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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens deltagande i 
ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprogram för Östersjön (Bonus-169) som 
genomförs av flera medlemsstater
(KOM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2009)0610),

– med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 169 och 172.2 i EG-fördraget, i enlighet 
med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0263/2009),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet 
”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella 
beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

– med beaktande av artikel 294.3 samt artiklarna 185 och 188.2  i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-.../2010).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.
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Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
beslut

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
beslut

om gemenskapens deltagande i ett 
gemensamt forsknings- och 
utvecklingsprogram för Östersjön 
(Bonus-169) som genomförs av flera 
medlemsstater

om gemenskapens deltagande i ett 
gemensamt forsknings- och 
utvecklingsprogram för Östersjön (Bonus)
som genomförs av flera medlemsstater.

Or. en

Motivering

Anpassning av den rättsliga grunden till den nya numreringen efter Lissabonfördragets 
ikraftträdande.

(Denna ändring berör hela rättsakten under behandling. Om ändringen antas ska hela texten 
anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) I slutet av den strategiska fasen bör 
kommissionen med hjälp av oberoende 
experter göra en bedömning av initiativets 
mognadsgrad och beredskap för att inleda
genomförandefasen.

(15) I slutet av den strategiska fasen bör 
kommissionen med hjälp av oberoende 
exporter göra en bedömning av kvaliteten i 
den strategiska fasen och, om nödvändigt, 
föreslå förbättringar. Övergången till
genomförandefasen bör vara smidig och 
utan onödiga förseningar.

Or. en

Motivering

I slutet av den strategiska fasen bör kommissionen snabbt göra en bedömning av den 
allmänna kvaliteten i den strategiska fasen, utan onödiga förseningar, och om lämpligt 
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föreslå eventuella förbättringar.

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att genomföra Bonus-169
effektivt bör det finansiella stödet under 
genomförandefasen ges till deltagarna i de 
Bonus-169-projekt som valts ut på central 
nivå under Bonus EEIG:s ansvar efter 
förslagsinfordringar.

(24) För att genomföra Bonus effektivt bör 
det finansiella stödet under 
genomförandefasen ges till deltagarna i de 
Bonus-projekt som valts ut på central nivå 
under Bonus EEIG:s ansvar efter 
förslagsinfordringar. Detta finansiella stöd 
till deltagare i Bonus-projektet bör 
beviljas och utbetalas på ett öppet och 
obyråkratiskt sätt.

Or. en

Motivering

Det finansiella stödet till deltagarna ska vara så transparent och obyråkratiskt som möjligt, i 
linje med sjunde ramprogrammets allmänna bestämmelser.

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) I enlighet med målen för sjunde 
ramprogrammet bör det vara möjligt för 
alla andra länder att delta i Bonus-169 om 
ett sådant deltagande ingår i ett relevant 
internationellt avtal och om både 
kommissionen och de deltagande staterna 
ger sitt godkännande. I enlighet med sjunde 
ramprogrammet bör gemenskapen ha rätt 
att godkänna villkoren för dess ekonomiska 
bidrag till Bonus-169 när det gäller andra 
länders deltagande i enlighet med de 
bestämmelser och villkor som fastställs i 
detta beslut.

(28) I enlighet med målen för sjunde 
ramprogrammet bör det vara möjligt för 
alla andra länder att delta i Bonus, särskilt 
Ryssland, men även andra länder i 
Östersjöns avrinningsområde om ett 
sådant deltagande ingår i ett relevant 
internationellt avtal och om både 
kommissionen och de deltagande staterna 
ger sitt godkännande. I enlighet med sjunde 
ramprogrammet bör gemenskapen ha rätt 
att godkänna villkoren för dess ekonomiska 
bidrag till Bonus när det gäller andra 
länders deltagande i enlighet med de 
bestämmelser och villkor som fastställs i 
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detta beslut.

Or. en

Motivering

En stor del av Östersjöns avrinningsområde ligger på ryskt territorium, som därför har en 
stor direkt påverkan på havets ekosystem. Forskare från Ryssland har redan tagit en aktiv del 
i tidigare Era-Net-projekt för Östersjön och detta samarbete bör uppmuntras eftersom miljö-
och forskningssamarbete är en hörnsten i partnerskapsavtalet mellan EU och Ryssland. 
Andra länder i Östersjöns avrinningsområde bör också uppmanas att delta i programmet.

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Det är mycket viktigt att de 
forskningsverksamheter som bedrivs inom 
ramen för Bonus-169 följer 
grundläggande etiska principer, inklusive 
dem som anges i artikel 6 i fördraget om 
Europeiska unionen och i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och 
dessutom följer principerna om integrering 
av ett jämställdhetsperspektiv och 
jämställdhet.

(30) Det är mycket viktigt att de 
forskningsverksamheter som bedrivs inom 
ramen för Bonus följer etiska principer, i 
enlighet med de allmänna principerna 
som fastställs i sjunde ramprogrammet, 
och dessutom följer principerna om 
integrering av ett jämställdhetsperspektiv 
och jämställdhet, samt om hållbar 
utveckling.

Or. en

Motivering

Etiska principer ingår i beslut nr 1982/2006/EG (nedan kallat sjunde ramprogrammet). 
Hållbar utveckling är sjunde ramprogrammets övergripande mål och bör därför också 
nämnas.

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Programmets strategiska fas ska pågå i 3. Programmets strategiska fas ska pågå i 
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högst två år. Under den tiden ska 
genomförandefasen förberedas. Under den 
strategiska fasen ska Bonus EEIG utföra 
följande uppgifter:

högst ett år. Under den tiden ska 
genomförandefasen förberedas. Under den 
strategiska fasen ska Bonus EEIG utföra 
följande uppgifter: 

Or. en

Motivering

Pågående Bonus+-projekt beräknas kunna slutföras i slutet av 2011, vilket innebär ett 
tidsglapp mellan slutet av Bonus+ och inledningen av nya Bonus-program. Den strategiska 
fasen bör därför kortas ned för att genomförandefasen ska komma i gång i början av 2012. 

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genomförandefasen ska pågå i minst 
fem år. Under genomförandefasen ska 
minst tre förslagsinfordringar
offentliggöras för att finansiera projekt som 
handlar om målen för Bonus-169. 
Förslagsinfordringarna ska riktas till 
projekt som berör flera partner och länder 
och som omfattar forskning, teknisk 
utveckling, utbildning och 
informationsspridning. Projekten ska väljas 
ut enligt principerna om likabehandling, 
insyn, oberoende granskning och 
medfinansiering. De får inte vara 
vinstdrivande och deras finansiering får 
inte kumuleras med andra 
gemenskapsmedel och dessutom ska de 
följa principen om icke-retroaktivitet. 

4. Genomförandefasen ska pågå i minst 
fem år. Under genomförandefasen ska 
förslagsinfordringarna offentliggöras för 
att finansiera projekt som handlar om 
målen för Bonus. Förslagsinfordringarna 
ska riktas till projekt som berör flera 
partner och länder och som omfattar 
forskning, teknisk utveckling, utbildning 
och informationsspridning. Projekten ska 
väljas ut enligt principerna om 
likabehandling, insyn, oberoende 
granskning och medfinansiering. De får 
inte vara vinstdrivande och deras 
finansiering får inte kumuleras med andra 
gemenskapsmedel och dessutom ska de 
följa principen om icke-retroaktivitet. 

Or. en

Motivering

Antalet förslagsinfordringar kan bero på resultatet av den strategiska fasen och bör därför 
inte anges i texten.
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Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemenskapens ekonomiska bidrag till 
genomförandefasen beviljas på följande 
villkor: 

Kommissionen ska före slutet av den 
strategiska fasen göra en bedömning av 
följande:

Or. en

Motivering

Gemenskapens ekonomiska bidrag ska inte vara förknippade med villkor eftersom det skapar 
avbrott mellan den första och andra fasen.

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En positiv utvärdering av den 
strategiska fasen ska ha genomförts av 
kommissionen med bistånd av oberoende 
experter. Denna utvärdering ska omfatta 
de framsteg som har gjorts i fråga om att 
uppnå de mål och resultat som anges i 
artikel 2.3 och i bilaga I.

(a) Resultatet av den strategiska fasen som 
anges i artikel 2.3, och de framsteg som 
har gjorts i fråga om att uppnå de mål och 
resultat som anges i punkt 2 i bilaga I.

Or. en

Motivering

Kommissionen ska göra en bedömning av den strategiska process som avses i artikel 2.3 och 
avsnitt 2 i bilaga I.
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Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Varje deltagande stat ska åta sig att 
bidra med sin andel av finansieringen av 
Bonus-169 och att på begäran betala ut 
kontanta medel och faktiskt 
tillhandahålla infrastrukturbidrag in 
natura. Åtagandena ska ingå i en 
finansieringsplan som ska fastställas av 
de behöriga nationella myndigheterna för 
att bidra till det gemensamma 
verkställandet av genomförandefasen av 
Bonus-169.

(e) Varje deltagande stat ska åta sig att 
bidra med sin andel av finansieringen av 
Bonus och att på begäran de facto betala ut
sitt ekonomiska bidrag, särskilt stödet till 
deltagare i de Bonus-projekt som valts ut 
till följd av förslagsinfordringarna.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska lämna alla relevanta 
uppgifter till Europaparlamentet, rådet och 
revisionsrätten. De deltagande staterna ska 
via Bonus EEIG lämna alla ytterligare 
uppgifter till kommissionen som krävs av 
Europaparlamentet, rådet och 
revisionsrätten i fråga om den finansiella 
förvaltningen av Bonus EEIG.

Kommissionen ska lämna alla relevanta 
uppgifter till Europaparlamentet, rådet och 
revisionsrätten. De deltagande staterna ska 
via Bonus EEIG lämna alla ytterligare 
uppgifter till kommissionen som krävs av 
Europaparlamentet, rådet och 
revisionsrätten i fråga om den finansiella 
förvaltningen av Bonus EEIG, i 
överensstämmelse med de allmänna 
rapporteringskrav som anges i artikel 13.

Or. en

Motivering

Om Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten behöver ytterligare uppgifter om den 
finansiella förvaltningen ska de deltagande staterna lämna dessa uppgifter, i 
överensstämmelse med de allmänna rapporteringskrav som anges i artikel 13. 
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Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla medlemsstater och länder som är 
associerade till sjunde ramprogrammet ska 
ha rätt att ansluta sig till Bonus-169 i 
enlighet med kriterierna i artikel 3.1 och 
3.3 e och f. Medlemsstater och länder som 
har anslutit sig till Bonus-169 ska betraktas 
som deltagande stater vid tillämpningen av 
detta beslut.

Alla medlemsstater och länder som är 
associerade till sjunde ramprogrammet ska 
ha rätt att ansluta sig till Bonus i enlighet 
med kriterierna i artikel 3.1 och 3.3 e och f. 
Medlemsstater och länder som har anslutit 
sig till Bonus ska betraktas som deltagande 
stater vid tillämpningen av detta beslut.

Or. en

Motivering

Tekniska anpassningar.

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) inleda minst tre temaöverskridande, 
strategiskt inriktade gemensamma 
förslagsinfordringar tillsammans med flera 
partner. 

g) inleda temaöverskridande, strategiskt 
inriktade gemensamma 
förslagsinfordringar tillsammans med flera 
partner. 

Or. en

Motivering

Antalet förslagsinfordringar kan bero på resultatet av den strategiska fasen och bör därför 
inte anges i texten.
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Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bonus EEIG ska överlämna de resultat som 
anges nedan till kommissionen senast 
18 månader efter det att den strategiska 
fasen har inletts. 

Bonus EEIG ska överlämna de resultat som 
anges nedan till kommissionen senast 
9 månader efter det att den strategiska 
fasen har inletts.

Or. en

Motivering

Bonus EEIG ska överlämna resultaten från den strategiska fasen till kommissionen före slutet 
av denna fas. Eftersom den strategiska fasen har kortats ned till ett år (se ÄF 8) bör det 
datum då resultaten ska överlämnas också tidigareläggas.

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.2.3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Utveckling av en finansieringsstruktur 
för att finansiera Bonus-169-projekt 
utifrån en gemensam pott av resurser som 
består av kontantbidrag från de 
deltagande staterna och från 
gemenskapen.

h) Utveckling av en finansieringsstruktur 
för att finansiera Bonus-projekt.

Or. en

Motivering

Bidragssystemet under genomförandefasen beskrivs i punkt 3.4 i bilaga I.



PE438.278v01-00 14/19 PR\802568SV.doc

SV

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om resultatet av utvärderingen och 
förhandsgranskningen av Bonus EEIG är 
positivt ska kommissionen och 
Bonus EEIG ingå ett genomförandeavtal.

Kommissionen och Bonus EEIG ska ingå 
ett genomförandeavtal, i enlighet med 
artikel 3.3 a.

Or. en

Motivering

Villkoren i avtalet mellan kommissionen och Bonus EEIG anges i artikel 3.3 a.

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under genomförandefasen ska minst tre
förslagsinfordringar offentliggöras och 
genomföras i syfte att finansiera strategiskt 
inriktade Bonus-169-projekt som bidrar till 
initiativets mål. Ämnena ska hämtas från 
den strategiska forskningsagendan för 
Bonus-169, ska i så stor utsträckning som 
möjligt följa den fastställda färdplanen och 
omfatta forskning, teknisk utveckling samt 
utbildnings- och/eller 
spridningsverksamheter.

Under genomförandefasen ska 
förslagsinfordringar offentliggöras och 
genomföras i syfte att finansiera strategiskt 
inriktade Bonus-projekt som bidrar till 
initiativets mål. Ämnena ska hämtas från 
den strategiska forskningsagendan för 
Bonus, ska i så stor utsträckning som 
möjligt följa den fastställda färdplanen och 
omfatta forskning, teknisk utveckling samt 
utbildnings- och/eller 
spridningsverksamheter.

Or. en

Motivering

Antalet förslagsinfordringar kan bero på resultatet av den strategiska fasen och bör därför 
inte anges i texten.
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Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Juridiska personer från medlemsstaterna 
och associerade länder kan få finansiering 
inom ramen för Bonus-169. I de konsortier 
som skickar in förslag till 
Bonus-169-projekt kan deltagare från 
icke-medlemsstater ingå, under 
förutsättning att konsortiet på ett trovärdigt 
sätt kan visa att det förfogar över de 
resurser som behövs för att delta. 
Bonus-finansiering för en sådan 
deltagare kan motiveras för varje enskilt 
fall om deltagarens bidrag till projektet är 
absolut nödvändigt för att genomföra 
projektet framgångsrikt.

Juridiska personer från medlemsstaterna 
och associerade länder kan få finansiering 
inom ramen för Bonus. I de konsortier som 
skickar in förslag till Bonus-projekt kan 
deltagare från icke-medlemsstater ingå, 
under förutsättning att konsortiet på ett 
trovärdigt sätt kan visa att det förfogar över 
de resurser som behövs för att delta.

Or. en

Motivering

Ett av syftena med Bonus är att stödja forskningssamarbete med andra medlemsstater och 
med stater som inte är med i EU, särskilt Ryssland. Bonus-stöd till deltagare från Ryssland 
bör vara obyråkratiskt och snabbt, i linje med de allmänna bestämmelserna.

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemenskapens ekonomiska bidrag och de 
deltagande staternas kontantbidrag till 
Bonus-169 ska samlas i en pott och 
förvaltas centralt av Bonus EEIG.

Gemenskapens ekonomiska bidrag och de 
deltagande staternas kontantbidrag till 
Bonus ska generellt sett samlas i en pott 
och förvaltas centralt av Bonus EEIG (”en 
verkligt gemensam pott”). I väl 
motiverade fall får dock en deltagande 
stat låta kontantbidraget helt och hållet gå 
till inhemsk forskning (”virtuellt 
gemensam pott”).
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Or. en

Motivering

Gemenskapens ekonomiska bidrag och de deltagande staternas kontantbidrag till Bonus-169 
ska vanligtvis samlas i en pott och förvaltas centralt av Bonus EEIG. Om en deltagande stat 
av rättsliga eller konstitutionella skäl inte kan överföra sitt kontantbidrag till den 
gemensamma potten bör det dock vara möjligt att låta ett kontantbidrag från denna 
deltagande stat gå till endast inhemsk forskning.

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Bilaga II – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Bonus-169 ska ledas av Bonus EEIG via 
dess sekretariat. Bonus EEIG ska inrätta
följande strukturer för att leda Bonus-169:
Förvaltningskommitté, sekretariat, 
rådgivande kommitté, forum för 
sektorsforskning och forum för 
projektsamordnare.

1. Bonus ska ledas av Bonus EEIG via 
dess sekretariat. Bonus EEIG har inrättat
följande strukturer för att leda Bonus: 
Förvaltningskommitté, sekretariat, 
rådgivande kommitté, forum för 
sektorsforskning och forum för 
projektsamordnare.

Or. en

Motivering

Relevanta strukturer har redan inrättats.
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MOTIVERING

Redan för några år sedan blev Östersjön EU:s innanhav, vilket krävde en gemensam insats på 
gemenskapsnivå för att möta dessa gemensamma europeiska utmaningar och stödja hållbar 
utveckling i Östersjöområdet. Trots att det pågår mycket forskning i Östersjöområdet är en 
stor del av denna forskning fortfarande okoordinerad, fragmenterad och alltför beroende av de 
begränsade forskningsmöjligheterna på nationell, regional och lokal nivå. Det finns således ett 
tydligt behov av en gemensamt överenskommen regional handlingsplan.

Även om Östersjön är ett av de vetenskapligt mest utforskade haven i världen och 
miljöforskningssamfundet i Östersjöområdet har tillgång till ett antal program inom ramen för 
EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling saknas helt klart gränsöverskridande 
samråd med forskarsamfundet, planering, samordning och gemensamma insatser. Det finns i 
dagsläget inte heller något gemensamt program som är särskilt utformat för att hantera 
miljöutmaningarna i själva Östersjöområdet.

För att åstadkomma långsiktig samordning och samarbete mellan forskningssamfunden i 
Östersjömedlemsstaterna har åtta EU-medlemsstater kring Östersjön (Danmark, Estland, 
Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige, nedan kallade de deltagande 
staterna) tagit initiativ till ett gemensamt Östersjöforskningsprogram (Bonus) med 
gemenskapens deltagande, på grundval av artikel 185 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (tidigare artikel 169 i EG-fördraget). Bonus kommer att integrera de nationella 
forskningsprogrammen och verksamheterna i de deltagande staterna i ett gemensamt 
forskningsprogram. Initiativet kommer framför allt att bidra till forsknings- och miljömålen 
för Östersjöstrategin, den marina strategin och sjöfartsstrategin, samt ramdirektivet om vatten.

Ett av initiativets främsta mål är att bidra till inrättandet och struktureringen av det europeiska 
området för forskningsverksamhet (ERA) i Östersjöområdet. Bonus kommer att följa upp de 
tidigare programmen Bonus Era-Net (2004–2006) och Bonus Era-Net Plus (2007–2011) för 
att öka integreringsgraden och avlägsna hinder mellan nationellt finansierade 
forskningssystem i de deltagande staterna. Bonus väntas ge ett värdefullt bidrag till 
genomförandet av ovannämnda Östersjöstrategier och Östersjöpolitik.

Målen i Bonus är förenliga med det övergripande målet i sjunde ramprogrammets särskilda 
program Samarbete – nämligen att bidra till hållbar utveckling – och med de särskilda målen 
för miljöforskning, bl.a. förebyggande av miljörisker, förvaltning av marina miljöer, 
bevarande och hållbar förvaltning av naturresurser och resurser som skapats av människan 
samt biologisk mångfald.

De deltagande staterna har kommit överens om att det särskilda genomförandeorganet för 
Bonus ska vara den europeiska ekonomiska intressegrupperingen Baltic Organisations 
Network for Funding Science (Bonus EEIG), som är etablerad i Helsingfors, Finland.
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Föredraganden välkomnar kommissionens förslag att ge ett ekonomiskt bidrag på upp till 
50 miljoner euro för hela löptiden för Bonus-programmet (7 år). Föredraganden understryker 
att Bonus bör genomföras så enkelt, snabbt och smidigt som möjligt, utan onödiga krav och 
byråkrati.

Föredraganden betonar vikten av att involvera forskare från Ryssland. En stor del av 
Östersjöns avrinningsområde ligger på ryskt territorium, som därför har en stor direkt 
påverkan på havets ekosystem. Forskare från Ryssland har redan tagit en aktiv del i tidigare 
Era-Net-projekt för Östersjön och detta samarbete bör uppmuntras eftersom miljö- och 
forskningssamarbete är en hörnsten i partnerskapsavtalet mellan EU och Ryssland.

Kommissionens förslag om gemenskapens deltagande i Bonus är också i linje med 
parlamentets önskan att förbättra samordningen av forskningsverksamheter mellan 
medlemsstaterna och på gemenskapsnivå inom sjunde ramprogrammet, samt att undvika 
fragmentering och överlappning av kompetensområden. Bonus förtjänar särskild 
uppmärksamhet, eftersom det kan fungera som värdefull framtida modell för andra former av 
regionalt forskningssamarbete med gemensamt europeiskt värde, i t.ex. regionerna kring 
Donau, Medelhavet, Nordsjön m.fl.

Föredraganden håller fullständigt med kommissionen om att Bonus-programmet och dess 
administrativa struktur bör vara helt i linje med sjunde ramprogrammets principer. 
Föredraganden konstaterar vidare att sjunde ramprogrammet bl.a. efterlyser 
finansieringssystem med större flexibilitet och frihet, för stöd till de olika åtgärderna, var för 
sig eller tillsammans, och att större självständighet i förvaltningen bör beviljas deltagarna1 och 
betonar att man måste kunna anpassa den finansiella medverkans omfattning och form från 
fall till fall2. Det behövs därför en lösning som är anpassad till de nuvarande problemen i 
sjunde ramprogrammet och det finns många sätt att leda projekt för forskningssamverkan. 
Enligt föredraganden är det två aspekter i Bonus-programmets struktur, nämligen 
tvåfassystemet och användningen av den gemensamma potten, som behöver en flexiblare och 
särskilt utformad strategi.

Strategisk fas/genomförandefas

Enligt kommissionens förslag bör Bonus genomföras i två åtskilda faser. Först en inledande 
strategisk fas på två år, då ändamålsenliga plattformar för samråd med aktivt deltagande 
intressenter ska byggas upp, en strategisk forskningsagenda utarbetas och närmare 
genomförandebestämmelser utvecklas vidare. Därefter följer en genomförandefas på minst 
fem år, då minst tre gemensamma förslagsinfordringar ska offentliggöras för att finansiera 
strategiskt inriktade Bonus-projekt för initiativets specifika mål.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om 
Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 1.), skäl 24.
2 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om 
Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 1.), bilaga III.
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Föredraganden framhåller hur viktigt det är att under inga omständigheter underskatta den 
strategiska fasen, eftersom den bidrar till den mest lämpade och anpassade strukturen för 
projektet och ger värdefull kunskap till genomförandefasen. Det är emellertid viktigt att 
genomförandets tvåfassystem inte skapar ett abrupt avbrott mellan den första och andra fasen 
i programmet eftersom detta skulle ha en negativ effekt på viktig forskning.

Användningen av tvåfassystemet är nytt, eftersom det aldrig har använts i artikel 169 (nu 
artikel 185)-program. Föredraganden accepterar, precis som kommissionen och de deltagande 
staterna, denna nya anpassade strategi. Föredraganden gläds också åt framgången med de 
tidigare programmen Bonus ERA-NET och Bonus ERA-NET Plus, som levererade 
fantastiska resultat, fick en utmärkt bedömning och bra betyg, vilket tyder på att den 
strategiska fasen kan slutföras på mindre än två år. Detta är en viktig punkt, eftersom den 
strategiska fasens löptid på två år kanske inte riktigt passar det nuvarande programmet. Alla 
pågående Bonus-projekt beräknas slutföras i slutet av 2011, vilket innebär ett tidsglapp mellan 
slutet av det nuvarande ERA NET Plus och inledningen av nya Bonus-program. Detta kan få 
mycket negativa konsekvenser för hur forskningsgrupperna fungerar och deras möjligheter 
(just nu 16 grupper med över 400 forskare). 

Föredraganden föreslår därför en smidig övergång från den strategiska fasen till 
genomförandefasen, med en bedömning av kvaliteten i den strategiska fasen och eventuella 
förslag på förbättringar. Dessutom föreslår föredraganden en kortare tidsfrist för den 
strategiska fasen för att genomförandefasen ska kunna inledas i början av 2012 och för att 
minska risken med en krympande vetenskaplig kapacitet på grund av att denna fas sätts i gång 
så sent.

Verkligt/virtuellt gemensam pott

I kommissionens förslag är alla deltagande stater tvungna att bidra till en verkligt gemensam 
pott, från vilken stöd till forskningsverksamheter ska utgå. Enligt kommissionen är 
användningen av den verkligt gemensamma potten det enda sättet att bedriva 
forskningssamverkan och garantera riktig finansiell integration med europeiskt mervärde.

Sett från gemenskapens sida är en gemensam pott det absolut bästa, men i vissa deltagande 
stater kan vissa rättsliga och konstitutionella problem göra det svårt att överföra
forskningsstöd utomlands.

En lösning skulle enligt föredraganden kunna vara att generellt samla gemenskapens 
ekonomiska bidrag och de deltagande staternas kontantbidrag till Bonus i en pott som 
förvaltas centralt av Bonus EEIG. Om en deltagande stat av rättsliga eller konstitutionella skäl 
inte kan överföra sitt kontantbidrag till den gemensamma potten bör det dock vara möjligt att 
låta ett kontantbidrag från denna deltagande stat gå till endast inhemsk forskning. Erfarenhet 
och oberoende observationer som de gemensamma forsknings- och utvecklingsprogrammen 
för Östersjön (för närvarande finansierat till 32 procent av EU) har gjort tyder på att en 
samtida användning av den verkligt och virtuellt gemensamma potten inte skulle åsidosätta 
den övergripande principen om vetenskaplig excellens.


