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КРАТКА ОБОСНОВКА

1. Програмата Bonus 169  цели да увеличи капацитета за провеждане на морска научно 
изследователска дейност по отношение на Балтийско море на държавите членки на 
ЕС, на Европейския съюз и на държавите участнички.

Важно е да подобрим разбирането си по въпроса защо Балтийско море е толкова 
замърсено. Разбира се, може да е от полза да се обединят силите, когато става дума 
за нови изследвания, но докладчикът би желал също така да обърне внимание на 
големия обем от знания, които вече съществуват в резултат на 
научноизследователската дейност, проведена през годините от отделните държави-
членки. Тази програма следва, наред с другото, да се стреми да консолидира 
резултатите от настоящите научни изследвания, за да се избегне ненужно дублиране 
или припокриване на вече съществуващи изследвания, както и да определи нови 
области, подходящи за обща научноизследователска дейност в рамките на 
Програмата BONUS.

За да се разшири базата знания, е разумно Русия да бъде ангажирана под една или 
друга форма, тъй като тя е допринася сериозно за замърсяването на Балтийско море.

2. От практическо значение за хората, разработващи политики, е да имат достъп до 
научнообосновани оценки както за настоящите, така и за потенциалните 
икономически, екологични и социални загуби, предизвикани от нанесените на 
екосистемата вреди и от загубата на биологичното разнообразие в Балтийско море. 

Професионалните рибари са една от първите групи, пряко заинтересовани от това, 
но далеч не са единствената. Важно е да се поддържа широк обхват по отношение 
на последствията от промените в Балтийско море.

3. Когато става дума за ангажирането на различни сектори, освен тези, които изрично 
са споменати в текста, е важен широкият обхват. Други съответни сектори са – без 
списъкът да се изчерпва с тях – морският транспорт, селското стопанство, 
промишлеността и пристанищните органи.

4. Особено внимание трябва да се обърне на въпроса с баластните води от кораби, 
съдържащи инвазивни видове, които могат да застрашат естествения екологичен 
баланс в Балтийско море. Когато става дума за кораби, предотвратяването на 
нефтени разливи е област, която също изисква висока степен на внимание.

5. Проекти като тръбопровода „Северен поток” в Балтийско море също повдигат 
въпроса относно потенциалното краткосрочно и дългосрочно въздействие от 
изграждането на тръбопроводи през цялото Балтийско море или през части от него.
Проектът подчертава колко е важно да се гарантира, че проучванията за въздействието 
върху околната среда са не само извършени и възложени от заинтересованите страни, 
но и че са подкрепени от независими изследвания.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да 
включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) BONUS EEIG следва да насърчава
участниците в подбраните проекти на 
BONUS-169 да обменят и широко да 
разпространяват информация относно 
своите резултати и да осигурят достъп 
на обществеността до тази информация,

(32) BONUS EEIG следва да задължава
участниците в подбраните проекти на 
BONUS-169 да обменят и широко да 
разпространяват информация относно 
своите резултати и да осигурят достъп 
на обществеността до тази информация,

Or. en

Обосновка

Резултатите от извършените научни изследвания трябва да стават възможно най-
широко обществено достояние. 

Изменение 2

Предложение за решение
Приложение I - точка 1 - буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) се приканват активно всички 
трети държави, граничещи с 
Балтийско море, да се присъединят 
към инициативата като участващи 
държави.

Or. en

Обосновка

Русия следва да участва в научноизследователските усилия, тъй като участва и в 
замърсяването на Балтийско море. Всички държави следва да поемат своя дял от 
тежестта.
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Изменение 3

Предложение за решение
Приложение I - точка 2.2.1 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стратегическият план за научни 
изследвания се разработва и договаря 
чрез консултации между участващите 
държави, широк кръг от заинтересовани 
страни и Комисията. Той представлява 
основата за политически мотивирана 
програма. В него ударението в научните 
изследвания се разширява, като в 
допълнение към морската екосистема се 
включва целият басейн, така че да се 
вземат под внимание основните 
проблеми, засягащи качеството и 
продуктивността на екосистемите в 
Балтийския регион.

Стратегическият план за научни 
изследвания се разработва и договаря 
чрез консултации между участващите 
държави, широк кръг от заинтересовани 
страни и Комисията. Той представлява 
основата за политически мотивирана 
програма. В него ударението в научните 
изследвания се разширява, като в 
допълнение към морската екосистема се 
включва целият басейн, така че да се 
вземат под внимание основните 
проблеми, засягащи качеството и 
продуктивността на екосистемите в 
Балтийския регион. Той включва 
оценка на икономическата цена на 
загубата на биологично разнообразие в 
региона.

Or. en

Обосновка

Количественото изражение на разходите вследствие загубата на биологично 
разнообразие и на услугите за екосистемата дава допълнителен аргумент на тези, 
които разработват политики. 

Изменение 4

Предложение за решение
Приложение I - точка 2.2.3 - точка и а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) гарантиране, че резултатите от 
научните изследвания се обменят с 
други подобни регионални проекти за 
морски изследвания;

Or. en
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Обосновка

Настоящото допълнение цели да избегне колкото е възможно припокриването и 
дублирането на научноизследователски усилия.


