwaarde 
dat in deze deelneming is voorzien door de 
van toepassing zijnde internationale 
overeenkomst en dat zowel de Commissie 
als de deelnemende staten hiermee 
instemmen. Overeenkomstig het zevende 
kaderprogramma dient de Gemeenschap 
het recht te hebben de voorwaarden te 
bepalen voor haar financiële bijdrage in het 

(28) Overeenkomstig de doelstellingen van 
het zevende kaderprogramma moet de 
deelneming aan BONUS voor alle andere 
landen, in het bijzonder de Russische 
Federatie, maar ook andere landen in het 
Oostzeebekken, mogelijk zijn op 
voorwaarde dat in deze deelneming is 
voorzien door de van toepassing zijnde 
internationale overeenkomst en dat zowel 
de Commissie als de deelnemende staten 
hiermee instemmen. Overeenkomstig het 
zevende kaderprogramma dient de 
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BONUS-169-programma wat betreft de 
deelneming van andere landen, in 
overeenstemming met de regels en 
bepalingen van deze beschikking.

Gemeenschap het recht te hebben de 
voorwaarden te bepalen voor haar 
financiële bijdrage in het BONUS-
programma wat betreft de deelneming van 
andere landen, in overeenstemming met de 
regels en bepalingen van deze beschikking.

Or. en

Motivering

Een groot deel van het Oostzeebekken ligt binnen de grenzen van de Russische Federatie, die 
dus een aanzienlijke rechtstreekse invloed heeft op het ecosysteem van deze zee. Onderzoekers 
uit de Russische Federatie zijn al actief betrokken geweest bij eerdere projecten in de Oostzee 
in het kader van EOR-NET en deze samenwerking moet worden gestimuleerd, mede gelet op 
het feit dat samenwerking op het gebied van milieu en onderzoek een van de hoekstenen van 
de partnerschapsovereenkomst EU-Rusland is. Ook andere landen in het Oostzeebekken 
moeten worden uitgenodigd om aan het programma deel te nemen.   

Amendement 5

Voorstel voor een beschikking
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Het is van essentieel belang dat de 
onderzoeksactiviteiten uit hoofde van 
BONUS-169 worden uitgevoerd met 
inachtneming van ethische 
grondbeginselen, met inbegrip van die 
welke worden genoemd in artikel 6 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
en in het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie alsmede de 
beginselen van gendermainstreaming en
gendergelijkheid.

(30) Het is van essentieel belang dat de 
onderzoeksactiviteiten uit hoofde van 
BONUS worden uitgevoerd met 
inachtneming van ethische beginselen 
overeenkomstig de in het zevende 
kaderprogramma verankerde algemene 
beginselen, alsmede de beginselen van 
gendermainstreaming, gendergelijkheid en 
duurzame ontwikkeling.

Or. en

Motivering

Ethische beginselen maken deel uit van Verordening (EG) nr. 1982/2006 (hierna “zevende 
kasderprogramma” genoemd). Ook moet duurzame ontwikkeling als overkoepelende 
doelstelling van KP7 worden vermeld. 
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Amendement 6

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – lid 3 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De strategische fase van het programma 
duurt maximaal twee jaar en bereidt de 
uitvoeringsfase voor. Tijdens de 
strategische fase voert het BONUS-EESV 
de volgende taken uit: 

3. De strategische fase van het programma 
duurt maximaal een jaar en bereidt de 
uitvoeringsfase voor. Tijdens de 
strategische fase voert het BONUS-EESV 
de volgende taken uit: 

Or. en

Motivering

De lopende BONUS+-projecten zullen volgens plan eind 2011 aflopen, zodat er een gat valt 
tussen het einde van BONUS+ en het begin van het nieuwe BONUS-programma. De 
strategische fase moet daarom worden ingekort, waardoor de uitvoeringsfase begin 2012 van 
start kan gaan. 

Amendement 7

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De uitvoeringsfase duurt minstens vijf 
jaar. Tijdens de uitvoeringsfase worden 
minstens drie uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen gepubliceerd met 
het oog op de financiering van projecten 
die bijdragen tot de doelstellingen van 
BONUS-169. Deze uitnodigingen dienen 
gericht te zijn op supranationale projecten 
met meerdere partners op het gebied van 
onderzoek, technologische ontwikkeling, 
opleiding en informatieverspreiding. De 
projecten worden geselecteerd 
overeenkomstig de beginselen van gelijke 
behandeling, transparantie, onafhankelijke 
evaluatie, medefinanciering, niet-
cumulering met financiële middelen uit 
andere bronnen van de Gemeenschap 
alsook aan het winstverbod en het verbod 

4. De uitvoeringsfase duurt minstens vijf 
jaar. Tijdens de uitvoeringsfase worden de
uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen gepubliceerd met het oog op de 
financiering van projecten die bijdragen tot 
de doelstellingen van BONUS. Deze 
uitnodigingen dienen gericht te zijn op 
supranationale projecten met meerdere 
partners op het gebied van onderzoek, 
technologische ontwikkeling, opleiding en 
informatieverspreiding. De projecten 
worden geselecteerd overeenkomstig de 
beginselen van gelijke behandeling, 
transparantie, onafhankelijke evaluatie, 
medefinanciering, niet-cumulering met 
financiële middelen uit andere bronnen van 
de Gemeenschap alsook het winstverbod 
en het verbod op terugwerkende kracht. 
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op terugwerkende kracht. 

Or. en

Motivering

Het aantal uitnodigingen tot het indienen van voorstellen kan afhangen van de resultaten van 
de strategische fase en moet daarom niet in de tekst worden vastgelegd.

Amendement 8

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap voor de uitvoeringsfase 
wordt verleend indien: 

3. De Commissie beoordeelt vóór het 
einde van de strategische fase het 
volgende:

Or. en

Motivering

De financiële bijdrage van de Gemeenschap mag niet aan voorwaarden worden gebonden, 
omdat daardoor een onderbreking tussen de eerste en de tweede fase optreedt.  

Amendement 9

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de evaluatie van de strategische fase 
door de Commissie, die daartoe wordt 
bijgestaan door onafhankelijke 
deskundigen, positief is. Deze evaluatie 
heeft betrekking op de vorderingen die zijn 
gemaakt ten opzichte van de doelstellingen 
en de te leveren prestaties die zijn 
vastgesteld in artikel 2, lid 3, en in bijlage 
I;

(a) de resultaten van de strategische fase, 
zoals beschreven in artikel 2, lid 3,  
alsmede de vorderingen die zijn gemaakt 
ten opzichte van de doelstellingen en de te 
leveren prestaties die zijn vastgesteld in 
bijlage I, punt 2;

Or. en
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Motivering

De Commissie dient het strategische proces, als omschreven in artikel 2, lid 3, en bijlage I, 
punt 2, te beoordelen.

Amendement 10

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) elke deelnemende staat zijn deel van de 
financiering van BONUS-169 heeft 
toegezegd en de contante betaling en de 
daadwerkelijke terbeschikkingstelling van 
de infrastructuurbijdragen in natura 
gebeuren wanneer daarom wordt 
verzocht. Deze toezeggingen dienen te 
worden opgenomen in een 
financieringsplan dat moet worden 
overeengekomen door de bevoegde 
nationale instanties teneinde bij te dragen 
tot de gezamenlijke tenuitvoerlegging van 
de uitvoeringsfase van BONUS-169; 

(e) een toezegging van elke deelnemende 
staat om zijn deel van de financiering van 
BONUS bij te dragen, en de 
daadwerkelijke betaling van die financiële 
bijdrage, met name de financiering van 
deelnemers aan de BONUS-projecten die 
na uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen zijn geselecteerd;

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een beschikking
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie deelt alle relevante 
informatie mee aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Rekenkamer. De 
deelnemende staten wordt verzocht de 
Commissie via het BONUS-EESV alle 
aanvullende informatie te verstrekken die 
door het Europees Parlement, de Raad of 
de Rekenkamer over het financiële beheer 
van het BONUS-EESV wordt gevraagd. 

De Commissie deelt alle relevante 
informatie mee aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Rekenkamer. De 
deelnemende staten wordt verzocht de 
Commissie overeenkomstig de algemene 
rapportageverplichtingen als bepaald in 
artikel 13 via het BONUS-EESV alle 
aanvullende informatie te verstrekken die 
door het Europees Parlement, de Raad of 
de Rekenkamer over het financiële beheer 



PE438.278v01-00 12/20 PR\802568NL.doc

NL

van het BONUS-EESV wordt gevraagd. 

Or. en

Motivering

Als het Europees Parlement, de Raad of de Rekenkamer aanvullende informatie over het 
financiële beheer nodig heeft, moeten de deelnemende staten die informatie overeenkomstig 
de in artikel 13 genoemde algemene rapportageverplichtingen verstrekken.  

Amendement 12

Voorstel voor een beschikking
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat en ieder met het zevende 
kaderprogramma geassocieerd land kan 
deelnemen aan BONUS-169
overeenkomstig de criteria die zijn 
vastgesteld in artikel 3, lid 1, en 3, onder e) 
en f) van artikel 3, lid 4. De lidstaten en 
landen die deelnemen aan BONUS-169 
worden in het kader van de onderhavige 
beschikking beschouwd als deelnemende 
staten.

Elke lidstaat en ieder met het zevende 
kaderprogramma geassocieerd land kan 
deelnemen aan BONUS overeenkomstig de 
criteria die zijn vastgesteld in artikel 3, lid 
1 en lid 3, onder e) en f). De lidstaten en 
landen die deelnemen aan BONUS worden 
in het kader van de onderhavige 
beschikking beschouwd als deelnemende 
staten.

Or. en

Motivering

Technische aanpassingen.

Amendement 13

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I – punt 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de lancering van ten minste drie
themaoverschrijdende, strategische, 
gemeenschappelijke uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen die uitgaan van 
meerdere partners. 

(g) de lancering van themaoverschrijdende, 
strategische, gemeenschappelijke 
uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen die uitgaan van meerdere 
partners. 
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Or. en

Motivering

Het aantal uitnodigingen tot het indienen van voorstellen kan afhangen van de resultaten van 
de strategische fase en moet daarom niet in de tekst worden vastgelegd.

Amendement 14

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I – punt 2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het BONUS-EESV deelt de in de volgende 
alinea's vastgestelde te leveren prestaties 
uiterlijk 18 maanden na het begin van de 
strategische fase aan de Commissie mee.

Het BONUS-EESV deelt de in de volgende 
alinea's vastgestelde te leveren prestaties 
uiterlijk 9 maanden na het begin van de 
strategische fase aan de Commissie mee.

Or. en

Motivering

Het BONUS-EESV deelt de te leveren prestaties vóór het einde van de strategische fase aan 
de Commissie mee. Aangezien de duur van de strategische fase is ingekort tot één jaar (zie 
amendement 6), moet ook de termijn voor de te leveren prestaties worden ingekort.      

Amendement 15

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I – punt 2.2.3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) de uitwerking van een structuur voor de 
financiering van BONUS-169 uit één 
financieringspot, die bestaat uit de 
contante bijdragen van de deelnemende 
staten en de Gemeenschap;

(h) de uitwerking van een structuur voor de 
financiering van BONUS-projecten;

Or. en

Motivering

De regeling inzake de bijdragen tijdens de uitvoeringsfase staat in bijlage I, punt 3.4. 
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Amendement 16

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie en het BONUS-EESV 
sluiten de uitvoeringsovereenkomst indien 
de resultaten van de evaluatie en de 
controle vooraf van het BONUS-EESV 
positief waren.

De Commissie en het BONUS-EESV 
sluiten de uitvoeringsovereenkomst zoals 
bepaald in artikel 3, lid 3, letter a).

Or. en

Motivering

De voorwaarden die gelden voor de overeenkomst tussen de Commissie en het BONUS-EESV 
zijn opgenomen in artikel 3, lid 3, letter a).

Amendement 17

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I – punt 3.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de uitvoeringsfase moeten ten minste 
drie gemeenschappelijke uitnodigingen tot 
het indienen van voorstellen worden 
gelanceerd en ten uitvoer gelegd met het 
oog op de financiering van strategische 
BONUS-169-projecten die bijdragen tot de 
doelstellingen van het programma. De 
thema’s dienen te zijn opgenomen in de 
strategische agenda voor onderzoek van 
BONUS-169, moeten zoveel mogelijk in 
overeenstemming zijn met het vastgestelde 
stappenplan en moeten betrekking hebben 
op onderzoek, technologische 
ontwikkeling, opleiding en/of 
verspreidingsactiviteiten.

In de uitvoeringsfase moeten 
gemeenschappelijke uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen worden 
gelanceerd en ten uitvoer gelegd met het 
oog op de financiering van strategische 
BONUS-projecten die bijdragen tot de 
doelstellingen van het programma. De 
thema’s dienen te zijn opgenomen in de 
strategische agenda voor onderzoek van 
BONUS, moeten zoveel mogelijk in 
overeenstemming zijn met het vastgestelde 
stappenplan en moeten betrekking hebben 
op onderzoek, technologische 
ontwikkeling, opleiding en/of 
verspreidingsactiviteiten.

Or. en
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Motivering
Het aantal uitnodigingen tot het indienen van voorstellen kan afhangen van de resultaten van 
de strategische fase en moet daarom niet in de tekst worden vastgelegd.

Amendement 18

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I – punt 3.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Natuurlijke en rechtspersonen uit de 
lidstaten en de geassocieerde landen 
kunnen financiering ontvangen op grond 
van BONUS-169. Een consortium dat een 
voorstel voor een BONUS-169-project 
indient, mag deelnemers uit een niet-
lidstaat omvatten op voorwaarde dat die 
deelnemers er daadwerkelijk voor kunnen 
zorgen dat zij over de nodige middelen 
beschikken om de deelnemingskosten 
volledig te betalen. De verstrekking van 
BONUS-financiering aan dergelijke 
deelnemers kan geval per geval worden 
gerechtvaardigd indien hun bijdrage tot 
het project van cruciaal belang is voor het 
welslagen ervan.

Natuurlijke en rechtspersonen uit de 
lidstaten en de geassocieerde landen 
kunnen financiering ontvangen op grond 
van BONUS. Een consortium dat een 
voorstel voor een BONUS-project indient, 
mag deelnemers uit een niet-lidstaat 
omvatten op voorwaarde dat die 
deelnemers er daadwerkelijk voor kunnen 
zorgen dat zij over de nodige middelen 
beschikken om de deelnemingskosten 
volledig te betalen.  

Or. en

Motivering

Een van de doelstellingen van BONUS is het ondersteunen van de samenwerking op 
onderzoeksgebied met andere lidstaten en derde landen, met name de Russische Federatie. 
De verstrekking van BONUS-financiering aan deelnemers uit de Russische Federatie dient 
overeenkomstig de algemene bepalingen onbureaucratisch en efficiënt te geschieden.     

Amendement 19

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I – punt 3.4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap en de contante bijdrage van 

De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap en de contante bijdrage van 
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de deelnemende staten aan BONUS-169 
worden in één gemeenschappelijke pot 
gebracht die op centraal niveau door het 
BONUS-EESV wordt beheerd.

de deelnemende staten aan BONUS
worden in de regel in één 
gemeenschappelijke pot gebracht die op 
centraal niveau door het BONUS-EESV 
wordt beheerd (“echte 
gemeenschappelijke pot”). In 
gerechtvaardigde gevallen mag een 
deelnemende staat echter zijn contante 
bijdrage uitsluitend besteden aan 
binnenlands onderzoek (“virtuele 
gemeenschappelijke pot”).  

Or. en

Motivering

De financiële bijdrage van de Gemeenschap en de contante bijdrage van de deelnemende 
staten aan BONUS-169 moeten normaal gesproken in één gemeenschappelijke pot worden 
gestort, die op centraal niveau door het BONUS-EESV wordt beheerd. Als een deelnemende 
staat echter op grond van wettelijke of grondwettelijke bepalingen zijn contante bijdrage niet 
in de gemeenschappelijke pot kan storten, moet het mogelijk zijn dat dat land een contante 
bijdrage alleen voor binnenlands onderzoek beschikbaar stelt. 

Amendement 20

Voorstel voor een beschikking
Bijlage II – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het BONUS-EESV beheert het 
BONUS-169-programma via zijn 
secretariaat. Het BONUS-EESV zal ten 
behoeve van BONUS-169 de volgende 
structuren creëren: een stuurgroep, een 
secretariaat, een adviesraad, een forum 
voor sectoraal onderzoek en een forum 
voor projectcoördinatoren. 

1. Het BONUS-EESV beheert het 
BONUS-programma via zijn secretariaat. 
Het BONUS-EESV heeft ten behoeve van 
BONUS de volgende structuren gecreëerd: 
een stuurgroep, een secretariaat, een 
adviesraad, een forum voor sectoraal 
onderzoek en een forum voor 
projectcoördinatoren.

Or. en

Motivering

Er zijn al de nodige structuren in het leven geroepen. 
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TOELICHTING

De Oostzee is al enige jaren een "binnenzee" van de Europese Unie en vraagt dus om 
gemeenschappelijk optreden op communautair niveau om de gezamenlijke Europese 
problemen aan te pakken en de duurzame ontwikkeling in de Oostzeeregio te ondersteunen. 
Er vinden in het Oostzeegebied weliswaar veel onderzoeksactiviteiten plaats, maar zij zijn 
veelal ongecoördineerd en versnipperd en zijn te sterk afhankelijk van de beperkte 
onderzoeksmogelijkheden die op nationaal, regionaal en lokaal niveau bestaan. Er is dus 
zonder meer behoefte aan een onderling afgesproken regionaal actieplan. 
Hoewel de Oostzee een van de meest onderzochte zeegebieden ter wereld is en de 
gemeenschap van milieuonderzoekers in het Oostzeegebied toegang heeft tot een aantal 
programma’s dat onder het Europese kaderprogramma voor onderzoek en technologische 
ontwikkeling valt, is er een duidelijk gebrek aan grensoverschrijdend overleg over onderzoek, 
planning, coördinatie en gezamenlijk optreden en bestaat er nog geen specifieke, op de 
milieu-uitdagingen van het Oostzeegebied afgestemde regeling die gezamenlijk ten uitvoer 
wordt gelegd. 

Om tot een duurzame coördinatie en samenwerking tussen hun wetenschappelijke 
gemeenschappen te komen, hebben acht aan de Oostzee gelegen EU-lidstaten (Denemarken, 
Duitsland, Estland, Finland, Letland, Litouwen, Polen en Zweden, hierna de “deelnemende 
staten” genoemd) op basis van artikel 185 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (voormalig artikel 169 van het EG-Verdrag) een gemeenschappelijk 
onderzoeksprogramma voor de Oostzee (BONUS) opgezet, waaraan ook de Gemeenschap 
deelneemt.  BONUS zal de nationale onderzoeksprogramma’s en -activiteiten van de 
deelnemende staten tot één gemeenschappelijk onderzoeksprogramma bundelen en zal zo in 
het bijzonder de onderzoeks- en milieudoelstellingen van de strategie voor het Oostzeegebied, 
de mariene en maritieme strategie en de kaderrichtlijn water ondersteunen. 

Een van de hoofddoelen van dit initiatief is helpen bij het opzetten en structureren van de 
Europese onderzoeksruimte (EOR) in het Oostzeegebied.  BONUS vormt een vervolg op de 
eerdere programma’s BONUS EOR-NET (2004-2006) en EOR-NET PLUS (2007-2011) en 
moet voor een sterkere integratie zorgen en barrières slechten tussen de nationaal 
gefinancierde onderzoeksprogramma’s van de deelnemende staten. BONUS zal naar 
verwachting een belangrijke bijdrage leveren tot de tenuitvoerlegging van de hierboven 
genoemde strategie en beleidsmaatregelen voor het Oostzeegebied.
De doelstellingen van BONUS sluiten aan bij het primaire doel van het specifieke programma 
"Samenwerking" tot uitvoering van het zevende kaderprogramma – namelijk bijdragen aan 
duurzame ontwikkeling – alsmede bij de specifieke doelen van het milieuonderzoek, o.a. 
preventie van milieugevaren, beheer van mariene leefgebieden, instandhouding en duurzaam 
beheer van natuurlijke en kunstmatige hulpbronnen en biodiversiteit.  

De deelnemende staten zijn overeengekomen dat een Europees Economisch 
Samenwerkingsverband , namelijk het in het Finse Helsinki gevestigde Baltic Organisations’ 
Network for Funding Science (het BONUS-EESV), zal worden gebruikt als specifieke 
uitvoeringsstructuur voor BONUS. 

De rapporteur is verheugd over het voorstel van de Commissie om voor het zeven jaar 
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durende BONUS-programma een maximaal bedrag van in totaal  50 miljoen euro beschikbaar 
te stellen. De rapporteur onderstreept dat BONUS zo eenvoudig, snel en efficiënt mogelijk 
moet worden uitgevoerd, waarbij onnodige administratieve rompslomp moet worden 
vermeden. 

De rapporteur wijst er nadrukkelijk op dat het van belang is onderzoekers uit de Russische 
Federatie bij het programma te betrekken. Een groot deel van het Oostzeebekken ligt binnen 
de grenzen van de Russische Federatie, die dus een aanzienlijke rechtstreekse invloed heeft op 
het ecosysteem van deze zee. Onderzoekers uit de Russische Federatie zijn al actief betrokken 
geweest bij eerdere projecten in de Oostzee in het kader van EOR-NET en deze 
samenwerking moet worden gestimuleerd, mede gelet op het feit dat samenwerking op het 
gebied van milieu en onderzoek een van de hoekstenen van de partnerschapsovereenkomst 
EU-Rusland is. 

Het voorstel van de Commissie om de Gemeenschap aan BONUS te laten deelnemen, sluit 
ook aan bij de wens van het Parlement dat de coördinatie van onderzoeksactiviteiten tussen de 
lidstaten en op EU-niveau in KP7-verband wordt verbeterd en dat versnippering en elkaar 
overlappende bevoegdheden worden voorkomen. BONUS verdient bijzondere aandacht 
omdat het een waardevol toekomstgericht model kan worden voor andere vormen van 
regionale samenwerking bij onderzoek met een Europese meerwaarde, bijvoorbeeld in het 
Donaugebied, de Middellandse Zee en de Noordzee.   
De rapporteur is het volledig eens met de Commissie dat het BONUS-programma en de 
administratieve opzet ervan geheel in overeenstemming met de beginselen van het zevende 
kaderprogramma moeten zijn. De rapporteur wijst er ook op dat volgens het zevende 
kaderprogramma ter ondersteuning van de verschillende acties financieringsregelingen 
worden gestimuleerd die meer flexibiliteit en vrijheid bieden, en dat de deelnemers meer 
beheersautonomie moeten krijgen1, en onderstreept dat omvang en vorm van de financiële 
bijdrage per geval moeten kunnen worden aangepast2. Zo gezien moet er een op maat 
gesneden oplossing komen voor de huidige problemen in het kader van KP7, in het besef dat 
op samenwerking gebaseerde onderzoeksprojecten op diverse manieren kunnen worden 
beheerd. Naar de mening van de rapporteur vereisen twee aspecten in de opzet van BONUS –
het tweefasensysteem en het gebruik van de gemeenschappelijke pot – een flexibele en 
speciaal daarop toegesneden benadering.     
Strategische fase / uitvoeringsfase

De Commissie stelt voor BONUS in twee aparte fasen uit te voeren (“tweefasenstructuur”): in 
een eerste strategische fase van twee jaar zullen passende raadplegingsplatforms worden 
ingesteld voor een actieve betrokkenheid van de belanghebbenden, zal een strategische 
agenda voor onderzoek worden opgesteld en zullen nauwkeurige uitvoeringsregels verder 
worden uitgewerkt; daarna volgt een uitvoeringsfase van minstens vijf jaar, tijdens welke ten 
minste drie gezamenlijke uitnodigingen tot het indienen van voorstellen worden gelanceerd 
met het oog op de financiering van strategische BONUS-projecten die de doelstellingen van 
het programma nastreven.

De rapporteur wijst erop dat het belang van de strategische fase in geen geval mag worden 
                                               
1 Overweging 24 van Besluit nr. 1982/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 
betreffende het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van 
onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) (PB L 412 van 30.12.2006, blz. 1). 
2 Ibid., bijlage III.
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onderschat, omdat deze bijdraagt aan de totstandkoming van de meest geschikte 
projectstructuur en waardevolle inzichten voor de uitvoeringsfase oplevert. Het is echter van 
vitaal belang dat er als gevolg van de tweefasenstructuur geen abrupte onderbreking van het 
programma tussen de eerste en de tweede fase optreedt, want dat zou een negatief effect op 
belangrijk onderzoek hebben. 
Dat gebruik wordt gemaakt van een tweefasenstructuur is nieuw en nog niet eerder 
voorgekomen in programma’s op basis van artikel 169 (nieuw artikel 185). De rapporteur 
sluit zich aan bij de Commissie en de deelnemende staten en accepteert deze nieuwe, speciaal 
voor dit doel gekozen benadering. De rapporteur is zich tevens bewust van het succes van de 
eerdere programma’s BONUS EOR-NET en EOR-NET PLUS in de vorm van opmerkelijke 
resultaten en een uitstekende evaluatie, en meent dat op grond daarvan mag worden 
aangenomen dat de strategische fase in minder dan twee jaar kan worden afgerond. Dit is een 
cruciaal punt, want een strategische fase van twee jaar is wellicht niet geheel te verenigen met 
het huidige programma. Alle lopende BONUS-projecten zullen eind 2011 aflopen, waardoor 
een gat ontstaat tussen het einde van het huidige EOR-NET PLUS en het implementatiebegin 
van het nieuwe BONUS-programma. Dit zou een zeer negatief effect kunnen hebben op het 
functioneren en de mogelijkheden van de onderzoeksgroepen (momenteel 16 groepen met 
meer dan 400 onderzoekers). 

Daarom stelt de rapporteur een gestroomlijnde overgang van de strategische naar de 
uitvoeringsfase voor, waarbij de kwaliteit van de strategische fase wordt beoordeeld en 
eventueel verbeteringen worden aangedragen. Ten tweede stelt de rapporteur voor de 
strategische fase in te korten, zodat de uitvoeringsfase begin 2012 van start kan gaan en het 
risico wordt beperkt dat de wetenschappelijke capaciteiten als gevolg een late begindatum 
krimpen. 

Echte / virtuele gemeenschappelijke pot
In het voorstel van de Commissie zijn alle deelnemende staten verplicht een bijdrage te 
storten in een echte gemeenschappelijke pot, waaruit het onderzoek zal worden gefinancierd. 
Volgens de Commissie is een echte gemeenschappelijke pot het enige instrument waarmee bij 
op samenwerking gebaseerde projecten een werkelijke financiële integratie met een Europese 
meerwaarde kan worden gerealiseerd.   

Een gemeenschappelijke pot verdient in de ogen van de Commissie dan wel de voorkeur, 
maar in sommige deelnemende landen staan wellicht wettelijke en grondwettelijke problemen 
de overmaking van onderzoeksgelden naar het buitenland in de weg. 
Als mogelijke oplossing stelt de rapporteur voor dat de financiële bijdrage van de 
Gemeenschap en de contante bijdrage van de deelnemende staten aan BONUS in de regel in 
één pot worden bijeengebracht die centraal door het BONUS-EESV wordt beheerd. Als een 
deelnemende staat echter op grond van wettelijke of grondwettelijke bepalingen zijn contante 
bijdrage niet in de gemeenschappelijke pot kan storten, moet het mogelijk zijn dat dat land 
een contante bijdrage alleen voor binnenlands onderzoek beschikbaar stelt. Gezien de tot 
dusverre opgedane ervaring en de onafhankelijke opmerkingen over gemeenschappelijke 
onderzoeksprogramma’s voor het Oostzeegebied (waarvoor de EU-bijdrage momenteel 32% 
bedraagt) is er gegronde reden om aan te nemen dat bij een gelijktijdig gebruik van een echte 
en een virtuele gemeenschappelijke pot het overkoepelende beginsel van wetenschappelijke 
uitmuntendheid niet in gevaar zou komen. 
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