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KORT BEGRUNDELSE

1. BONUS-169-programmet tager sigte på at styrke EU-medlemsstaternes, EU's og 
deltagerlandenes maritime forskningskapacitet i Østersøregionen.

Det er vigtigt, at vi får en bedre forståelse af, hvorfor Østersøen er så forurenet. Det kan 
naturligvis være en fordel at forene indsatsen, når det gælder nye undersøgelser, men 
ordføreren vil også gerne gøre opmærksom på den store mængde viden, der allerede 
foreligger som følge af forskning, som de enkelte medlemsstater har foretaget i årenes løb.
Programmet skal bl.a. sigte mod at samle resultaterne af denne forskning for at undgå 
unødigt dobbeltarbejde eller overlapning af allerede eksisterende forskning og identificere 
nye hensigtsmæssige områder for fælles forskning inden for rammerne af BONUS-
programmet.

For at udvide dette vidensgrundlag ville det være fornuftigt at inddrage Rusland på den 
ene eller anden måde, da landet i høj grad bidrager til forureningen af Østersøen.

2. Det ville være relevant for politikerne at have adgang til videnskabeligt baserede skøn 
over de nuværende såvel som de potentielle økonomiske, miljømæssige og sociale tab, der 
skyldes ødelæggelser af økosystemet og tab af biodiversiteten i Østersøen.

Erhvervsfiskerne er den første, men langtfra den eneste gruppe, der direkte berøres af 
denne situation. Det er vigtigt at anlægge en bred indfaldsvinkel til konsekvenserne af 
ændringerne i Østersøen.

3. Hvad angår inddragelsen af forskellige sektorer, er det ud over de sektorer, som 
udtrykkeligt nævnes i teksten, vigtigt at anlægge en bred indfaldsvinkel. Andre relevante 
sektorer omfatter, men er ikke begrænset til, søtransportsektoren, landbruget, industrien 
og havnemyndighederne.

4. Der skal tages særlige hensyn til problemet med ballastvand fra skibe, der indeholder 
invasive arter, som kan true den naturlige økologiske balance i Østersøen. Hvad angår 
skibe, er forebyggelsen af olieudslip også et område, der i høj grad bør fokuseres på.

5. Projekter som North Stream-rørledningen i Østersøen rejser også spørgsmål om de 
potentielle kortsigtede og langsigtede konsekvenser, som opførelsen af rørledninger kan 
have for hele eller dele af Østersøen. Det understreger, hvor vigtigt det er at sikre, at 
konsekvensanalyser ikke kun udføres og bestilles af de interesserede parter, men også 
suppleres af uafhængig forskning.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
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i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

32. BONUS-EØFG bør tilskynde
deltagerne i de udvalgte BONUS-169-
projekter til at orientere om og 
videreformidle deres resultater og gøre 
disse oplysninger offentligt tilgængelige

32. BONUS-EØFG bør forpligte
deltagerne i de udvalgte BONUS-169-
projekter til at orientere om og 
videreformidle deres resultater og gøre 
disse oplysninger offentligt tilgængelige

Or. en

Begrundelse

Resultaterne af den forskning, der har fundet sted, skal så vidt muligt deles.

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) aktivt opfordre alle tredjelande i 
Østersøregionen til at deltage i initiativet 
som deltagerland

Or. en

Begrundelse

Rusland bør deltage i forskningsindsatsen, da landet også har bidraget til forureningen af 
Østersøen. Alle landene bør dele byrden.

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 2.2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den strategiske forskningsagenda skal Den strategiske forskningsagenda skal 
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udarbejdes og aftales i samråd med 
deltagerlandene, en bred vifte af 
interesserede parter og Kommissionen. 
Den skal danne grundlag for et 
politikdrevet program. Den skal udvide 
forskningens fokus til ud over det marine 
økosystem også at omfatte hele 
afvandingsområdet gennem en tilgang, der 
tager hensyn til de hovedproblemer, der 
påvirker økosystemernes kvalitet og 
produktivitet i Østersøregionen.

udarbejdes og aftales i samråd med 
deltagerlandene, en bred vifte af 
interesserede parter og Kommissionen. 
Den skal danne grundlag for et 
politikdrevet program. Den skal udvide 
forskningens fokus til ud over det marine 
økosystem også at omfatte hele 
afvandingsområdet gennem en tilgang, der 
tager hensyn til de hovedproblemer, der 
påvirker økosystemernes kvalitet og 
produktivitet i Østersøregionen. Den skal 
indeholde et skøn over de økonomiske 
omkostninger ved tabet af biodiversitet i 
regionen.

Or. en

Begrundelse

Kvantificeringen af omkostningerne ved tabet af biodiversitet og økosystemets ydelser giver 
politikerne et yderligere argument.

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 2.2.3 – litra i a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) at sikre, at forskningsresultaterne
deles med andre lignende regionale 
havforskningsprojekter

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse skal så vidt muligt forhindre dobbeltarbejde og en overlapning af 
forskningsindsatsen.


