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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Programul BONUS-169 este destinat să consolideze capacitatea de cercetare marină a 
statelor membre, a Uniunii Europene și a țărilor participante în ceea ce privește Marea 
Baltică. 

Este important să se cunoască mai bine cauzele poluării excesive a Mării Baltice. 
Reunirea resurselor în realizarea de noi studii poate reprezenta un avantaj, dar raportoarea 
ar dori să atragă atenția asupra volumului mare de cunoștințe deja existent, ca rezultat al 
activităților de cercetare efectuate individual de statele membre de-a lungul anilor. Unul 
din scopurile acestui program ar trebui să îl reprezinte însumarea rezultatelor acestor 
activități de cercetare, pentru a se evita duplicarea inutilă sau suprapunerea unor acțiuni de 
cercetare deja existente, precum și identificarea unor noi domenii adecvate cercetării 
comune, în cadrul programului BONUS. 

În vederea lărgirii acestei baze de cunoștințe, implicarea sub o formă sau alta a Rusiei ar 
reprezenta un aspect pozitiv, dat fiind faptul că această țară este unul din principalii 
poluatori ai Mării Baltice.

2. Ar fi util pentru responsabilii politici să aibă acces la estimări științifice cu privire la 
pierderile, actuale sau potențiale, de natură economică, ecologică sau socială, consecință a 
prejudiciilor suferite de ecosistem și a pierderii biodiversității din Marea Baltică.

Pescarii profesioniști reprezintă unul din principalele grupuri direct afectate, dar sunt 
departe de a fi singurii în această situație. Este importantă menținerea unei sfere de acțiune 
cuprinzătoare, având în vedere consecințele schimbărilor din Marea Baltică.

3. Existența unei largi sfere de acțiune reprezintă o condiție importantă pentru a permite 
participarea altor sectoare în afara celor menționate în mod explicit în text. Alte sectoare 
vizate includ, printre altele, transportul maritim, agricultura, industria și autoritățile 
portuare.

4. Un aspect care trebuie abordat în mod special este modul în care apa de balast provenind 
de la nave care conțin specii invadatoare poate pune în pericol echilibrul ecologic natural 
al Mării Baltice. În ceea ce privește navele, un alt domeniu care trebuie tratat cu mare 
atenție îl reprezintă prevenirea scurgerilor de hidrocarburi.

5. Proiecte precum conducta North Stream în Marea Baltică ridică, de asemenea, întrebări 
legate de efectele pe termen scurt și lung pe care le-ar putea avea construirea de conducte 
pe tot cuprinsul Mării Baltice sau în anumite segmente ale acesteia. Astfel de proiecte pun 
în evidență faptul că este important să se asigure că studiile de impact nu sunt comandate 
și realizate numai de părțile interesate, ci că sunt completate și de lucrări de cercetare 
independentă.

AMENDAMENTE
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Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Este necesar ca BONUS EEIG să 
încurajeze participanții la proiectele 
BONUS-169 selectate să comunice și să 
difuzeze pe scară largă rezultatele acestora 
și să pună informațiile respective la 
dispoziția publicului.

(32) Este necesar ca BONUS EEIG să 
oblige participanții la proiectele BONUS-
169 selectate să comunice și să difuzeze pe 
scară largă rezultatele acestora și să pună 
informațiile respective la dispoziția 
publicului.

Or. en

Justificare

Este necesar realizarea unui schimb cât mai larg al rezultatelor activităților de cercetare.

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) invită activ toate țările terțe riverane 
ale Mării Baltice să se alăture inițiativei, 
în calitate de țări participante

Or. en

Justificare

Rusia ar trebui să participe la eforturile de cercetare, deoarece este unul din poluatorii Mării 
Baltice. Toate țările trebuie să își aducă contribuția.
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Amendamentul 3

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2.2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenda de cercetare strategică va fi 
dezvoltată și convenită pe baza consultării 
dintre statele participante, o selecție largă 
de părți interesate și Comisie. Agenda 
reprezintă punctul de pornire pentru un 
program circumscris unei strategii de 
politică și extinde sfera cercetării astfel 
încât să cuprindă, pe lângă ecosistemul 
marin, o abordare a bazinului hidrografic 
care vizează aspectele cheie care afectează 
calitatea și productivitatea ecosistemelor 
regiunii Mării Baltice.

Agenda de cercetare strategică va fi 
dezvoltată și convenită pe baza consultării 
dintre statele participante, o selecție largă 
de părți interesate și Comisie. Agenda 
reprezintă punctul de pornire pentru un 
program circumscris unei strategii de 
politică și extinde sfera cercetării astfel 
încât să cuprindă, pe lângă ecosistemul 
marin, o abordare a bazinului hidrografic 
care vizează aspectele cheie care afectează 
calitatea și productivitatea ecosistemelor 
regiunii Mării Baltice. Aceasta trebuie să 
includă o estimare a costurilor economice 
pe care le implică pierderea biodiversității 
din regiune.

Or. en

Justificare

Calculul costurilor economice pe care le implică pierderea biodiversității și a serviciilor 
ecosistemului oferă responsabililor politici un argument suplimentar. 

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2.2.3 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) asigurarea schimbului de rezultate ale 
cercetării cu alte proiecte regionale de 
cercetare marină similare.

Or. en

Justificare

Completarea are scopul de a evita cât mai mult suprapunerea și duplicarea eforturilor de 
cercetare.
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