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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Program BONUS-169 má za cíl posílit kapacity členských států EU, Evropské unie
a zúčastněných zemí, pokud jde o mořský výzkum v oblasti Baltského moře.

Je třeba, abychom se lépe seznámili s důvody, proč je Baltské moře tak znečištěné. Spojit 
síly může být samozřejmě v případě nových studií výhodné, ovšem navrhovatelka by také 
ráda upozornila na to, že již existuje velké množství poznatků pramenících z výsledků 
výzkumu prováděného po dlouhá léta jednotlivými členskými státy. Program by se měl 
mimo jiné zaměřovat na shromažďování výsledků tohoto výzkumu, aby se předešlo 
zbytečnému zdvojování a překrývání probíhajících výzkumných projektů, a na lokalizaci 
nových oblastí vhodných pro společný výzkum v rámci programu BONUS.

Má-li se objem poznatků o této záležitosti rozšířit, bylo by rozumné zapojit do programu 
nějakým způsobem i Rusko, které patří mezi největší znečišťovatele Baltského moře.

2. Tvůrci politik by uvítali přístup k vědecky podloženým odhadům současných
i potenciálních hospodářských, ekologických a sociálních ztrát, které s sebou poškození 
ekosystému a ztráta biologické rozmanitosti v Baltském moři nesou.

Jednou ze skupin, ale nikoli jedinou, které se tato problematika týká v první řadě, jsou 
profesionální rybáři. Dopady změn v Baltském moři je třeba vnímat v širokém rozsahu.

3. Otevřený přístup je třeba si zachovat i při zapojování těch odvětví, která nejsou v textu 
vysloveně zmíněna. Mezi další související odvětví patří mimo jiné námořní doprava, 
zemědělství, průmysl a správa přístavů.

4. Zvláštní pozornost je třeba věnovat problému balastové vody z lodí, která obsahuje 
invazní druhy, jež mohou ohrozit přirozenou ekologickou rovnováhu Baltského moře.
Pokud jde o lodě, další záležitostí, které je třeba věnovat velkou pozornost, je prevence 
ropných skvrn.

5. V souvislosti s projekty, jako je plynovod North Stream v Baltském moři, se rovněž 
objevují otázky ohledně případného krátkodobého a dlouhodobého dopadu výstavby 
těchto plynovodů na Baltské moře jako celek nebo na jeho části. Zdůrazňuje se tím 
význam posouzení dopadu, které je třeba na základě zadání zúčastněných stran nejen 
řádně provést, ale také doplnit o výsledky nezávislého výzkumu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) BONUS EEIG by měl účastníky 
vybraných projektů BONUS-169 vyzvat, 
aby sdělovali výsledky své práce, šířili je
a zpřístupnili je veřejnosti,

(32) BONUS EEIG by měl účastníky 
vybraných projektů BONUS-169 zavázat
k tomu, aby sdělovali výsledky své práce, 
šířili je a zpřístupnili je veřejnosti,

Or. en

Odůvodnění

Výsledky provedeného výzkumu musí být sdíleny v nejširší možné míře.

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) aktivně vyzve všechny třetí země ležící
u Baltského moře, aby se do programu 
zapojily jako zúčastněné státy 

Or. en

Odůvodnění

Rusko by se mělo na výzkumné práci podílet, protože se podílí i na znečišťování Baltského 
moře. Odpovědnost by měly nést všechny státy společně.

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2.2.1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Strategický plán výzkumu bude zpracován
a dohodnut v konzultacích mezi 
zúčastněnými státy, širokým okruhem 
zúčastněných subjektů a Komisí. Bude 

Strategický plán výzkumu bude zpracován
a dohodnut v konzultacích mezi 
zúčastněnými státy, širokým okruhem 
zúčastněných subjektů a Komisí. Bude 
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základnou pro politicky určovaný program. 
Rozšíří zaměření výzkumu s cílem začlenit 
kromě mořského ekosystému také 
koncepci povodí, která řeší klíčové otázky 
ovlivňující jakost a produktivitu 
ekosystémů v oblasti Baltského moře.

základnou pro politicky určovaný program. 
Rozšíří zaměření výzkumu s cílem začlenit 
kromě mořského ekosystému také 
koncepci povodí, která řeší klíčové otázky 
ovlivňující jakost a produktivitu 
ekosystémů v oblasti Baltského moře. Jeho 
součástí bude odhad ekonomických 
nákladů spojených se ztrátou biologické 
rozmanitosti v regionu.

Or. en

Odůvodnění

Kvantifikace nákladů spojených se ztrátou biologické rozmanitosti a službami v zájmu 
ekosystému je dalším argumentem pro tvůrce politik.

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2.2.3 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) zajištění toho, aby výsledky výzkumu 
byly poskytnuty pro účely obdobných 
regionálních projektů mořského 
výzkumu;

Or. en

Odůvodnění

Smyslem tohoto nového bodu je co možná nejlépe předejít tomu, aby se výzkumné snahy 
překrývaly nebo zdvojovaly.


