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BEKNOPTE MOTIVERING

1. Het BONUS-169 programma is erop gericht de mariene onderzoekscapaciteit van de EU-
lidstaten, de Europese Unie en de deelnemende landen met betrekking tot de Oostzee te 
versterken.

Het is van groot belang beter te begrijpen waarom de Oostzee zo vervuild is. Bij nieuwe 
studies kan het uiteraard nuttig zijn de krachten te bundelen, maar de rapporteur wil ook 
wijzen op de grote hoeveelheid reeds bestaande kennis die is verzameld tijdens onderzoek 
dat in de loop der jaren door de individuele lidstaten is uitgevoerd. Dit programma zou er 
onder andere op gericht moeten zijn om de resultaten van dit onderzoek samen te brengen 
teneinde onnodige duplicatie of overlappingen van reeds bestaand onderzoek te 
voorkomen, alsook om de nieuwe terreinen te bepalen voor gemeenschappelijk onderzoek 
in het kader van het BONUS-programma. 

Om deze kennis te verbreden zou het verstandig zijn Rusland in een of andere vorm bij 
het programma te betrekken, aangezien het land een belangrijke bijdrage levert aan de 
vervuiling van de Oostzee.

2. Voor beleidsmakers zou het van belang zijn toegang te krijgen tot wetenschappelijk 
onderbouwde schattingen van zowel de huidige als mogelijke toekomstige economische, 
ecologische en maatschappelijke verliezen als gevolg van de beschadiging van het 
ecosysteem en het verdwijnen van de biodiversiteit in de Oostzee.

Beroepsvissers vormen een van de eerste groepen die hierdoor direct geraakt worden, 
maar zeker niet de enige. Met betrekking tot de gevolgen van veranderingen in de Oostzee 
is het van belang rekening te houden met een breed scala aan terreinen.

3. Een brede benadering is belangrijk wanneer men de betrokkenheid wil bewerkstelligen 
van verschillende sectoren, afgezien van de sectoren die expliciet in de tekst worden 
genoemd. Andere relevante sectoren zijn onder andere, zonder overige sectoren uit te 
sluiten, de maritieme transportsector, landbouw, industrie en havenautoriteiten.

4. Een aspect dat speciale aandacht verdient betreft het ballastwater van schepen waarin zich 
invasieve soorten bevinden, die een bedreiging kunnen vormen voor het natuurlijk 
ecologisch evenwicht van de Oostzee. Wat schepen betreft, vormt de preventie van 
olievervuiling eveneens een zeer belangrijk aandachtsgebied.

5. Projecten als de North Stream-pijpleiding in de Oostzee roepen eveneens vragen op over 
de mogelijke korte- en langetermijngevolgen van de aanleg van pijpleidingen in de hele 
Oostzee of gedeelten ervan. Dit onderstreept hoe belangrijk het is ervoor te zorgen dat 
effectbeoordelingen niet alleen worden verricht door of in opdracht van de 
belanghebbende partijen, maar tevens worden aangevuld met onafhankelijk onderzoek.

AMENDEMENTEN
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De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een beschikking
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Het BONUS-EESV dient de 
deelnemers van de geselecteerde BONUS-
169-projecten te stimuleren om hun 
resultaten door te geven en te verspreiden 
en deze informatie openbaar te maken.

(32) Het BONUS-EESV dient de 
deelnemers van de geselecteerde BONUS-
169-projecten te verplichten om hun 
resultaten door te geven en te verspreiden 
en deze informatie openbaar te maken.

Or. en

Motivering

Resultaten van verricht onderzoek moeten zo veel mogelijk worden gedeeld.

Amendement 2

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I – punt 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) het actief uitnodigen van alle derde 
landen die grenzen aan de Oostzee om 
zich bij het initiatief aan te sluiten als 
deelnemende staat.

Or. en

Motivering

Rusland zou deel moeten nemen aan de onderzoeksactiviteiten aangezien het ook een bijdrage 
heeft geleverd aan de vervuiling van de Oostzee. Alle landen zouden de lasten moeten delen.
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Amendement 3

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I – punt 2.2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De strategische agenda voor onderzoek 
wordt in overleg opgesteld en 
overeengekomen door de deelnemende 
lidstaten, een breed spectrum van 
belanghebbenden en de Commissie en 
vormt de basis van een beleidsgericht 
programma. De agenda dient het blikveld 
van de onderzoeksactiviteiten te verruimen, 
zodat niet alleen aandacht wordt besteed 
aan het mariene ecosysteem, maar ook 
werk wordt gemaakt van een op het 
afwateringsgebied gerichte benadering die 
inspeelt op de belangrijkste factoren die op 
de kwaliteit en de productiviteit van de 
ecosystemen van het Oostzeegebied 
inwerken.

De strategische agenda voor onderzoek 
wordt in overleg opgesteld en 
overeengekomen door de deelnemende 
lidstaten, een breed spectrum van 
belanghebbenden en de Commissie en 
vormt de basis van een beleidsgericht 
programma. De agenda dient het blikveld 
van de onderzoeksactiviteiten te verruimen, 
zodat niet alleen aandacht wordt besteed 
aan het mariene ecosysteem, maar ook 
werk wordt gemaakt van een op het 
afwateringsgebied gerichte benadering die 
inspeelt op de belangrijkste factoren die op 
de kwaliteit en de productiviteit van de 
ecosystemen van het Oostzeegebied 
inwerken. Zij dient een raming te bevatten 
van de financiële kosten als gevolg van 
het verdwijnen van de biodiversiteit in het 
gebied.

Or. en

Motivering

De kwantificering van de kosten als gevolg van het verdwijnen van de biodiversiteit en de 
ecosysteemdiensten geeft beleidsmakers een extra argument in handen.

Amendement 4

Voorstel voor een beschikking
Bijlage I – punt 2.2.3 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) de waarborging dat 
onderzoeksresultaten gedeeld worden met 
andere, soortgelijke regionale mariene 
onderzoeksprojecten;

Or. en
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Motivering

Deze toevoeging is bedoeld om overlapping en duplicatie van onderzoeksactiviteiten zo veel 
mogelijk te voorkomen.


