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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.



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

PT

Í N D I C E

Página

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU ..............5

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS...............................................................................................17



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

PT



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

PT

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
participação da Comunidade no Programa Conjunto de Investigação e Desenvolvimento 
do Mar Báltico (BONUS-169) empreendido por vários Estados-Membros
(COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2009)0610),

– Tendo em conta o n.° 2 do artigo 251.°, o artigo 169.º e o n.º 2 do artigo 172° do Tratado 
CE, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C7-0263/2009),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada "Consequências da entrada em vigor do Tratado de Lisboa sobre os processos 
decisórios interinstitucionais em curso" (COM(2009)0665),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º, o artigo 185.º e o n.º 2 do artigo 188.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e o 
parecer da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A7 
0000/2010),

1. Aprova em primeira leitura a posição a seguir indicada;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de decisão
Título

Texto da Comissão Alteração

DECISÃO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO relativa à 
participação da Comunidade no Programa 

DECISÃO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO relativa à 
participação da Comunidade no Programa 
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Conjunto de Investigação e 
Desenvolvimento do Mar Báltico 
(BONUS-169) empreendido por vários 
Estados-Membros

Conjunto de Investigação e 
Desenvolvimento do Mar Báltico 
(BONUS) empreendido por vários 
Estados-Membros

Or. en

Justificação

Adaptação da base jurídica à nova numeração após a entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa.

(Esta alteração aplica-se a todo o texto. A sua aprovação implica as necessárias 
modificações.) 

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) No final da fase estratégica, a 
Comissão, assistida por peritos 
independentes, deve proceder à avaliação 
do grau de maturidade e de preparação da 
iniciativa para passar à fase de 
implementação. 

(15) No final da fase estratégica, a 
Comissão, assistida por peritos 
independentes, deve avaliar a qualidade 
da fase estratégica e, se necessário, 
sugerir melhoramentos. A transição para 
a fase de implementação não deve ter 
interrupções nem atrasos desnecessários. 

Or. en

Justificação

No final da fase estratégica, a Comissão deve avaliar a qualidade geral desta fase, sem 
interrupções nem atrasos desnecessários, sugerindo, se for caso disso, possíveis 
melhoramentos. 

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Para uma execução eficiente do 
Programa BONUS-169, durante a fase de 
implementação o apoio financeiro deve ser 

(24) Para uma execução eficiente do 
Programa BONUS, durante a fase de 
implementação o apoio financeiro deve ser 
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concedido a participantes em projectos 
BONUS-169 seleccionados a nível central, 
sob a responsabilidade do AEIE BONUS, 
na sequência de convites à apresentação de 
propostas. 

concedido a participantes em projectos 
BONUS seleccionados a nível central, sob 
a responsabilidade do AEIE BONUS, na 
sequência de convites à apresentação de 
propostas. A concessão deste apoio 
financeiro aos participantes no Programa 
BONUS e o respectivo pagamento devem 
ser transparentes e sem burocracias.

Or. en

Justificação

Em conformidade com as regras gerais do 7.° PQ, a concessão de apoio financeiro aos 
participantes no Programa BONUS deve ser o mais transparente e simples possível.    

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Em consonância com os objectivos do 
Sétimo Programa-Quadro, deve ser 
possível a participação de quaisquer outros 
países no Programa BONUS-169, desde 
que essa participação esteja prevista no 
acordo internacional relevante e que a 
Comissão e os Estados-Membros 
participantes concordem com essa 
participação. Em conformidade com o 
Sétimo Programa-Quadro, a Comunidade 
deve ter o direito de acordar as condições 
relativas à sua contribuição financeira para 
o Programa BONUS-169 no que diz 
respeito à participação no programa de 
outros países, de acordo com as regras e 
condições estabelecidas na presente 
decisão.

(28) Em consonância com os objectivos do 
Sétimo Programa-Quadro, deve ser 
possível a participação de quaisquer outros 
países no Programa BONUS, 
especialmente países da Federação da 
Rússia, mas também de outros países da 
bacia do Mar Báltico, desde que essa 
participação esteja prevista no acordo 
internacional relevante e que a Comissão e 
os Estados-Membros participantes 
concordem com essa participação. Em 
conformidade com o Sétimo Programa-
Quadro, a Comunidade deve ter o direito 
de acordar as condições relativas à sua 
contribuição financeira para o Programa 
BONUS no que diz respeito à participação 
no programa de outros países, de acordo 
com as regras e condições estabelecidas na 
presente decisão.

Or. en
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Justificação

Grande parte da bacia do Mar Báltico fica dentro das fronteiras da Federação da Rússia, 
tendo, assim, uma influência directa significativa sobre o ecossistema do mar. Cientistas da 
Federação da Rússia já participaram activamente em anteriores projectos da Rede ERA-NET 
no Mar Báltico e esta cooperação deve ser encorajada, visto que a cooperação no domínio 
do ambiente e da investigação é um dos principais pilares do acordo de parceria UE-Rússia. 
Outros países da bacia do Mar Báltico deveriam também ser convidados a participar no 
programa.   

Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) É essencial que as actividades de 
investigação realizadas no âmbito do 
Programa BONUS-169 respeitem os 
princípios éticos básicos, incluindo os 
consagrados no artigo 6.º do Tratado da 
União Europeia e na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, bem 
como os princípios da igualdade entre 
géneros e da integração das questões de 
género nas políticas.

(30) É essencial que as actividades de 
investigação realizadas no âmbito do 
Programa BONUS respeitem os princípios 
éticos, em conformidade com os 
princípios gerais enunciados no Sétimo 
Programa-Quadro, e sigam os princípios 
da igualdade entre géneros e da integração 
das questões de género nas políticas, bem 
como do desenvolvimento sustentável.

Or. en

Justificação

Os princípios éticos fazem parte da Decisão n.º 1982/2006/CE (a seguir denominada "Sétimo 
Programa-Quadro"). O desenvolvimento sustentável, objectivo principal do 7.º PQ, deve 
também ser referido. 

Alteração 6

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 3 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

3. A fase estratégica do programa terá uma 
duração máxima de dois anos. Tem como 
objectivo a preparação para a fase de 
implementação. Durante a fase estratégica, 
o AEIE BONUS executará as seguintes 

3. A fase estratégica do programa terá uma 
duração máxima de um ano. Tem como 
objectivo a preparação para a fase de 
implementação. Durante a fase estratégica, 
o AEIE BONUS executará as seguintes 
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tarefas: tarefas: 

Or. en

Justificação

Os projectos BONUS+ actualmente em curso devem terminar no final de 2011, criando-se 
assim um compasso de espera entre o fim dos projectos BONUS+ e o início do novo 
programa BONUS. Consequentemente, a fase estratégica deve ser encurtada para que a fase 
de implementação possa começar no início de 2012. 

Alteração 7

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fase de implementação terá uma 
duração mínima de cinco anos. Durante a 
fase de implementação, serão publicados, 
pelo menos, três convites à apresentação 
de propostas a fim de financiar projectos 
que se enquadrem nos objectivos do 
Programa BONUS-169. Estes convites à 
apresentação de propostas devem visar 
projectos transnacionais e com múltiplos 
parceiros e incluir actividades de 
investigação, desenvolvimento 
tecnológico, formação e difusão. Os 
projectos devem ser seleccionados de 
acordo com os princípios da igualdade de 
tratamento, transparência, avaliação 
independente, co-financiamento, ausência 
de fins lucrativos, financiamento não 
acumulado com outras fontes comunitárias, 
bem como com o princípio da não-
retroactividade. 

4. A fase de implementação terá uma 
duração mínima de cinco anos. Durante a 
fase de implementação, serão publicados 
os convites à apresentação de propostas a 
fim de financiar projectos que se 
enquadrem nos objectivos do Programa 
BONUS. Estes convites à apresentação de 
propostas devem visar projectos 
transnacionais e com múltiplos parceiros e 
incluir actividades de investigação, 
desenvolvimento tecnológico, formação e 
difusão. Os projectos devem ser 
seleccionados de acordo com os princípios 
da igualdade de tratamento, transparência, 
avaliação independente, co-financiamento, 
ausência de fins lucrativos, financiamento 
não acumulado com outras fontes 
comunitárias, bem como com o princípio 
da não-retroactividade. 

Or. en

Justificação

O número de convites à apresentação de propostas pode depender dos resultados da fase 
estratégica, não devendo, por isso, ser quantificados no texto.
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Alteração 8

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A contribuição financeira da Comunidade 
para a fase de implementação será 
concedida nas seguintes condições: 

Antes do termo da fase estratégica, a 
Comissão deve avaliar o seguinte:

Or. en

Justificação

A contribuição financeira da Comunidade não será sujeita a condições para não se dar 
origem a uma interrupção entre a primeira e a segunda fases.  

Alteração 9

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Avaliação positiva da fase estratégica 
efectuada pela Comissão com a 
assistência de peritos independentes; essa 
avaliação deve incidir nos progressos 
verificados na realização dos objectivos e 
nas prestações concretas apresentadas 
conforme previsto no artigo 2.°, n.º 3, e no
anexo I;

(a) Os resultados da fase estratégica 
descrita no n.º 3 do artigo 2, bem como os
progressos verificados na realização dos 
objectivos e nas prestações concretas 
apresentadas conforme previsto na secção 
2 do anexo I;

Or. en

Justificação

A Comissão deve avaliar o processo estratégico referido no n.º 3 do artigo 2 e na secção 2 do 
anexo I.
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Alteração 10

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Compromisso de cada Estado 
participante de contribuir com a sua parte 
para o financiamento do Programa 
BONUS-169 e pagamento em numerário e 
disponibilização efectiva da contribuição 
em espécie mediante infra-estruturas, 
quando solicitado. Estes compromissos 
serão incluídos num plano de 
financiamento acordado pelas 
autoridades nacionais competentes, a fim 
de contribuir para a execução conjunta 
da fase de implementação do Programa 
BONUS-169;

(e) Compromisso de cada Estado 
participante de contribuir com a sua parte 
para o financiamento do Programa BONUS
e o efectivo pagamento da sua 
contribuição financeira, em particular 
para o financiamento dos participantes 
nos projectos BONUS seleccionados com 
base nos convites à apresentação de 
propostas.

Or. en

Alteração 11

Proposta de decisão
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

A Comissão comunicará todas as 
informações relevantes ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao Tribunal de 
Contas. Os Estados participantes 
apresentarão à Comissão, por intermédio 
do AEIE BONUS, todas as informações 
adicionais solicitadas pelo Parlamento 
Europeu, pelo Conselho e pelo Tribunal de 
Contas no que se refere à gestão financeira 
do AEIE BONUS. 

A Comissão comunicará todas as 
informações relevantes ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao Tribunal de 
Contas. Os Estados participantes 
apresentarão à Comissão, por intermédio 
do AEIE BONUS, todas as informações 
adicionais solicitadas pelo Parlamento 
Europeu, pelo Conselho e pelo Tribunal de 
Contas no que se refere à gestão financeira 
do AEIE BONUS que correspondam aos 
requisitos gerais em matéria de 
informação enunciados no artigo 13. 

Or. en
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Justificação

Se o Parlamento Europeu, o Conselho ou o Tribunal de Contas precisarem de mais 
informação sobre a gestão financeira, os Estados participantes devem fornecer essa 
informação, em conformidade com os requisitos gerais nessa matéria enunciados no artigo 
13. 

Alteração 12

Proposta de decisão
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Todos os Estados-Membros e países 
associados ao Sétimo Programa-Quadro 
têm o direito de aderir ao Programa 
BONUS-169 de acordo com os critérios 
previstos no artigo 3.º, n.º 1, e no artigo 3.º, 
n.º 3, alíneas e) e f). Os Estados-Membros 
e os países que aderiram ao Programa 
BONUS-169 serão considerados Estados 
participantes para efeitos da presente 
decisão.

Todos os Estados-Membros e países 
associados ao Sétimo Programa-Quadro 
têm o direito de aderir ao Programa 
BONUS de acordo com os critérios 
previstos no artigo 3.º, n.º 1, e no artigo 3.º, 
n.º 3, alíneas e) e f). Os Estados-Membros 
e os países que aderiram ao Programa 
BONUS serão considerados Estados 
participantes para efeitos da presente 
decisão.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos. 

Alteração 13

Proposta de decisão
Anexo I – secção 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Publicar, no mínimo, três convites à 
apresentação de propostas multitemáticos, 
estrategicamente orientados e com 
múltiplos parceiros. 

(g) Publicar convites à apresentação de 
propostas multitemáticos, estrategicamente 
orientados e com múltiplos parceiros. 

Or. en
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Justificação

O número de convites à apresentação de propostas pode depender dos resultados da fase 
estratégica, não devendo, por isso, ser quantificados no texto.

Alteração 14

Proposta de decisão
Anexo I – secção 2.2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O AEIE BONUS apresentará à Comissão 
as prestações concretas previstas nos 
pontos seguintes, o mais tardar 18 meses
após o início da fase estratégica.

O AEIE BONUS apresentará à Comissão 
as prestações concretas previstas nos 
pontos seguintes, o mais tardar 9 meses
após o início da fase estratégica.

Or. en

Justificação

O AEIE BONUS apresentará à Comissão as prestações concretas da fase estratégica antes 
do termo desta fase. Como a duração da fase estratégica foi reduzida para um anos (ver ALT 
8), a data para a apresentação das prestações concretas deve ser antecipada em 
conformidade.     

Alteração 15

Proposta de decisão
Anexo I – secção 2.2.3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Desenvolvimento de uma estrutura de 
financiamento de projectos BONUS-169 
com base numa reunião de fundos 
compostos por contribuições em 
numerário dos Estados participantes e da 
Comunidade;

(h) Desenvolvimento de uma estrutura de 
financiamento de projectos BONUS;

Or. en

Justificação

O sistema de contribuições na fase de implementação é descrito na secção 3.4 do anexo I. 
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Alteração 16

Proposta de decisão
Anexo I – secção 3 

Texto da Comissão Alteração

Se os resultados da avaliação e da 
auditoria ex-ante do AEIE BONUS forem 
positivos, a Comissão e o AEIE BONUS 
concluirão um acordo de implementação.

A Comissão e o AEIE BONUS concluirão 
um acordo de implementação, em 
conformidade com o disposto no n.º 3, 
alínea a), do artigo 3.

Or. en

Justificação

As condições do acordo entre a Comissão e o AEIE BONUS são descritas no n.º 3, alínea a), 
do artigo 3.

Alteração 17

Proposta de decisão
Anexo I – secção 3.1 

Texto da Comissão Alteração

Durante a fase de implementação, devem 
ser publicados e realizados, no mínimo, 
três convites à apresentação de propostas 
conjuntos com vista a financiar projectos 
BONUS-169 estrategicamente orientados 
que se enquadrem nos objectivos da 
iniciativa. Os tópicos devem ser os 
constantes na Agenda de Investigação 
Estratégica do Programa BONUS-169, 
respeitar tanto quanto possível o roteiro 
estabelecido e abranger actividades de 
investigação, desenvolvimento tecnológico 
e formação e/ou difusão.

Durante a fase de implementação, devem 
ser publicados e realizados convites à 
apresentação de propostas conjuntos com 
vista a financiar projectos BONUS
estrategicamente orientados que se 
enquadrem nos objectivos da iniciativa. Os 
tópicos devem ser os constantes na Agenda 
de Investigação Estratégica do Programa 
BONUS, respeitar tanto quanto possível o 
roteiro estabelecido e abranger actividades 
de investigação, desenvolvimento 
tecnológico e formação e/ou difusão.

Or. en

Justificação
O número de convites à apresentação de propostas pode depender dos resultados da fase 
estratégica, não devendo, por isso, ser quantificados no texto.
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Alteração 18

Proposta de decisão
Anexo I – secção 3.2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

As entidades jurídicas dos Estados-
Membros e países associados podem 
beneficiar de financiamento do Programa 
BONUS-169. Qualquer consórcio que 
apresente uma proposta de projecto 
BONUS-169 pode incluir participantes de 
um Estado não-membro desde que possa 
realisticamente assegurar que dispõe dos 
recursos necessários para cobrir 
inteiramente os custos dessa participação. 
O financiamento BONUS concedido a 
esse participante pode ser justificado caso 
a caso se a sua contribuição para o 
projecto for absolutamente essencial para 
o sucesso do mesmo.

As entidades jurídicas dos Estados-
Membros e países associados podem 
beneficiar de financiamento do Programa 
BONUS. Qualquer consórcio que apresente 
uma proposta de projecto BONUS pode 
incluir participantes de um Estado não-
membro desde que possa realisticamente 
assegurar que dispõe dos recursos 
necessários para cobrir inteiramente os 
custos dessa participação.  

Or. en

Justificação

Um dos objectivos do Programa BONUS é apoiar a cooperação no domínio da investigação 
com outros Estados membros e não membros, especialmente a Federação da Rússia. O 
financiamento dos participantes da Federação da Rússia pelo Programa BONUS deve ser, 
segundo as disposições gerais, isento de burocracias e eficiente.     

Alteração 19

Proposta de decisão
Anexo I – secção 3.4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

A contribuição financeira da Comunidade e 
a contribuição em numerário dos Estados 
participantes para o Programa BONUS-169
serão reunidas e administradas 
centralmente pelo AEIE BONUS.

Normalmente, a contribuição financeira da 
Comunidade e a contribuição em 
numerário dos Estados participantes para o 
Programa BONUS serão reunidas e 
administradas centralmente pelo AEIE 
BONUS (“fundo comum real”). No 
entanto, em casos justificados, um Estado 
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Participante pode consagrar a sua 
contribuição em numerário 
exclusivamente à investigação interna 
("fundo comum virtual”).  

Or. en

Justificação

A contribuição financeira da Comunidade e a contribuição em numerário dos Estados 
participantes para o Programa BONUS serão, em geral, reunidas e administradas 
centralmente pelo AEIE BONUS. No entanto, se – devido a disposições legais ou 
constitucionais – um Estado participante não puder transferir a sua contribuição em 
numerário para o fundo comum, este Estado participante deve poder consagrar a sua 
contribuição em numerário apenas à investigação interna. 

Alteração 20

Proposta de decisão
Anexo II – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Programa BONUS-169 será gerido 
pelo AEIE BONUS através do seu 
Secretariado. O AEIE BONUS 
estabelecerá as seguintes estruturas para 
fins da execução do Programa BONUS-
169: Comité Director, Secretariado, 
Comité Consultivo, Fórum de Investigação 
Sectorial e Fórum de Coordenadores de 
Projectos. 

1. O Programa BONUS será gerido pelo 
AEIE BONUS através do seu Secretariado. 
O AEIE BONUS estabeleceu as seguintes 
estruturas para fins da execução do 
Programa BONUS: Comité Director, 
Secretariado, Comité Consultivo, Fórum de 
Investigação Sectorial e Fórum de 
Coordenadores de Projectos.

Or. en

Justificação

As estruturas em causa já foram estabelecidas. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Já há alguns anos que o Mar Báltico se tornou o “mar interior” da União Europeia, exigindo 
assim uma acção comum a nível comunitário para enfrentar desafios europeus comuns e 
apoiar o desenvolvimento sustentável das regiões do Mar Báltico. Embora estejam a ser 
desenvolvidas muitas actividades de investigação na Região do Mar Báltico, elas continuam a 
ser descoordenadas, fragmentadas e demasiado dependentes de possibilidades de investigação 
que são limitadas a nível nacional, regional ou local. Por isso, é indiscutivelmente necessário 
um plano de acção regional acordado conjuntamente. 

Embora o mar Báltico seja uma das zonas marítimas do mundo mais estudada pelos cientistas 
e a comunidade de investigação ambiental do mar Báltico tenha acesso a uma série de 
programas no âmbito do Programa-Quadro de IDT da UE, existe claramente falta de consulta, 
planeamento, coordenação e acção concertada no domínio da investigação transfronteiriça e 
não existe actualmente um regime implementado conjuntamente que esteja especificamente 
concebido para enfrentar os desafios ambientais da Região do Mar Báltico propriamente dita. 

Para que a coordenação e a cooperação entre as comunidades científicas dos Estados-
Membros do Mar Báltico sejam duradouras, oito Estados-Membros da UE na Região do Mar 
Báltico (Dinamarca, Estónia, Finlândia, Alemanha, Letónia, Lituânia, Polónia e Suécia, a 
seguir designados «os Estados Participantes») lançaram o Programa Conjunto de Investigação 
do Mar Báltico (BONUS), com a participação da Comunidade, com base no artigo 185 do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (antigo artigo 169 do Tratado CE).   O 
Programa BONUS integrará, num único programa conjunto de investigação, os programas e 
actividades de investigação nacionais dos Estados Participantes e apoiará, em especial, os 
objectivos ambientais e de investigação da Estratégia para o Mar Báltico, da Estratégia 
Marinha e Marítima e da directiva-quadro relativa à água. 

Um dos principais objectivos desta iniciativa é contribuir para o estabelecimento e a 
estruturação do Espaço Europeu da Investigação (EEI) na Região do Mar Báltico. O programa 
BONUS dará seguimento aos anteriores programas BONUS ERA-NET (2004-2006) e ERA-
NET PLUS (2007-2011), aumentando o nível de integração e eliminando as barreiras entre os 
sistemas de investigação financiados a nível nacional pelos Estados Participantes. Espera-se 
que o Programa BONUS contribua significativamente para a implementação das estratégias e 
medidas para a região do Mar Báltico.
Os objectivos do Programa BONUS são compatíveis com o objectivo geral do Programa 
específico “Cooperação” do Sétimo Programa-Quadro – designadamente, contribuir para o 
desenvolvimento sustentável – e com os objectivos específicos da investigação ambiental –
inter alia a prevenção dos riscos ambientais, a gestão dos ambientes marinhos, a conservação 
e a gestão sustentável dos recursos naturais e humanos e da biodiversidade.  

Os Estados Participantes decidiram que a Rede das Organizações Bálticas para Financiamento 
da Ciência, um Agrupamento Europeu de Interesse Económico (AEIE BONUS) estabelecido 
em Helsínquia, Finlândia, será a estrutura de execução específica do Programa BONUS. 
A relatora congratula-se com o facto de a Comissão propor uma contribuição financeira de 
um montante máximo de 50 milhões de euros para todo o período de vigência do Programa 
BONUS (7 anos). A relatora sublinha que a execução do Programa BONUS deve ser tão 
simples, rápida e eficiente quanto possível, evitando complicações e burocracias 
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desnecessárias. 
A relatora destaca a importância da participação de investigadores da Federação da Rússia. 
Grande parte da bacia do Mar Báltico fica dentro das fronteiras da Federação da Rússia, que 
tem, assim, uma grande influência directa sobre o ecossistema deste mar. Cientistas da 
Federação da Rússia já participaram activamente em anteriores projectos da Rede ERA-NET 
no Mar Báltico e esta cooperação deve ser encorajada, visto que a cooperação no domínio do 
ambiente e da investigação é um dos principais pilares do acordo de parceria UE-Rússia. 
A proposta da Comissão relativa à participação comunitária no Programa BONUS vai 
também ao encontro dos desejos do Parlamento de melhorar a coordenação das actividades de 
investigação entre os Estados-Membros e a nível comunitário no âmbito do 7.° PQ e evitar a 
fragmentação e a sobreposição de competências. O Programa BONUS merece especial 
atenção pois pode ser um modelo valioso e inovador para outras formas de cooperação 
regional no sector da investigação com um valor europeu comum que possam vir a 
concretizar-se no futuro, por exemplo, nas regiões do Danúbio, do Mediterrâneo e do Mar do 
Norte. 
A relatora concorda em absoluto com a Comissão quando esta afirma que o Programa 
BONUS e a sua estrutura administrativa devem estar em total conformidade com os princípios 
do Sétimo Programa-Quadro. A relatora nota também que, inter alia, o Sétimo Programa-
Quadro incentiva regimes de financiamento que proporcionem mais flexibilidade e liberdade 
para apoiar as diferentes acções, afirma que deve ser oferecida aos participantes1 uma maior 
autonomia de gestão e salienta que a importância e a forma de participação financeira deverão 
poder ser ajustadas caso a caso2. Assim, é necessária uma solução específica para os actuais 
problemas no âmbito do 7.º PQ e existem diversas formas possíveis de gerir os projectos de 
investigação em colaboração. Na opinião da relatora, dois aspectos da estrutura do Programa 
BONUS – a saber, o sistema de duas fases e o recurso a um fundo comum gerido 
centralmente – exigem uma estratégia flexível e especialmente concebida para o efeito.     

Fase estratégica e fase de implementação
Segundo a proposta da Comissão, o Programa BONUS deve ser executado em duas fases 
distintas (estrutura de duas fases): uma fase estratégica inicial, com a duração de dois anos, 
durante a qual serão criadas plataformas de consulta adequadas para a participação activa das 
partes interessadas, será preparada uma agenda de investigação estratégica e serão alargadas e 
desenvolvidas modalidades de implementação precisas; e uma fase de implementação, de um 
mínimo de 5 anos, durante a qual serão publicados, pelo menos, três convites à apresentação 
de propostas conjuntos com vista ao financiamento de projectos BONUS com uma orientação 
estratégica e que se inscrevam especificamente nos objectivos da iniciativa.
A relatora sublinha que a importância da fase estratégica não pode, em caso algum, ser 
subestimada porque ajuda a criar a estrutura mais adequada e adaptada para o projecto e gera 
elementos valiosos para a fase de implementação. Mas é fundamental que a implementação da 
estrutura de duas fases não leve a uma interrupção brusca do programa entre a primeira e a 
segunda fase pois isso teria um impacto negativo sobre a investigação fundamental. 

                                               
1 Decisão n.º 1982/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, relativa ao 
Sétimo Programa-Quadro da Comunidade Europeia de actividades em matéria de investigação, desenvolvimento 
tecnológico e demonstração (2007 a 2013) (JO L 412, 30.12.2006, p. 1), considerando 24 
2 Ibid., Anexo III
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O recurso a uma estrutura de duas fases é uma novidade porque nunca tal acontecera nos 
programas ao abrigo do artigo 169 (novo artigo 185). À semelhança da Comissão e dos 
Estados Participantes, a relatora concorda com esta nova abordagem. A relatora manifesta 
também a sua satisfação com o êxito dos anteriores programas BONUS ERA-NET e ERA-
NET PLUS, que obtiveram resultados notáveis e excelentes avaliações, e pensa que ele nos 
permite prever que a fase estratégica possa ser concluída em menos de dois anos. Este aspecto 
é vital visto que os dois anos de duração da fase estratégica poderiam não ser exactamente 
compatíveis com o actual programa. Todos os projectos BONUS actualmente em curso 
devem terminar no final de 2011, criando-se assim um compasso de espera entre o fim dos 
projectos ERA-NET PLUS em curso e o início da implementação do novo programa BONUS. 
Isto pode ter um impacto muito negativo para o funcionamento e as potencialidades dos 
grupos de investigação (actualmente, 16 grupos com mais de 400 investigadores). 

Neste contexto, a relatora propõe uma passagem sem interrupções da fase estratégica para a 
fase de implementação, com uma avaliação da qualidade da fase estratégica e eventuais 
propostas de melhoramentos. Em segundo lugar, a relatora sugere que a duração da fase 
estratégica seja reduzida para que a fase de implementação possa começar no início de 2012 e 
seja atenuado o risco de diminuição da capacidade científica devido a um começo tardio. 
Fundo comum real e fundo comum virtual

Na proposta da Comissão, todos os Estados Participantes são obrigados a contribuir para um 
verdadeiro fundo comum, através do qual serão financiadas as actividades de investigação. 
Para a Comissão, o recurso a um fundo comum é a única maneira de realizar projectos em 
colaboração e assegurar uma verdadeira integração financeira com o “valor acrescentado” 
europeu.   
Embora, do ponto de vista da Comissão, um fundo comum seja efectivamente preferível, a 
transferência para o estrangeiro de fundos destinados à investigação pode colocar certos 
problemas jurídicos e constitucionais nalguns Estados Participantes. 

Como possível solução, a relatora sugere que a contribuição financeira da Comunidade e a 
contribuição em numerário dos Estados participantes para o Programa BONUS sejam, em 
geral, reunidas e administradas centralmente pelo AEIE BONUS. No entanto, se, devido a 
disposições legais ou constitucionais, um Estado participante não puder transferir a sua 
contribuição em numerário para o fundo comum, este Estado participante deve poder 
consagrar a sua contribuição em numerário apenas à investigação interna, o que parece ser 
uma solução viável. A experiência que temos, bem como observações independentes dos 
Programas Conjuntos de Investigação do Mar Báltico (para os quais a UE contribui 
actualmente com 32%) permite-nos esperar que a utilização simultânea dos fundos comuns 
real e virtual não ponha em risco o princípio geral da excelência científica. 


