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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Program BONUS–169 je zameraný na posilnenie kapacít členských štátov EÚ, Európskej 
únie a zúčastnených krajín, pokiaľ ide o morský výskum v oblasti Baltského mora.

Je dôležité, aby sme lepšie pochopili, prečo je Baltské more tak znečistené. Spojenie síl 
môže byť samozrejme výhodou, pokiaľ ide o nové štúdie, ale spravodajkyňa by rada 
upriamila pozornosť aj na rozsiahlu databázu poznatkov získaných vďaka výskumu, ktorý 
jednotlivé členské štáty uskutočňujú už niekoľko rokov. Tento program by sa mal okrem 
iného zameriavať na zhromažďovanie výsledkov výskumu, aby sa predišlo zbytočnému 
zdvojeniu alebo prekrývaniu už jestvujúceho výskumu, ako aj na označovanie nových 
oblastí, ktoré by boli vhodným predmetom spoločného výskumu v rámci programu 
BONUS.

V záujme rozšírenia tejto databázy poznatkov by bolo rozumné do programu určitou 
formou zapojiť Rusko, keďže je jedným z hlavných znečisťovateľov Baltského mora.

2. Pre tvorcov politiky by bol prínosný prístup k vedecky založeným odhadom tak 
súčasných, ako aj potenciálnych hospodárskych, ekologických a sociálnych strát 
spôsobených škodami na ekosystéme a stratou biodiverzity v Baltskom mori.

Profesionálni rybári sú jednou z prvých, ale ani zďaleka nie jedinou skupinou priamo 
dotknutou týmto stavom. Je dôležité, aby sme sa dôsledkami zmien v Baltskom mori 
zaoberali v širšom rozsahu.

3. Pokiaľ ide o zapojenie rôznych sektorov popri tých, ktoré sú výslovne uvedené v texte, je 
dôležitý široký záber. Ďalšími relevantnými sektormi popri iných sú námorná doprava, 
poľnohospodárstvo, priemysel a správy prístavov.

4. Osobitnú pozornosť treba venovať problému balastovej vody z lodí obsahujúcej invazívne 
druhy, ktoré môžu ohrozovať prirodzenú ekologickú rovnováhu Baltského mora. Ďalšou 
oblasťou, ktorá si vyžaduje veľkú pozornosť, je aj prevencia úniku ropy.

5. Projekty ako plynovod North Stream v Baltskom mori tiež vyvolávajú otázky 
o potenciálnom krátkodobom a dlhodobom vplyve ich výstavby v celom Baltskom mori 
alebo v jeho častiach. Ešte viac to zvyšuje význam zabezpečenia toho, že zainteresované 
strany nielen vykonajú alebo zadajú vypracovanie štúdií vplyvu, ale že ich aj doplnia 
o nezávislý výskum.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) BONUS EEIG by mala podnecovať
účastníkov vybraných projektov programu 
BONUS-169, aby komunikovali a vo 
veľkom rozsahu rozširovali svoje výsledky 
a sprístupnili tieto informácie verejnosti,

(32) BONUS EEIG by mala zaviazať
účastníkov vybraných projektov programu 
BONUS-169 k tomu, aby komunikovali 
a vo veľkom rozsahu rozširovali svoje 
výsledky a sprístupnili tieto informácie 
verejnosti,

Or. en

Odôvodnenie

Výsledky realizovaného výskumu si musia účastníci čo najviac vymieňať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ga) aktívne vyzýva všetky tretie krajiny 
hraničiace s Baltským morom, aby sa do 
iniciatívy zapojili ako zúčastnené štáty

Or. en

Odôvodnenie

Na výskume by sa malo podieľať aj Rusko, keďže takisto znečisťuje Baltské more. Záťaž musia 
znášať všetky krajiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2.2.1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Strategický výskumný program sa 
vypracuje a odsúhlasí na základe 

Strategický výskumný program sa 
vypracuje a odsúhlasí na základe 
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vzájomnej konzultácie zúčastnených 
štátov, širokého okruhu zainteresovaných 
subjektov a Komisie. Bude tvoriť základ 
pre politicky orientovaný program. Okrem 
zamerania sa na morský ekosystém sa bude 
orientovať aj na sústavu povodia, ktorá 
podstatne vplýva na kvalitu a produktivitu 
ekosystémov v regióne Baltského mora.

vzájomnej konzultácie zúčastnených 
štátov, širokého okruhu zainteresovaných 
subjektov a Komisie. Bude tvoriť základ 
pre politicky orientovaný program. Okrem 
zamerania sa na morský ekosystém sa bude 
orientovať aj na sústavu povodia, ktorá 
podstatne vplýva na kvalitu a produktivitu 
ekosystémov v regióne Baltského mora. 
Jeho súčasťou je aj odhad ekonomických 
nákladov spojených so stratou biodiverzity 
v regióne.

Or. en

Odôvodnenie

Vyjadrenie nákladov spojených so stratou biodiverzity a ekosystémovými službami je pre 
tvorcov politiky ďalším argumentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2.2.3 – písmeno ia (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ia) zabezpečenie výmeny výsledkov 
výskumu s inými podobnými regionálnymi 
projektmi morského výskumu;

Or. en

Odôvodnenie

Týmto sa má v čo najvyššej možnej miere predísť prekrývaniu a zdvojovaniu výskumného 
úsilia.


