
PA\803529HU.doc PE438.436v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

2009/0169(COD)

5.2.2010

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
részéről

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az Európai Parlament és a Tanács a több tagállam által indított közös balti-
tengeri kutatási és fejlesztési programban (BONUS-169) való közösségi 
részvételről szóló határozatra irányuló javaslatáról
(COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

A vélemény előadója: Anna Rosbach



PE438.436v01-00 2/6 PA\803529HU.doc

HU

PA_Legam



PA\803529HU.doc 3/6 PE438.436v01-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

1. A Bonus 169 program célja az EU tagállamai, az Európai Unió és a résztvevő országok 
tengerkutatási kapacitásának növelése a Balti-tenger vonatkozásában.

Fontos annak jobb megértése, hogy a Balti-tenger miért annyira szennyezett.
Természetesen előnyös lehet az erők egyesítése az újabb tanulmányok elkészítése 
tekintetében, de az előadó fel szeretné hívni a figyelmet arra a már meglévő hatalmas 
mennyiségű tudásanyagra, amely az egyes tagállamok évek során folytatott kutatásainak 
eredménye. Ennek a programnak többek között arra kell irányulnia, hogy egyesítse a 
kutatások eredményeit a folyamatban lévő kutatások felesleges ismétlése vagy az azok 
közötti átfedések elkerülése érdekében, valamint arra, hogy olyan újabb kutatási 
területeket jelöljön meg, amelyek a BONUS program keretén belül alkalmasak a közös 
kutatásra.

E tudásalap bővítése érdekében ésszerű lenne Oroszország valamilyen formában történő 
bevonása, mivel az ország jelentős mértékben járul hozzá a Balti-tenger szennyezéséhez.

2. Fontos lehet a politikai döntéshozók számára, hogy hozzáférhessenek azokhoz a 
tudományos alapú becslésekhez, amelyek azokra a jelenlegi és lehetséges gazdasági, 
ökológiai és társadalmi károkra vonatkoznak, amelyek a Balti-tenger biológiai sokfélesége 
és az ökológiai rendszer károsodásának következményei. 

A hivatásos halászok csoportja az egyik, de távolról sem az egyetlen, amelyet ez 
közvetlenül érint. Lényeges nyitottnak lenni a Balti-tengeren bekövetkező változások 
következményei tekintetében.

3. A szövegben kifejezetten megemlített ágazatokon kívüli más ágazatok bevonása esetében 
fontos a nyitottság. Ilyen érintett ágazat lehet a tengeri közlekedés ágazata, a 
mezőgazdaság, az ipar és a kikötői hatóságok, de nem kizárólag ezek.

4. Külön figyelmet kell fordítani az invazív fajokat tartalmazó hajókból származó 
ballasztvízre, amely a Balti-tenger természetes ökológiai egyensúlyát veszélyeztetheti.    A 
hajók esetében az olajszennyezések megakadályozása is egy olyan terület, amelyre 
fokozott figyelmet kell fordítani.

5. Az Északi Áramlat csővezetékhez hasonló balti-tengeri projektek kérdéseket vetnek fel a 
csővezetékek Balti-tengeren vagy annak egy részén történő megépítésének lehetséges 
rövid és hosszú távú hatásaival kapcsolatban. Hangsúlyozza, hogy fontos annak 
biztosítása, hogy az érintett felek megbízásából készülő hatástanulmányokat független 
kutatások is kiegészítsék.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja az Ipari, 
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Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő javaslatokat:

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Indokolt, hogy a BONUS EEIG
ösztönözze a kiválasztott BONUS-169-
projektek résztvevőit arra, hogy 
eredményeiket másoknak átadják és széles 
körben terjesszék, továbbá arra, hogy 
ezeket az információkat nyilvánosan 
hozzáférhetővé tegyék,

(32) Indokolt, hogy a BONUS EEIG
kötelezze a kiválasztott BONUS-169-
projektek résztvevőit arra, hogy 
eredményeiket másoknak átadják és széles 
körben terjesszék, továbbá arra, hogy 
ezeket az információkat nyilvánosan 
hozzáférhetővé tegyék,

Or. en

Indokolás

Az elvégzett kutatások eredményeit amennyire csak lehetséges meg kell osztani.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – g a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) aktívan felkéri a Balti-tengert 
határoló valamennyi harmadik országot 
mint résztvevő államot a 
kezdeményezésben való részvételre 

Or. en

Indokolás

Oroszországnak részt kell vennie a kutatási erőfeszítésekben, mert a Balti-tenger 
szennyezésének is részese. Valamennyi országnak osztoznia kell a teherviselésben.
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Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2.2.1 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A stratégiai kutatások menetrendjét a részt 
vevő államokkal, az érdekeltek széles 
körével és a Bizottsággal egyeztetve kell 
kidolgozni és elfogadni. A menetrend 
szolgál a politikai célokhoz illeszkedő 
program alapjául. A menetrend úgy 
szélesíti a kutatások fókuszát, hogy az a 
tengeri ökoszisztémán túlmenően magába 
foglalhassa a vízgyűjtő medencén alapuló 
megközelítést, amely a balti-tengeri térség 
ökoszisztémáinak minőségére és 
termelékenységére kiható kiemelt 
kérdésekkel foglalkozik.

A stratégiai kutatások menetrendjét a részt 
vevő államokkal, az érdekeltek széles 
körével és a Bizottsággal egyeztetve kell 
kidolgozni és elfogadni. A menetrend 
szolgál a politikai célokhoz illeszkedő 
program alapjául. A menetrend úgy 
szélesíti a kutatások fókuszát, hogy az a 
tengeri ökoszisztémán túlmenően magába 
foglalhassa a vízgyűjtő medencén alapuló 
megközelítést, amely a balti-tengeri térség 
ökoszisztémáinak minőségére és 
termelékenységére kiható kiemelt 
kérdésekkel foglalkozik. A menetrendnek 
tartalmaznia kell a régió biológiai 
sokféleségének károsodására vonatkozó 
gazdasági költségek becslését. 

Or. en

Indokolás

A biológiai sokféleség és az ökológiai rendszer károsodásával kapcsolatos költségek 
számszerűsítése további érv lehet a politikai döntéshozók számára.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2.2.3 pont – i a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) annak biztosítása, hogy a kutatási 
eredményeket más regionális 
tengerkutatási projektekkel is megosztják;

Or. en

Indokolás

E kiegészítés célja, hogy amennyire lehetséges elkerüljük a kutatási erőfeszítések közötti 
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átfedéseket és azok ismétlődését.


