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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

1. O Programa BONUS 169 tem como objectivo reforçar a capacidade de investigação 
marinha dos Estados-Membros da UE, da União Europeia e dos países participantes no 
que diz respeito ao Mar Báltico.

É importante compreender melhorar a razão pela qual o nível de poluição do Mar Báltico 
é tão elevado. Poderá, de certo, ser vantajoso reunir esforços quando se torna necessário 
realizar novos estudos. No entanto, a relatora gostaria de chamar a atenção para o vasto 
acervo de conhecimentos já existente, fruto das acções de investigação efectuadas por 
cada Estado-Membro ao longo dos anos. Este programa deve, nomeadamente, servir para 
compilar os resultados dessa investigação, a fim de evitar uma duplicação ou sobreposição 
desnecessárias do trabalho de investigação já disponível, bem como para determinar novas 
áreas de investigação comum no âmbito do programa BONUS.

A fim de aumentar esta base de conhecimento, o envolvimento da Rússia, de uma forma 
ou de outra, seria sensato, na medida em que é um dos principais responsáveis pela 
poluição do Mar Báltico.

2. Para os responsáveis políticos, seria relevante o acesso a estimativas cientificamente 
fundadas das perdas económicas, ecológicas e sociais, presentes e futuras, derivadas dos 
danos causados no ecossistema e da perda de biodiversidade no Mar Báltico.

Os profissionais da pesca são um dos principais grupos directamente afectados por esta 
situação, mas estão muito longe de serem os únicos. Importa garantir um vasto âmbito de 
aplicação, tendo em conta as consequências das transformações no Mar Báltico.

3. Tendo em conta que poderão estar em causa vários sectores, para além daqueles que são 
explicitamente mencionados no texto, é importante que o documento tenha um vasto 
âmbito de aplicação. Os sectores do transporte marítimo, da agricultura, da indústria e das 
autoridades portuárias são alguns dos sectores pertinentes.

4. É necessário ter em especial linha de conta o aspecto das águas de lastro dos navios 
contendo espécies invasivas, as quais podem representar uma ameaça ao equilíbrio 
ecológico natural do Mar Báltico. No que respeita aos navios, a prevenção de derrames de 
hidrocarbonetos constitui um domínio sobre o qual é necessário concentrar uma maior 
atenção.

5. Os projectos como o Gasoduto do Norte ("North Stream") no Mar Báltico também 
suscitam questões relativamente ao potencial impacto a curto e longo prazo da construção 
de gasodutos em todo o Mar Báltico ou partes do mesmo. Tornar-se, portanto, urgente 
garantir que os estudos de impacto não só são realizados e encomendados pelas partes 
interessadas, mas também acompanhados por um trabalho de investigação independente.

ALTERAÇÕES
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A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) O AEIE BONUS deve incentivar os 
participantes nos projectos BONUS-169 
seleccionados a comunicar e divulgar 
amplamente os respectivos resultados e a 
facultar essa informação ao público,

(32) O AEIE BONUS deve obrigar os 
participantes nos projectos BONUS-169 
seleccionados a comunicar e divulgar 
amplamente os respectivos resultados e a 
facultar essa informação ao público,

Or. en

Justificação

Os resultados da investigação efectuada devem ser partilhados tanto quanto possível.

Alteração 2

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Convidar de forma activa todos os 
países terceiros na orla do Mar Báltico a 
aderir à iniciativa enquanto Estados 
participantes.

Or. en

Justificação

A Rússia deve participar nos trabalhos de investigação, uma vez que também contribuiu para 
a poluição do Mar Báltico. Todos os países devem ser equitativamente responsabilizados.
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Alteração 3

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2.2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Deve ser desenvolvida e acordada uma 
Agenda de Investigação Estratégica em 
consulta entre os Estados participantes, 
uma vasta gama de partes interessadas e a 
Comissão. Essa agenda constituirá a base
de um programa orientado em função das 
políticas. Alargará a incidência da 
investigação a fim de contemplar, para 
além do ecossistema marinho, uma 
abordagem ao nível da bacia hidrográfica 
que responda às questões-chave que 
afectam a qualidade e a produtividade dos 
ecossistemas da Região do Mar Báltico.

Deve ser desenvolvida e acordada uma 
Agenda de Investigação Estratégica em 
consulta entre os Estados participantes, 
uma vasta gama de partes interessadas e a 
Comissão. Essa agenda constituirá a base 
de um programa orientado em função das 
políticas. Alargará a incidência da 
investigação a fim de contemplar, para 
além do ecossistema marinho, uma 
abordagem ao nível da bacia hidrográfica 
que responda às questões-chave que 
afectam a qualidade e a produtividade dos
ecossistemas da Região do Mar Báltico. 
Incluirá uma estimativa dos custos 
económicos da perda de biodiversidade na 
região.

Or. en

Justificação

A quantificação dos custos da perda de biodiversidade e dos serviços ecossistémicos 
constitui, para os responsáveis políticos, um argumento adicional.

Alteração 4

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2.2.3 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) Garantia da partilha dos resultados 
da investigação no âmbito de outros 
projectos regionais semelhantes de 
investigação marinha.

Or. en
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Justificação

O objectivo do aditamento proposto é evitar, na medida do possível, a sobreposição e a 
duplicação dos trabalhos de investigação.


