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LÜHISELGITUS

1. Programm BONUS-169 on kavandatud parandama ELi liikmesriikide, Euroopa Liidu ja 
osalevate riikide mereuuringute teadussuutlikkust Läänemere küsimustes.

On tähtis paremini mõista, miks Läänemeri on nii saastatud. Koostöö uute uuringute 
valdkonnas võib küll tulla kasuks, kuid raportöör juhib tähelepanu asjaolule, et üksikute 
liikmesriikide poolt aastate vältel läbiviidud uurimistöö tulemusena on juba praegu olemas 
olulise mahuga teadmiste kogum. Kõnealuse programmi abil tuleks muu hulgas püüda 
selle uurimistöö tulemusi koondada, et vältida olemasoleva uurimistöö ebavajalikku 
kordamist või kattumist. Samas tuleks selgeks teha need uued alad, mida programmi 
BONUS raames võiks ühiselt uurida.

Selle teadmistebaasi avardamise huvides oleks mõistlik, kui programmis osaleks ühel või 
teisel viisil ka Venemaa, kuna Venemaa on üks Läänemere suurematest saastajatest.

2. Oleks asjakohane, kui poliitikakujundajate käsutuses oleksid teaduslikult põhjendatud 
prognoosid nii praeguse kui ka võimaliku majandusliku, ökoloogilise ja sotsiaalse kahju 
kohta, mida põhjustab Läänemere ökosüsteemi kahjustumine ja bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemine.

Kutselised kalurid on üks esimestest rühmadest, keda see puudutab, kuid nad ei ole 
ainsad. Läänemeres toimuvate muutuste tagajärgede puhul on tähtis säilitada laiem 
lähenemisviis.

3. Lisaks tekstis nimetatud valdkondadele, on tähtis laialdaselt kaasata ka teisi sektoreid.
Muu hulgas on asjakohased sektorid meretransport, põllumajandus, tööstus ja 
sadamavaldajad. 

4. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laevadelt merre heidetavale ballastveele, mis sisaldab 
sissetungivaid liike ja võib ohtu seada Läänemere loodusliku tasakaalu. Suurt tähelepanu 
tuleb pöörata ka laevade tekitatud õlireostuse vältimisele.

5. Sellised projektid nagu Nord Streami torujuhe Läänemeres tekitab küsimuse, milline lühi-
ja pikaajaline mõju on torujuhtmete ehitamisel kogu Läänemerre või mõnda selle osasse. 
On ülimalt tähtis tagada, et mõjuhinnanguid ei viiks läbi ega telliks ainult asjast huvitatud 
pooled, vaid et neid täiendaksid ka sõltumatud uuringud.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute 
ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) BONUS EEIG peaks julgustama 
väljavalitud BONUS-169 projektides 
osalejaid oma tulemusi teatavaks tegema ja 
levitama ning tegema kõnealuse teabe 
avalikkusele kättesaadavaks,

(32) BONUS EEIG peaks kohustama
väljavalitud BONUS-169 projektides 
osalejaid oma tulemusi teatavaks tegema ja 
levitama ning tegema kõnealuse teabe 
avalikkusele kättesaadavaks,

Or. en

Selgitus

Läbiviidud uurimuste tulemusi tuleks omavahel jagada nii palju kui võimalik.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) kutsutakse kõiki Läänemerega 
piirnevaid kolmandaid riike aktiivselt üles 
algatusega ühinema osaleva riigi 
staatuses.

Or. en

Selgitus

Venemaa peaks osalema teadusuuringutes, sest ta on osalenud ka Läänemere saastamises. 
Kõik riigid peaksid seda koormat jagama.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2.2.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Strateegiline uurimiskava töötatakse välja 
ja selle suhtes lepitakse kokku osalevate 

Strateegiline uurimiskava töötatakse välja 
ja selle suhtes lepitakse kokku osalevate 
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riikide, mitmesuguste sidusrühmade ja 
komisjoni vaheliste konsultatsioonide 
käigus. See on alus poliitikast juhinduvale 
programmile. Kavaga laiendatakse 
teadusuuringute sihti, kaasates 
mereökosüsteemi kõrval ka vesikonnal 
põhineva lähenemisviisi, mille raames 
käsitletakse peamisi Läänemere piirkonna 
ökosüsteemide kvaliteeti ja tootlikkust 
mõjutavaid küsimusi.

riikide, mitmesuguste sidusrühmade ja 
komisjoni vaheliste konsultatsioonide 
käigus. See on alus poliitikast juhinduvale 
programmile. Kavaga laiendatakse 
teadusuuringute sihti, kaasates 
mereökosüsteemi kõrval ka vesikonnal 
põhineva lähenemisviisi, mille raames 
käsitletakse peamisi Läänemere piirkonna 
ökosüsteemide kvaliteeti ja tootlikkust 
mõjutavaid küsimusi. See sisaldab ka selle 
piirkonna bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemise majandusliku kulu 
prognoosi.

Or. en

Selgitus

Bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste kao kulude kindlaksmääramine annab 
poliitikakujundajatele veenva argumendi.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2.2.3 – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) tagatakse uurimistulemuste jagamine 
muude sarnaste piirkondlike mereuuringu 
projektidega;

Or. en

Selgitus

Selle sättega soovitakse vältida – võimalikult suures ulatuses – uurimistöö kattumist ja 
kordamist.


