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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind 
participarea Comunității în cadrul Programului comun de cercetare și dezvoltare la 
Marea Baltică (BONUS-169) derulat de mai multe state membre
(COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2009)0610),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 169 și articolul 172 alineatul (2) din 
Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-
0263/2009),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată 
„Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor 
decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3), articolul 185 și articolul 188 alineatul (2) din 
Tratatul privind funcționarea UE,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0000/2010),

1. adoptă în primă lectură poziția prezentată mai jos;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, 
Comisiei și parlamentelor naționale.

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

DECIZIE A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

DECIZIE A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
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privind participarea Comunității în cadrul 
Programului comun de cercetare și 
dezvoltare la Marea Baltică (BONUS-169)
derulat de mai multe state membre

privind participarea Comunității în cadrul 
Programului comun de cercetare și 
dezvoltare la Marea Baltică (BONUS)
derulat de mai multe state membre

Or. en

Justificare

Se adaptează temeiul juridic la noua numerotare de după intrarea în vigoare a Tratatului de 
la Lisabona.

(Această modificare se aplică întregului text. Adoptarea sa va necesita operarea unor 
modificări corespunzătoare în restul textului.)

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) La finalul etapei strategice, Comisia ar 
urma să evalueze, cu ajutorul unui expert 
independent, măsura în care inițiativa este 
suficient de dezvoltată și de pregătită 
pentru a trece la etapa de implementare. 

(15) La finalul etapei strategice, Comisia ar 
urma să evalueze, cu ajutorul unui expert 
independent, calitatea etapei strategice și, 
dacă este necesar, să sugereze 
îmbunătățiri. Tranziția la etapa de 
implementare ar trebui să se desfășoare 
fără întreruperi și fără întârzieri inutile. 

Or. en

Justificare

La sfârșitul etapei strategice, Comisia ar trebui să evalueze calitatea generală a etapei 
strategice în mod fluent și fără întârzieri inutile, sugerând, atunci când este cazul, îmunătățiri 
posibile. 

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pentru ca BONUS-169 să fie 
implementat în mod eficient, pe parcursul 
etapei de implementare trebuie să se acorde 

(24) Pentru ca BONUS să fie implementat 
în mod eficient, pe parcursul etapei de 
implementare trebuie să se acorde sprijin 
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sprijin financiar participanților la proiectele 
BONUS-169 selectate la nivel central sub 
responsabilitatea BONUS EEIG în urma 
apelurilor pentru propuneri. 

financiar participanților la proiectele 
BONUS selectate la nivel central sub 
responsabilitatea BONUS EEIG în urma 
apelurilor pentru propuneri. Alocarea și 
plata acestui sprijin financiar 
participanților la BONUS ar trebui să se 
facă de manieră transparentă și 
nebirocratică.

Or. en

Justificare

În conformitate cu PC7, acordarea sprijinului financiar participanților trebuie să fie cât mai 
transparentă și mai nebirocratică.    

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) În conformitate cu obiectivele celui 
de-al șaptelea program-cadru, participarea 
oricăror altor țări în cadrul BONUS-169
trebuie să fie posibilă dacă această 
participare este prevăzută în acordul 
internațional relevant și dacă atât Comisia, 
cât și statul membru participant sunt de 
acord. În conformitate cu cel de-al șaptelea 
program-cadru, Comunitatea trebuie să 
aibă dreptul de a conveni asupra condițiilor 
legate de contribuția sa financiară la 
BONUS-169 în relație cu participarea altor 
țări în conformitate cu normele și condițiile 
prevăzute în prezenta decizie.

(28) În conformitate cu obiectivele celui 
de-al șaptelea program-cadru, participarea 
oricăror altor țări în cadrul BONUS, în 
special a Federației Ruse, dar și a altor 
țări din bazinul Mării Baltice, trebuie să 
fie posibilă dacă această participare este 
prevăzută în acordul internațional relevant 
și dacă atât Comisia, cât și statul membru 
participant sunt de acord. În conformitate 
cu cel de-al șaptelea program-cadru, 
Comunitatea trebuie să aibă dreptul de a 
conveni asupra condițiilor legate de 
contribuția sa financiară la BONUS în 
relație cu participarea altor țări în 
conformitate cu normele și condițiile 
prevăzute în prezenta decizie.

Or. en

Justificare

O mare parte din bazinul Mării Baltice se află pe teritoriul Federației Ruse, care are astfel o 
influență directă semnificativă asupra ecosistemului marin. Cercetătorii din Federația Rusă 
s-au implicat deja activ în proiectele anterioare ERA-NET pentru Marea Baltică, iar această 
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cooperare ar trebui încurajată, ținând seama de faptul că cooperarea în domeniul mediului și 
cercetării este unul din elementele esențiale ale acordului de parteneriat UE-Rusia. Ar putea 
fi invitate să se alăture programului și alte țări din bazinul Mării Baltice.   

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Este esențial ca activitățile de 
cercetare realizate în cadrul BONUS-169 
să fie conforme cu principiile etice de bază, 
inclusiv cele reflectate în articolul 6 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană și în 
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene, și să respecte principiile 
integrării aspectelor legate de egalitatea 
între femei și bărbați.

(30) Este esențial ca activitățile de 
cercetare realizate în cadrul BONUS să fie 
conforme cu principiile etice, așa cum 
prevăd principiile generale din cel de-al 
șaptelea Program-cadru, și să respecte 
principiile integrării dimensiunii de gen, 
egalității dintre femei și bărbați și 
dezvoltării durabile.

Or. en

Justificare

Principiile etice se regăsesc în Decizia nr. 1982/2006/CE (numită în continuare „al șaptelea 
Program-cadru”). Trebuie menționată, de asemenea, dezvoltarea durabilă, aceasta fiind 
obiectivul global al PC7. 

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 3 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Etapa strategică a programului are o 
durată de până la doi ani. Această etapă 
pregătește etapa de implementare. Pe 
parcursul etapei de implementare, BONUS 
EEIG îndeplinește următoarele sarcini: 

(3) Etapa strategică a programului are o 
durată de până la un an. Această etapă 
pregătește etapa de implementare. Pe 
parcursul etapei de implementare, BONUS 
EEIG îndeplinește următoarele sarcini: 

Or. en

Justificare

Proiectele BONUS+ aflate în curs urmează să fie finalizate la sfârșitul lui 2011, creându-se 
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astfel un hiatus între finalul BONUS+ și începutul noului program BONUS. De aceea, etapa 
strategică ar trebui să se termine mai repede, pentru a permite inițierea etapei de 
implementare la începutul lui 2012. 

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Etapa de implementare are o durată de 
cel puțin cinci ani. Pe parcursul etapei de 
implementare vor fi publicate cel puțin trei 
apeluri pentru propuneri, în vederea 
finanțării unor proiecte care abordează 
obiectivele BONUS-169. Aceste apeluri 
pentru propuneri vor viza proiecte 
transnaționale și care implică parteneri 
multipli și vor include activități de 
cercetare, dezvoltare tehnologică, formare 
și diseminare. Proiectele vor fi selectate în 
baza principiilor egalității de tratament, 
transparenței, evaluării independente, 
cofinanțării, activităților non-profit, 
necumulării finanțării cu finanțarea din alte 
surse comunitare, precum și a principiului 
neretroactivității. 

(4) Etapa de implementare are o durată de 
cel puțin cinci ani. Pe parcursul etapei de 
implementare vor fi publicate apelurile 
pentru propuneri, în vederea finanțării unor 
proiecte care abordează obiectivele 
BONUS. Aceste apeluri pentru propuneri 
vor viza proiecte transnaționale și care 
implică parteneri multipli și vor include 
activități de cercetare, dezvoltare 
tehnologică, formare și diseminare. 
Proiectele vor fi selectate în baza 
principiilor egalității de tratament, 
transparenței, evaluării independente, 
cofinanțării, activităților non-profit, 
necumulării finanțării cu finanțarea din alte 
surse comunitare, precum și a principiului 
neretroactivității. 

Or. en

Justificare

Numărul apelurilor pentru propuneri poate depinde de rezultatele etapei strategice și, ca 
atare, nu trebuie specificat în text.

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția financiară a Comunității 
pentru etapa de implementare este pusă la 
dispoziție în următoarele condiții:

Înainte de încheierea etapei strategice, 
Comisia evaluează următoarele:
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Or. en

Justificare

Contribuția financiară comunitară nu este condițională, creându-se astfel o întrerupere între 
prima și a doua etapă.  

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o evaluare pozitivă a etapei strategice 
efectuată de către Comisie cu ajutorul 
unor experți independenți; această 
evaluare se referă la progresul înregistrat 
în raport cu obiectivele, precum și la 
rezultatele preconizate prevăzute la 
articolul 2 alineatul (3) și în anexa I;

(a) rezultatele etapei strategice descrise la 
articolul 2 alienatul (3); progresul 
înregistrat în raport cu obiectivele, precum 
și la rezultatele preconizate prevăzute la 
anexa I secțiunea 2;

Or. en

Justificare

Comisia trebuie să evalueze procesul strategic menționat la articolul 2 alineatul (3) și la 
anexa I secțiunea 2.

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) un angajament din partea fiecărui stat 
participant privind propria contribuție la 
finanțarea BONUS-169 și plata în 
numerar și furnizarea efectivă a 
contribuției în natură sub formă de acces 
la infrastructură atunci când este 
solicitată; aceste angajamente trebuie 
incluse într-un plan de finanțare convenit 
de către autoritățile naționale competente 
pentru a contribui la executarea în comun 

(e) un angajament din partea fiecărui stat 
participant privind propria contribuție la 
finanțarea BONUS și plata efectivă a 
contribuției lor financiare, în special 
finanțarea participanților la proiectele 
BONUS selecționate în urma apelurilor 
pentru propuneri;



PR\802568RO.doc 11/19 PE438.278v01-00

RO

a etapei de implementare a BONUS-169; 

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia comunică toate informațiile 
pertinente Parlamentului European, 
Consiliului și Curții de Conturi. Statele 
participante transmit Comisiei, prin 
intermediul BONUS EEIG, orice 
informații suplimentare solicitate de 
Parlamentul European, Consiliu și Curtea 
de Conturi privind administrarea financiară 
a BONUS EEIG. 

Comisia comunică toate informațiile 
pertinente Parlamentului European, 
Consiliului și Curții de Conturi. Statele 
participante transmit Comisiei, prin 
intermediul BONUS EEIG, orice 
informații suplimentare solicitate de 
Parlamentul European, Consiliu și Curtea 
de Conturi privind administrarea financiară 
a BONUS EEIG, care sunt în concordanță 
cu cerințele de raportare generale 
prevăzute la articolul 13. 

Or. en

Justificare

Dacă Parlamentul European, Consiliul sau Curtea de Conturi au nevoie de informații 
suplimentare privind administrarea financiară, statele participante trebuie să furnizeze aceste 
informații în conformitate cu cerințele generale de raportare prevăzute la articolul 13. 

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice stat membru și orice țară asociată la 
cel de-al șaptelea program-cadru se pot 
alătura BONUS-169 în conformitate cu 
criteriile prevăzute la articolul 3 alineatul 
(1) și articolul 3 alineatul (3) literele (e) și 
(f). Statele membre și țările care se alătură 
BONUS-169 sunt considerate state 

Orice stat membru și orice țară asociată la 
cel de-al șaptelea program-cadru se pot 
alătura BONUS în conformitate cu 
criteriile prevăzute la articolul 3 alineatul 
(1) și articolul 3 alineatul (3) literele (e) și 
(f). Statele membre și țările care se alătură 
BONUS sunt considerate state participante 
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participante în sensul prezentei decizii. în sensul prezentei decizii.

Or. en

Justificare

Adaptări de natură tehnică. 

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) lansează cel puțin trei apeluri pentru 
propuneri multitematice comune, 
concentrate pe strategii și cu parteneri 
multipli. 

(g) lansează apeluri pentru propuneri 
multitematice comune, concentrate pe 
strategii și cu parteneri multipli. 

Or. en

Justificare

Numărul apelurilor pentru propuneri poate depinde de rezultatele etapei strategice și, ca 
atare, nu trebuie specificat în text.

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Anexa I –secțiunea 2.2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

BONUS EEIG prezintă Comisiei 
rezultatele preconizate enumerate mai jos 
la cel târziu 18 luni de la inițierea etapei 
strategice.

BONUS EEIG prezintă Comisiei 
rezultatele preconizate enumerate mai jos 
la cel târziu 9 luni de la inițierea etapei 
strategice.

Or. en

Justificare

BONUS EEIG trebuie să trimită rezultatele preconizate pentru etapa strategică înaintea 
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încheierii acesteia. Din moment ce durata etapei strategice a fost redusă la un an (a se vedea 
AM 8), data la care trebuie prezentate rezultatele trebuie și ea devansată.     

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 2.2.3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) dezvoltarea unei structuri financiare a 
finanțării proiectului BONUS-169 bazată 
pe un fond comun, constituit din 
contribuțiile în numerar ale statelor 
participante și contribuția Comunității;

(h) dezvoltarea unei structuri financiare a 
finanțării proiectelor BONUS;

Or. en

Justificare

Sistemul contribuțiilor în timpul etapei de implementare este descris în anexa I, secțiunea 3.4. 

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu condiția ca rezultatele evaluării și 
auditului ex-ante al BONUS EEIG să fie 
pozitive, Comisia și BONUS EEIG vor 
încheia acordul de implementare.

Comisia și BONUS EEIG vor încheia 
acordul de implementare, așa cum se 
menționează la articolul 3 alineatul (3) 
litera (a).

Or. en

Justificare

Condițiile acordului dintre Comisie și BONUS EEIG sunt descrise la articolul 3 alineatul (3) 
litera (a).
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Amendamentul 17

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe parcursul etapei de implementare, vor fi 
publicate și implementate cel puțin trei
apeluri pentru propuneri în vederea 
finanțării proiectelor strategice din cadrul 
BONUS-169 care tratează obiectivele 
inițiativei. Temele se vor baza pe agenda 
de cercetare strategică a BONUS-169, vor 
respecta pe cât posibil foaia de parcurs 
stabilită și vor include activități de 
cercetare, dezvoltare tehnologică, precum 
și de formare și/sau diseminare.

Pe parcursul etapei de implementare, vor fi 
publicate și implementate apeluri comune
pentru propuneri în vederea finanțării 
proiectelor strategice din cadrul BONUS
care tratează obiectivele inițiativei. Temele 
se vor baza pe agenda de cercetare 
strategică a BONUS, vor respecta pe cât 
posibil foaia de parcurs stabilită și vor 
include activități de cercetare, dezvoltare 
tehnologică, precum și de formare și/sau 
diseminare.

Or. en

Justificare
Numărul apelurilor pentru propuneri poate depinde de rezultatele etapei strategice și, ca 
atare, nu trebuie specificat în text.

Amendamentul 18

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3.2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entitățile juridice din statele membre și 
țările asociate pot primi finanțare BONUS-
169. Orice consorțiu care înaintează o 
propunere pentru un proiect BONUS-169
poate include participanți dintr-un stat 
nemembru, cu condiția ca acesta să poată 
asigura în mod realist că dispune de 
resursele necesare pentru a acoperi în 
întregime costurile legate de participarea 
sa. Finanțarea BONUS pentru un astfel 
de participant poate fi justificată după 
caz, în situația în care contribuția 
acestuia la proiect este absolut esențială 
pentru succesul proiectului.

Entitățile juridice din statele membre și 
țările asociate pot primi finanțare BONUS. 
Orice consorțiu care înaintează o propunere 
pentru un proiect BONUS poate include 
participanți dintr-un stat nemembru, cu 
condiția ca acesta să poată asigura în mod 
realist că dispune de resursele necesare 
pentru a acoperi în întregime costurile 
legate de participarea sa.  
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Or. en

Justificare

Unul dintre obiectivele BONUS este cel de a sprijini cooperarea în domeniul cercetării cu 
celelalte state membre și nemembre, în special cu Federația Rusă. Finanțarea BONUS pentru 
participanții din Federația Rusă ar trebui să fie, conform dispozițiilor generale, nebirocratică 
și eficientă.     

Amendamentul 19

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3.4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția financiară a Comunității și 
contribuția în numerar a statelor
participante la BONUS-169 vor fi reunite 
într-un fond comun și vor fi administrate la 
nivel central de BONUS EEIG.

Ca regulă generală, contribuția financiară 
a Comunității și contribuția în numerar a 
statelor participante la BONUS vor fi 
reunite într-un fond comun și vor fi 
administrate la nivel central de BONUS 
EEIG (un „veritabil recipient comun”).
Cu toate acestea, atunci când există 
motive întemeiate, statul participant își 
poate dedica contribuția în numerar 
exlusiv cercetării la nivel național 
(„recipient comun parțial”).  

Or. en

Justificare

Contribuția financiară a Comunității și contribuția în numerar a statelor participante la 
BONUS-169 vor fi reunite în general într-un fond comun și vor fi administrate la nivel central 
de BONUS EEIG. Cu toate acestea, în cazul în care, datorită unor cerințe juridice sau 
constituționale, un stat participant nu-și poate transfera contribuția în numerar la rezerva 
comună, ar trebui să existe posibilitatea ca statul participant respectiv să verse contribuția în 
numerar doar pentru cercetarea internă. 

Amendamentul 20

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. BONUS-169 se administrează de către 
BONUS EEIG prin intermediul 

1. BONUS se administrează de către 
BONUS EEIG prin intermediul 
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secretariatul acestuia. BONUS EEIG 
înființează următoarele structuri în vederea 
administrării BONUS-169: Comitetul 
director, Secretariatul, Consiliul 
consultativ, Forumul cercetării sectoriale și 
Forumul coordonatorilor de proiect. 

secretariatul acestuia. BONUS EEIG a 
înființat următoarele structuri în vederea 
administrării BONUS: Comitetul director, 
Secretariatul, Consiliul consultativ, 
Forumul cercetării sectoriale și Forumul 
coordonatorilor de proiect.

Or. en

Justificare

Structurile respective au fost deja create. 
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EXPUNERE DE MOTIVE

Deja de câțiva ani Marea Baltică a devenit o „mare interioară” a Uniunii Europene, 
impunându-se astfel o acțiune comună la nivel comunitar pentru a face față provocărilor 
europene comune și a sprijini dezvoltarea durabilă în regiunile din zona Mării Baltice. Deși în 
regiunea Mării Baltice se realizează numeroase activități de cercetare, în mare parte acestea 
sunt necoordonate, fragmentate și prea dependente de posibilitățile limitate de cercetare 
existente la nivel național, regional sau local. Există astfel o necesitate evidentă a unui plan de 
acțiune regional convenit în comun. 

Deși Marea Baltică este una dintre zonele marine cele mai investigate științific din lume, iar 
comunitatea Mării Baltice de cercetare în domeniul mediului are acces la o serie de programe 
în cadrul Programului cadru CDT al UE, există o lacună evidentă în ceea ce privește 
consultarea, planificarea, coordonarea și acțiunea concertată transfrontalieră în sectorul 
cercetării; în plus, nu există niciun mecanism implementat în comun care să fie conceput 
special pentru a răspunde provocărilor în materie de mediu cu care se confruntă regiunea 
Mării Baltice. 
Pentru a realiza o coordonare și o cooperare durabilă între comunitățile științifice din statele 
membre din regiunea Mării Baltice, 8 state membre UE din această regiune (Danemarca, 
Estonia, Finlanda, Germania, Letonia, Lituania, Polonia și Suedia, numite în continuare „state 
participante”) au inițiat un Program comun de cercetare asupra Mării Baltice (BONUS), cu 
participarea Comunității, în temeiul articolului 185 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (fostul articol 169 din Tratatul CE).  BONUS va integra programele și activitățile 
naționale de cercetare ale statelor participante într-un singur program comun de cercetare, 
sprijinind cu precădere obiectivele de cercetare și de mediu ale Strategiei pentru Marea 
Baltică, ale Strategiei marine și maritime și ale Directivei-cadru privind apa. 

Unul dintre principalele obiective ale acestei inițiative este să contribuie la instituirea și 
structurarea ERA în regiunea Mării Baltice. BONUS vine în continuarea programelor 
anterioare BONUS ERA-NET (2004-2006) și ERA-NET PLUS (2007-2011), ridicând nivelul 
de integrare și înlăturând barierele dintre sistemele de cercetare finanțate la nivel național ale
statelor participante. Se așteaptă ca BONUS să aducă o contribuție semnificativă la 
implementarea susmenționatelor strategii și politici pentru regiunea Mării Baltice.

Obiectivele BONUS sunt în concordanță cu ținta globală a celui de-al șaptelea Program-cadru 
(PC7) specific, numit „Cooperare”, și anume sprijinirea dezvoltării durabile, precum și cu 
obiectivele specifice ale cercetării din domeniul mediului, printre care prevenirea riscurilor 
ecologice, gestionarea mediului marin, conservarea și gestionarea sustenabilă a resurselor 
naturale și artificiale și a biodiversității.  
Statele participante au convenit ca structura specializată de implementare a BONUS să fie cea 
a unui grup european de interese economice, cu denumirea de Rețea a Organizațiilor Baltice 
pentru Finanțarea Științifică (BONUS EEIG) și cu sediul la Helsinki, în Finlanda. 

Raportoarea salută propunerea Comisiei de a face o contribuție financiară de până la 50 
milioane EUR pe durata întregului Program BONUS (7 ani). Raportoarea subliniază că
implementarea programului BONUS trebuie să fie cât mai simplă, rapidă și eficientă, evitând 
îndatoririle și formalitățile nenecesare. 

Raportoarea evidențiază importanța implicării cercetătorilor din Federația Rusă. O mare parte 
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din bazinul Mării Baltice se află pe teritoriul Federației Ruse, care are astfel o influență 
directă semnificativă asupra ecosistemului marin. Cercetătorii din Federația Rusă s-au 
implicat deja activ în proiectele anterioare ERA-NET pentru Marea Baltică, iar această 
cooperare ar trebui încurajată, ținând seama de faptul că cooperarea în domeniul mediului și 
cercetării este unul din elementele esențiale ale acordului de parteneriat UE-Rusia. 
Propunerea Comisiei de participare a Comunității în cadrul BONUS este, de asemenea, 
conformă dorinței Parlamentului de a ameliora coordonarea activităților de cercetare între 
statele membre și la nivel comunitar, în domeniul de aplicabilitate al PC7 și evitând 
fragmentarea și suprapunerea competențelor. BONUS merită o atenție specială, întrucât 
acesta poate constitui un model cu perspective extinse pentru alte viitoare forme de cooperare 
regională în domeniul cercetării cu o valoare europeană comună, precum cele din regiunea 
Dunării, Mării Mediterane, Mării Nordului etc. 

Raportoarea este întru totul de acord cu Comisia în privința faptului că programul BONUS și 
arhitectura sa administrativă trebuie să fie absolut conforme cu principiile celui de-al șaptelea 
Program-cadru. Ea constată, de asemenea, că al șaptelea Program-cadru încurajează 
mecanismele de finanțare mai libere și mai flexibile să sprijine diferite acțiuni, și că ar trebui 
acordată participanților o mai mare autonomie de management1 și subliniază că va fi necesară 
capacitatea de a adapta volumul și forma participării financiare la fiecare caz în parte2. În 
consecință, este necesară o soluție adaptată la problemele actuale în cadrul PC7 și există mai 
multe posibilități de a gestiona proiectele de cercetare în colaborare. În opinia raportoarei, 
două dintre elementele structurii BONUS - și anume sistemul în două etape și utilizarea 
„recipientului comun” - necesită o abordare flexibilă și concepută special pentru acestea.

Etapa strategică și cea de implementare

În conformitate cu propunerea Comisiei, BONUS trebuie implementat în două faze distincte 
(„structură în două etape”): o etapă strategică inițială, cu durata de doi ani, în cursul căreia vor 
fi instituite platforme adecvate de consultare pentru implicarea activă a părților interesate, se 
va pregăti o agendă de cercetare strategică și modalitățile precise de implementare vor fi 
extinse; aceasta va fi urmată de o etapă de implementare, cu durata de cel puțin cinci ani, pe 
parcursul căreia vor fi lansate cel puțin trei cereri comune de propuneri în vederea finanțării 
proiectelor BONUS selectate strategic, care vizează în mod specific obiectivele inițiativei.
Raportoarea subliniază faptul că importanța etapei strategice nu trebuie în nici un caz 
subestimată, întrucât aceasta contribuie la crearea unei arhitecturi cât mai potrivite și mai 
adaptate a proiectelor și oferă un material valoros pentru etapa de implementare. Cu toate 
acestea, este esențial ca implementarea structurii în două etape să nu creeze o întrerupere 
bruscă a programului între prima și cea de-a doua etapă, întrucât aceasta ar avea un impact 
negativ asupra cercetării fundamentale. 
Utilizarea structurii în două etape constituie o noutate, ea nefiind folosită în programele 
bazate pe articolul 169 (noul articol 185). Raportoarea acceptă, alături de Comisie și statele 
participante, această abordare specifică. Raportoarea apreciază, de asemenea, succesul 

                                               
1 Decizia nr.. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea 
program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative 
(2007-2013) (JO L 412, 30.12.2006, p. 1), considerentul 24. 
2 Ibid., anexa III.
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programelor anterioare, BONUS ERA-NET și ERA-NET PLUS, care au avut rezultate 
remarcabile și au beneficiat de evaluări și observații excelente, ceea ce oferă o motive 
întemeiate pentru a prevedea finalizarea etapei strategice în mai puțin de doi ani. Acesta este 
un punct esențial, întrucât perioada de doi ani prevăzută pentru etapa strategică ar putea să nu 
fie întru totul compatibilă cu actualul program. Proiectele BONUS în curs au scadența în 
2011, creând astfel un hiatus între sfârșitul actualului ERA-NET PLUS și începerea etapei de 
implementare a noului BONUS. Aceasta ar putea avea un impact extrem de negativ asupra 
funcționării și potențialului grupurilor de cercetare (în prezent, există 16 grupuri, în care 
activează peste 400 de cercetători). 
Prin urmare, raportoarea propune un transfer raționalizat de la etapa strategică la cea de 
implementare, cu evaluarea calității etapei strategice și eventuale sugestii de ameliorare. În al 
doilea rând, raportoarea sugerează reducerea perioadei alocate etapei strategice, pentru a 
permite începerea etapei de implementare la începutul lui 2012 și a diminua riscul unei 
scăderi a capacităților științifice datorate inițierii sale tardive. 

Recipientul comun veritabil/ parțial
În propunerea Comisiei, toate statele participante sunt obligate să contribuie la o veritabilă 
rezervă comună, din care urmează să fie finanțate activitățile de cercetare. În opinia Comisiei, 
utilizarea acestui „recipient” întru totul comun este unicul mod în care pot funcționa 
proiectele în colaborare și în care se poate asigura o adevărată integrare financiară care să aibă 
o „valoare adăugată” europeană.   

Deși rezerva comună, din punctul de vedere al Comunității, este într-adevăr preferabilă, în 
unele state participante ar putea interveni o serie de probleme juridice și constituționale în 
ceea ce privește transferul de fonduri de cercetare peste hotare.  
O posibilă soluție ar fi, conform raportoarei, ca contribuția financiară a Comunității și 
contribuția în numerar a statelor participante la BONUS să fie reunite și administrate, ca 
regulă generală, de BONUS EEIG. Cu toate acestea, în cazul în care, datorită unor cerințe 
juridice sau constituționale, un stat participant nu-și poate transfera contribuția în numerar la 
rezerva comună, ar trebui să existe posibilitatea ca statul participant respectiv să verse 
contribuția în numerar doar pentru cercetarea națională. Atât experiența anterioară, cât și 
observațiile independente asupra programelor comune de cercetare legate de Marea Baltică 
(desfășurate actualmente cu o contribuție UE de 32%), oferă motive suficiente pentru a 
considera că folosirea concomitentă „recipientului” comun în varianta „veritabilă” și în cea 
„parțială” nu va periclita principiul global al excelenței științifice. 


