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LYHYET PERUSTELUT

1. BONUS–169-ohjelmalla pyritään lisäämään Euroopan unionin jäsenvaltioiden, Euroopan 
unionin ja ohjelmaan osallistuvien valtioiden merentutkimusvalmiuksia Itämerellä.

On tärkeää lisätä tietoisuutta niistä syistä, miksi Itämeri on niin saastunut. On 
luonnollisestikin hyödyllistä yhdistää voimat uusien tutkimusten osalta, mutta valmistelija 
haluaa kiinnittää huomiota myös siihen laajaan tietopohjaan, joka on jo olemassa 
yksittäisissä jäsenvaltioissa vuosien mittaan toteutettujen tutkimusten myötä. Ohjelmassa 
pitäisi muun muassa pyrkiä kokoamaan näiden tutkimusten tuloksia, jotta vältetään 
olemassa olevien tutkimusten tarpeeton toisto ja päällekkäisyys, sekä kartoittamaan uusia 
aloja, jotka soveltuvat yhteiseen tutkimukseen BONUS-ohjelman puitteissa.

Tietopohjan laajentamiseksi olisi hyvä ottaa mukaan myös Venäjä jossain muodossa, 
koska se saastuttaa Itämerta huomattavasti.

2. Politiikan sisällöstä päättävillä tahoilla olisi oltava mahdollisuus saada tieteellisiä arvioita 
sekä nykyisistä että potentiaalisista taloudellisista, ekologisista ja yhteiskunnallisista 
vahingoista, joita aiheutuu ekosysteemin vahingoittuessa ja biologisen monimuotoisuuden 
heiketessä Itämerellä.

Ammattikalastajat ovat yksi ensimmäisistä ryhmistä, joita tämä koskee suoraan, mutta he 
eivät suinkaan ole ainoita. Itämeren muutosten seurausten osalta on syytä säilyttää laaja 
perspektiivi.

3. Kun ajatellaan eri alojen mukaan ottamista (niiden lisäksi, mitä tekstissä on 
nimenomaisesti mainittu), on tärkeää säilyttää laaja-alaisuus. Esimerkkejä muista 
kyseeseen tulevista aloista voisivat olla merenkulku, maatalous ja teollisuus sekä 
satamaviranomaiset.

4. Erityishuomiota on kiinnitettävä alusten painolastiveteen, jossa on tulokaslajeja, jotka 
voivat uhata Itämeren luonnollista ekologista tasapainoa. Alusten osalta öljyvuotojen 
estäminen on myös hyvin keskeinen toiminta-alue.

5. North Stream -kaasuputken kaltaiset hankkeet nostavat esiin kysymyksiä myös putkien 
vetämisen mahdollisista lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksista Itämereen tai sen osiin.
On erittäin tärkeää varmistaa, että vaikutustutkimuksia eivät laadi ja teetä ainoastaan 
asianosaiset vaan että niitä täydennetään riippumattomilla tutkimuksilla.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) BONUS EEIG:n olisi kannustettava
BONUS-169:ään valittujen hankkeiden 
osallistujia tiedottamaan tuloksista ja 
levittämään niitä laajalti ja saattamaan 
tämä tieto julkisesti saataville,

(32) BONUS EEIG:n olisi velvoitettava
BONUS-169:ään valittujen hankkeiden 
osallistujia tiedottamaan tuloksista ja 
levittämään niitä laajalti ja saattamaan 
tämä tieto julkisesti saataville,

Or. en

Perustelu

Suoritettujen tutkimusten tulokset pitäisi jakaa mahdollisimman laajalti.

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Liite I - 1 kohta - g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) kutsutaan aktiivisesti kaikki EU:n 
ulkopuoliset Itämeren valtiot 
osallistumaan aloitteeseen osallistuvana 
valtiona.

Or. en

Perustelu

Venäjän pitäisi osallistua tutkimusponnisteluihin, koska se on osallistunut myös Itämeren 
saastuttamiseen. Kaikkien maiden pitäisi jakaa taakka.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Liite I - 2.2.1 kohta - 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Strateginen tutkimuslinjaus laaditaan ja 
siitä sovitaan keskinäisellä neuvonpidolla, 
jossa ovat mukana osallistuvat valtiot, laaja 

Strateginen tutkimuslinjaus laaditaan ja 
siitä sovitaan keskinäisellä neuvonpidolla, 
jossa ovat mukana osallistuvat valtiot, laaja 
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kirjo sidosryhmiä ja komissio. Se 
muodostaa perustan politiikkalähtöiselle 
ohjelmalle. Sen tutkimuskohteet on 
rajattava niin, että ne käsittävät 
meriekosysteemin lisäksi myös Itämeren 
valuma-alueen, jotta voidaan ottaa 
huomioon Itämeren alueen ekosysteemien 
laatuun ja tuottavuuteen vaikuttavat 
keskeiset tekijät.

kirjo sidosryhmiä ja komissio. Se 
muodostaa perustan politiikkalähtöiselle 
ohjelmalle. Sen tutkimuskohteet on 
rajattava niin, että ne käsittävät 
meriekosysteemin lisäksi myös Itämeren 
valuma-alueen, jotta voidaan ottaa 
huomioon Itämeren alueen ekosysteemien 
laatuun ja tuottavuuteen vaikuttavat 
keskeiset tekijät. Sen on katettava arvio 
alueen biologisen monimuotoisuuden 
menetyksen taloudellisista 
kustannuksista.

Or. en

Perustelu

Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen menetyksen kustannusten 
määrittäminen on arvokas lisätieto päättäjille.

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Liite I - 2.2.3 kohta - i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) varmistetaan, että tutkimustulokset 
jaetaan muiden vastaavien alueellisten 
merentutkimushankkeiden kanssa.

Or. en

Perustelu

Lisäyksellä pyritään välttämään mahdollisuuksien rajoissa päällekkäisyyttä ja toistoa 
tutkimuksissa.


