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Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie udziału Wspólnoty we Wspólnym Programie Badawczo-
Rozwojowym na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169), podjętym przez 
kilka państw członkowskich
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Celem programu Bonus-169 jest wzmocnienie morskiego potencjału badawczego –
w odniesieniu do Morza Bałtyckiego – państw członkowskich UE, Unii Europejskiej 
i krajów uczestniczących.

Musimy lepiej zrozumieć, dlaczego Morze Bałtyckie jest tak zanieczyszczone. Korzystne 
może być oczywiście połączenie sił w zakresie nowych badań, jednak sprawozdawczyni 
pragnie również zwrócić uwagę na duży zasób wiedzy, który już zgromadzono w wyniku 
badań prowadzonych latami przez poszczególne państwa członkowskie. Program ten 
powinien mieć m.in. na celu zebranie wyników tych badań, aby uniknąć niepotrzebnego 
powielania lub nakładania się dotychczasowych wyników badań, a także 
zidentyfikowanie nowych obszarów nadających się do objęcia wspólnymi badaniami 
w ramach programu BONUS. 

W celu poszerzenia tej wiedzy rozsądne byłoby zaangażowanie w takiej czy innej formie 
Rosji, ponieważ przyczynia się ona w znacznym stopniu do zanieczyszczania Morza 
Bałtyckiego.

2. Wskazane byłoby, aby decydenci mieli dostęp do opartych na podstawach naukowych 
oszacowań dotyczących zarówno obecnych, jak i potencjalnych gospodarczych, 
ekologicznych i społecznych strat poniesionych z powodu uszkodzenia ekosystemu 
i utraty różnorodności biologicznej w Morzu Bałtyckim.

Zawodowi rybacy to jedna z pierwszych grup bezpośrednio tym dotkniętych, jednak nie 
jest to oczywiście jedyna grupa. Należy utrzymać szeroki zakres w odniesieniu do 
konsekwencji zmian zachodzących w Morzu Bałtyckim.

3. Jeśli chodzi o udział różnych sektorów poza tymi, które zostały wyraźnie wymienione 
w dokumencie, ważne jest zapewnienie szerokiego zakresu. Niektóre inne istotne sektory 
obejmują transport morski, rolnictwo, przemysł i władze portowe.

4. Szczególną uwagę należy zwrócić na aspekt wód balastowych ze statków, które to wody 
zawierają gatunki inwazyjne mogące stanowić zagrożenie dla naturalnej równowagi 
ekologicznej Morza Bałtyckiego. Jeśli chodzi o statki, zapobieganie wyciekom ropy to 
również obszar wymagający szczególnej uwagi.

5. Projekty takie jak rurociąg North Stream na Morzu Bałtyckim wywołują także pytania na 
temat ewentualnych krótko- i długoterminowych skutków budowy rurociągów w całym 
obszarze Morza Bałtyckiego lub jego częściach. Należy zatem koniecznie dopilnować, 
aby analizy oddziaływania nie tylko robiły i zlecały zainteresowane strony, ale by 
uzupełniano również te analizy o niezależne badania.

POPRAWKI
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Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) BONUS EUIG powinno zachęcać 
uczestników wybranych projektów 
BONUS-169 do ogłaszania i 
upowszechniania ich wyników oraz do 
udostępniania tych informacji opinii 
publicznej,

(32) BONUS EUIG powinno 
zobowiązywać uczestników wybranych 
projektów BONUS-169 do ogłaszania i 
upowszechniania ich wyników oraz do 
udostępniania tych informacji opinii 
publicznej,

Or. en

Uzasadnienie

Wyniki przeprowadzonych badań muszą być w jak największym stopniu wzajemnie 
udostępniane.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) aktywne zaproszenie wszystkich 
krajów trzecich graniczących z Morzem 
Bałtyckim, aby przyłączyły się do 
inicjatywy jako państwa uczestniczące.

Or. en

Uzasadnienie

Rosja powinna uczestniczyć w działaniach badawczych, ponieważ miała również swój udział 
w zanieczyszczaniu Morza Bałtyckiego. Wszystkie kraje powinny dzielić się obciążeniami.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2.2.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Strategiczny program badań jest 
opracowywany i uzgadniany w drodze 
konsultacji między uczestniczącymi 
państwami, szeroko pojętymi 
zainteresowanymi stronami oraz Komisją. 
Stanowi podstawę dla programu 
wynikającego z celów politycznych. 
Rozszerza tematykę badań, aby oprócz 
ekosystemu morskiego ująć podejście 
oparte na zlewisku Bałtyku, które dotyka 
kluczowych zagadnień mających wpływ na 
jakość i wydajność ekosystemów regionu 
Morza Bałtyckiego.

Strategiczny program badań jest 
opracowywany i uzgadniany w drodze 
konsultacji między uczestniczącymi 
państwami, szeroko pojętymi 
zainteresowanymi stronami oraz Komisją. 
Stanowi podstawę dla programu 
wynikającego z celów politycznych. 
Rozszerza tematykę badań, aby oprócz 
ekosystemu morskiego ująć podejście 
oparte na zlewisku Bałtyku, które dotyka 
kluczowych zagadnień mających wpływ na 
jakość i wydajność ekosystemów regionu 
Morza Bałtyckiego. Program zawiera 
oszacowanie kosztów gospodarczych 
spowodowanych utratą różnorodności 
biologicznej w regionie.

Or. en

Uzasadnienie

Ilościowe określenie kosztów utraty różnorodności biologicznej i usług ekosystemu daje 
decydentom dodatkowy argument.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2.2.3 – litera i a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) dopilnowanie, aby wyniki badań były 
udostępniane innym podobnym 
regionalnym projektom w zakresie badań 
morskich;

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsze uzupełnienie ma na celu unikanie w miarę możliwości nakładania się i powielania 
prac badawczych.


