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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Το πρόγραμμα Bonus 169 έχει ως στόχο τη βελτίωση της θαλάσσιας ερευνητικής 
ικανότητας των κρατών μελών της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών που 
συμμετέχουν σε θέματα που αφορούν τη Βαλτική θάλασσα.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε καλύτερα τους λόγους για τους οποίους η Βαλτική 
θάλασσα είναι τόσο μολυσμένη. Μπορεί φυσικά να αποτελεί πλεονέκτημα το να 
ενώνουμε τις δυνάμεις μας όταν πρόκειται για νέες έρευνες, όμως η συντάκτρια θα ήθελε 
επίσης να εστιάσει την προσοχή στον ήδη υφιστάμενο όγκο γνώσεων που προκύπτει ως 
αποτέλεσμα των ερευνών που έχουν διεξαχθεί όλα αυτά τα χρόνια από το κάθε κράτος 
μέλος χωριστά. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει μεταξύ άλλων να έχει ως στόχο τη 
συγκέντρωση αποτελεσμάτων από την έρευνα αυτή ώστε να αποφευχθούν επαναλήψεις 
και επικαλύψεις ήδη υφιστάμενης έρευνας καθώς και  τον εντοπισμό νέων πεδίων 
κατάλληλων για κοινή έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος BONUS.

Για τη διεύρυνση αυτής της βάσης γνώσεων, φρόνιμη πράξη θα ήταν η συμμετοχή της 
Ρωσίας με κάποιο τρόπο, καθώς αποτελεί τον βασικότερο ρυπαντή της Βαλτικής 
θάλασσας. 

2. Θα ήταν σκόπιμο για τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής να έχουν 
πρόσβαση σε επιστημονικά τεκμηριωμένες προβλέψεις τόσο των τρεχουσών όσο και των 
ενδεχόμενων οικονομικών, οικολογικών και κοινωνικών απωλειών λόγω των 
καταστροφών του οικοσυστήματος και της απώλειας της βιοποικιλότητας στη Βαλτική 
θάλασσα. 

Οι επαγγελματίες αλιείς είναι μια από τις ομάδες τις οποίες αφορά άμεσα το ανωτέρω 
θέμα αλλά δεν είναι οι μοναδικοί. Είναι σημαντικό να έχουμε μια ευρεία προοπτική κατά 
την εξέταση των συνεπειών των αλλαγών στη Βαλτική θάλασσα.

3. Όταν πρόκειται να συμπεριλάβουμε διάφορους τομείς, εκτός αυτών που αναφέρονται 
ξεκάθαρα στο κείμενο, είναι σημαντικό να έχουμε μια ευρεία προοπτική κατά την 
εξέταση της κατάστασης. Άλλοι σχετικοί τομείς είναι -χωρίς φυσικά να περιορίζονται 
μόνο σ' αυτούς- ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών, η γεωργία, η βιομηχανία και οι 
λιμενικές αρχές. 

4. Πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη το θέμα του υδάτινου έρματος των πλοίων, το οποίο 
περιέχει χωροκατακτητικά είδη που απειλούν τη φυσική οικολογική ισορροπία της 
Βαλτικής θάλασσας.  Όσον αφορά τα πλοία, ένα θέμα που χρήζει ύψιστης προσοχής 
είναι η πρόληψη των πετρελαιοκηλίδων. 

5. Σχέδια όπως ο αγωγός North Stream στη Βαλτική θάλασσα εγείρουν επίσης ερωτήματα 
σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του συστήματος των 
αγωγών σε όλη ή σε κάποια μέρη της Βαλτικής θάλασσας. Υπογραμμίζει τη σημασία να 
διασφαλιστεί ότι οι μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις δεν διεξάγονται κατά παραγγελία 
από τα ενδιαφερόμενα μέρη αλλά συμπληρώνονται και από ανεξάρτητη έρευνα.



PE438.436v01-00 4/6 PA\803529EL.doc

EL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Ο ΕΟΟΣ BONUS πρέπει να 
ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες στα 
επιλεγμένα σχέδια της πρωτοβουλίας 
BONUS-169 να κοινοποιούν και να 
διαδίδουν ευρέως τα αποτελέσματά τους 
και να καθιστούν τις πληροφορίες αυτές 
διαθέσιμες στο κοινό.

(32) Ο ΕΟΟΣ BONUS πρέπει να 
υποχρεώσει τους συμμετέχοντες στα 
επιλεγμένα σχέδια της πρωτοβουλίας 
BONUS-169 να κοινοποιούν και να 
διαδίδουν ευρέως τα αποτελέσματά τους 
και να καθιστούν τις πληροφορίες αυτές 
διαθέσιμες στο κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αποτελέσματα διεξαχθείσας έρευνας πρέπει να διαδίδονται όσο το δυνατό περισσότερο

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι , σημείο 1, στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) καλεί ενεργά όλες τις τρίτες χώρες 
που βρέχονται από τη Βαλτική θάλασσα 
να λάβουν μέρος στην πρωτοβουλία ως 
Συμμετέχοντα Κράτη

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ρωσία θα πρέπει να συμμετάσχει στις ερευνητικές προσπάθειες διότι συμμετείχε επίσης και 
στη μόλυνση της Βαλτικής θάλασσας. Όλες οι χώρες θα πρέπει  να μοιραστούν το φορτίο.
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Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I, σημείο 2.2.1, εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας 
αναπτύσσεται και συμφωνείται στο 
πλαίσιο διαβούλευσης με τα συμμετέχοντα 
κράτη, με ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων και 
με την Επιτροπή. Αποτελεί τη βάση για 
ένα πρόγραμμα καθοδηγούμενο από την 
πολιτική. Διευρύνει την επικέντρωση της 
έρευνας ώστε να ενσωματώσει, επιπλέον 
του θαλάσσιου οικοσυστήματος, μια 
προσέγγιση υδρολογικής λεκάνης, η οποία 
εξετάζει τα βασικά ζητήματα που 
επηρεάζουν την ποιότητα και την 
παραγωγικότητα των οικοσυστημάτων 
στην περιοχή της Βαλτικής.

Το στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας 
αναπτύσσεται και συμφωνείται στο 
πλαίσιο διαβούλευσης με τα συμμετέχοντα 
κράτη, με ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων και 
με την Επιτροπή. Αποτελεί τη βάση για 
ένα πρόγραμμα καθοδηγούμενο από την 
πολιτική. Διευρύνει την επικέντρωση της 
έρευνας ώστε να ενσωματώσει, επιπλέον 
του θαλάσσιου οικοσυστήματος, μια 
προσέγγιση υδρολογικής λεκάνης, η οποία 
εξετάζει τα βασικά ζητήματα που 
επηρεάζουν την ποιότητα και την 
παραγωγικότητα των οικοσυστημάτων 
στην περιοχή της Βαλτικής. Θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί πρόβλεψη του 
οικονομικού κόστους της απώλειας της 
βιοποικιλότητας στην περιοχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να δοθεί μια ποσοτική αξιολόγηση του κόστους της απώλειας της βιοποικιλότητας και των 
υπηρεσιών οικοσυστημάτων, δίνεται επιπλέον επιχείρημα για τους φορείς που είναι υπεύθυνοι 
για τη χάραξη πολιτικής. 

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι, σημείο2.2.3, σημείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θα) να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα 
της έρευνας διαδίδονται και σε άλλα 
παρόμοια θαλάσσια περιφερειακά σχέδια.

Or. en



PE438.436v01-00 6/6 PA\803529EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή έχει ως στόχο την αποφυγή, όσο το δυνατό περισσότερο, επαναλήψεων και 
επικαλύψεων των ερευνητικών προσπαθειών. 


