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ĪSS PAMATOJUMS

1. Programmas BONUS-169 mērķis ir palielināt ES dalībvalstu, Eiropas Savienības un 
programmā iesaistīto valstu Baltijas jūras zinātniskās pētniecības spējas.

Ir svarīgi labāk izprast Baltijas jūras lielā piesārņojuma iemeslus. Protams, ir lietderīgi 
apvienot pūliņus jaunu pētījumu veikšanai, bet referente vēlētos arī pievērst uzmanību 
tam, ka atsevišķas dalībvalstis jau ir gadu gaitā pētījumos ieguvušas lielu zināšanu 
apjomu. Šīs programmas mērķim cita starpā ir jābūt šo pētījumu rezultātu apkopošanai, lai 
izvairītos no nevajadzīgas esošu pētījumu dublēšanās vai pārklāšanās, kā arī tādu jaunu 
jomu atrašanai, kuras būtu lietderīgi kopīgi izpētīt BONUS programmas laikā.

Šo zināšanu bāzes paplašināšanai būtu saprātīgi panākt Krievijas iesaistīšanos jebkādā 
veidā, jo šī valsts ir nozīmīgs piesārņojuma radītājs Baltijas jūrā.

2. Būtu svarīgi, lai politikas veidotājiem būtu pieejami zinātniski pamatoti aprēķini par 
Baltijas jūras ekosistēmas postījumu un bioloģiskās daudzveidības izzušanas radītajiem 
potenciālajiem zaudējumiem ekonomikas, ekoloģijas un sociālajā jomā.

Profesionālie zvejnieki ir viena no pirmajām, taču nebūt ne vienīgajām iedzīvotāju 
grupām, kas tieši izjūt šo ietekmi. Ir svarīgi saglabāt plašu redzējumu par Baltijas jūras 
izmaiņu sekām.

  

3. Saistībā ar dažādu nozaru iesaistīšanu, papildus tiem, kas tieši minēti tekstā, ir svarīgi 
aptvert plašu spektru. Citu būtisku, taču ne vienīgo nozaru vidū ir jūras transporta nozare, 
lauksaimniecība, rūpniecība un ostu varas iestādes. 

4. Īpaši ir jāaplūko jautājums par balasta ūdeni no kuģiem, uz kuriem ir invazīvas sugas, kas 
var apdraudēt Baltijas jūras dabisko ekoloģisko līdzsvaru. Attiecībā uz kuģiem arī naftas 
noplūžu novēršana ir joma, kurai ir jāpievērš liela uzmanība.

5. Tādi projekti kā North Stream cauruļvads Baltijas jūrā arī rada jautājumus par to, kādas 
īstermiņa un ilgtermiņa sekas būs cauruļvadu būvniecībai visā Baltijas jūrā vai kādā tās 
daļā. Tas parāda, cik svarīgi ir nodrošināt, lai ietekmes pētījumus ne tikai veiktu un 
pasūtītu ieinteresētās puses, bet tos papildinātu arī neatkarīgi pētījumi.

GROZĪJUMI
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Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) BONUS EEIG jārosina izraudzīto
BONUS-169 projektu dalībnieki paziņot 
un izplatīt pētījumu rezultātus un darīt šo 
informāciju publiski pieejamu,

(32) BONUS EEIG jāuzliek pienākums
izraudzītajiem BONUS-169 projektu 
dalībniekiem paziņot un izplatīt pētījumu 
rezultātus un darīt šo informāciju publiski 
pieejamu,

Or. en

Pamatojums

Ar veikto pētījumu rezultātiem ir pēc iespējas vairāk jāapmainās.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
I Pielikums – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) aktīvi uzaicina visas trešās valstis, 
kuru robežas ir pie Baltijas jūras, kļūt par 
šīs ierosmes dalībvalstīm;

Or. en

Pamatojums

Krievijai ir jāpiedalās pētījumos, jo tā ir piedalījusies Baltijas jūras piesārņošanā.  
Pienākumus jāsadala starp visām valstīm.
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Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
I Pielikums – 2.2.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Stratēģisko pētniecības programmu 
izstrādā un par to vienojas, iesaistītajām 
valstīm, plašam ieinteresēto personu lokam 
un Komisijai savstarpēji apspriežoties. Tā 
ir politikas virzītas programmas pamats. Tā 
paplašina pētījumu jomu, lai papildus jūras 
ekosistēmai tiktu aptverts arī jūras baseins, 
tādējādi risinot svarīgākos 
problēmjautājumus, kas ietekmē Baltijas 
jūras reģiona ekosistēmu kvalitāti un 
produktivitāti.

Stratēģisko pētniecības programmu 
izstrādā un par to vienojas, iesaistītajām 
valstīm, plašam ieinteresēto personu lokam 
un Komisijai savstarpēji apspriežoties. Tā 
ir politikas virzītas programmas pamats. Tā 
paplašina pētījumu jomu, lai papildus jūras 
ekosistēmai tiktu aptverts arī jūras baseins, 
tādējādi risinot svarīgākos 
problēmjautājumus, kas ietekmē Baltijas 
jūras reģiona ekosistēmu kvalitāti un 
produktivitāti. Tajā iekļauj aprēķinu par 
reģiona bioloģiskās daudzveidības 
izzušanas ekonomiskajām izmaksām.

Or. en

Pamatojums

Politikas veidotājiem izmaksu kvantitatīvais aprēķins saistībā ar bioloģiskās daudzveidības 
un ekosistēmas pakalpojumu zudumu nodrošina papildu argumentus.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
I Pielikums – 2.2.3. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) nodrošina, ka ar citiem līdzīgiem 
reģionāliem jūras pētniecības projektiem 
notiek pētījumu rezultātu apmaiņa.

Or. en
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Pamatojums

Šā papildinājuma mērķis ir pēc iespējas vairāk izvairīties no nevajadzīgas pētījumu 
dublēšanās vai pārklāšanās.


