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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Programos BONUS 169 tikslas – padidinti ES valstybių narių, Europos Sąjungos ir 
dalyvaujančių šalių Baltijos jūrai tyrinėti skiriamus mokslinių tyrimų pajėgumus.

Svarbu pagerinti supratimą apie tai, kodėl Baltijos jūra taip užteršta. Žinoma, tai galėtų 
būti privalumas atliekant naujus tyrimus, tačiau pranešėja taip pat nori atkreipti dėmesį į 
tai, kad atskiros valstybės per daugelį metų mokslinių tyrimų metu jau surinko labai daug 
žinių. Todėl ši programa turėtų būti skirta tam, kad visi šių tyrimų rezultatai būtų sujungti 
ir nebūtų nereikalingo jau įvykdytų tyrimų dubliavimo ar kartojimo, taip pat siekiant 
nustatyti naujas bendrų tyrimų pagal BONUS programą sritis.

Siekiant sustiprinti žinių bazę, būtų apdairu vienokiu ar kitokiu būdu į šią programą 
įtraukti Rusiją, nes ji yra viena didžiausių Baltijos jūros teršėjų.

2. Politinius sprendimus priimantiems asmenims turėtų būti suteikiama prieiga prie 
moksliškai pagrįstų esamos ir potencialios ekonominės, ekologinės ir socialinės žalos, 
kurios priežastis – Baltijos jūros ekosistemos pažeidimai ir biologinės įvairovės 
praradimas, vertinimų.

Profesionalūs žvejai yra viena iš svarbiausių grupių, jaučianti tiesioginį žalos poveikį, bet 
anaiptol ne vienintelė. Būtina laikytis plataus požiūrio į tai, kokie galėtų būti pasikeitimų 
Baltijos jūroje padariniai.

3. Svarbu laikytis plataus požiūrio įtraukiant į darbą sektorių, kurie nėra tiesiogiai paminėti 
tekste, atstovus. Kiti susiję sektoriai (sąrašas nėra išsamus) yra jūrų transporto, žemės 
ūkio, pramonės, taip pat uostų valdžios įstaigos.

4. Ypač atidžiai reikia aptarti visus su laivų balastiniu vandeniu susijusius aspektus, kadangi 
šiame vandenyje gali būti invazinių rūšių, kurios keltų pavojų Baltijos jūros ekologinei 
pusiausvyrai. Kalbant apie laivus, svarbu itin daug dėmesio skirti tam, kad būtų užkirstas 
kelias naftos išsiliejimams.

5. Tokie projektai kaip dujotiekis „Šiaurės srovė“ Baltijos jūroje taip pat verčia susimąstyti 
apie galimą trumpalaikį ir ilgalaikį poveikį, kurį turėtų vamzdynų tiesimas per visą 
Baltijos jūrą arba per kai kurias jos dalis. Pabrėžia, kaip svarbu užtikrinti, kad poveikio 
tyrimus užsakytų ir vykdytų ne vien tik suinteresuotos šalys, bet ir nepriklausomi 
ekspertai.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) BONUS EEIG turėtų skatinti atrinktų 
BONUS-169 projektų dalyvius 
bendradarbiauti, skleisti projektų rezultatus 
ir viešai skelbti šią informaciją,

(32) BONUS EEIG turėtų įpareigoti
atrinktų BONUS-169 projektų dalyvius 
bendradarbiauti, skleisti projektų rezultatus 
ir viešai skelbti šią informaciją,

Or. en

Pagrindimas

Reikia kiek įmanoma daugiau dalintis užbaigtų tyrimų rezultatais.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto g a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) aktyviai kviečia visas su Baltijos jūra 
sieną turinčias trečiąsias šalis dalyvauti 
šioje iniciatyvoje valstybės dalyvės 
teisėmis

Or. en

Pagrindimas

Rusija turėtų dalyvauti tyrimuose, nes ji prisidėjo prie Baltijos jūros teršimo. Šią naštą turėtų 
pasidalinti visos šalys.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2.2.1 punkto 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Strateginė mokslinių tyrimų darbotvarkė 
rengiama ir tvirtinama konsultuojantis su 
valstybėmis dalyvėmis, įvairiais 

Strateginė mokslinių tyrimų darbotvarkė 
rengiama ir tvirtinama konsultuojantis su 
valstybėmis dalyvėmis, įvairiais 
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suinteresuotaisiais asmenimis ir Komisija. 
Ja grindžiama politinė programa. Ji 
praplečia mokslinius tyrimus, kad šie 
apimtų ne tik jūros ekosistemą, bet ir jūros 
baseiną, kai sprendžiamos pagrindinės
Baltijos jūros regiono ekosistemų kokybės 
ir produktyvumo problemos.

suinteresuotaisiais asmenimis ir Komisija. 
Ja grindžiama politinė programa. Ji 
praplečia mokslinius tyrimus, kad šie 
apimtų ne tik jūros ekosistemą, bet ir jūros 
baseiną, kai sprendžiamos pagrindinės 
Baltijos jūros regiono ekosistemų kokybės 
ir produktyvumo problemos. Į ją taip pat 
reikėtų įtraukti dėl biologinės įvairovės 
regione praradimo patiriamą ekonominę 
žalą.

Or. en

Pagrindimas

Aiškiai pateiktos biologinės įvairovės ir ekosistemos paslaugų praradimo sąnaudos būtų 
papildomas argumentas politinius sprendimus priimantiems asmenims.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2.2.3 punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) užtikrinti, kad tyrimų rezultatais 
dalijamasi su kitais panašiais regioniniais 
jūrų mokslinių tyrimų projektais;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama kiek įmanoma vengti galimo mokslinių tyrimų dubliavimo ir 
kartojimo.


