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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde ELi võetud kestlikku kohustust saavutada võitluses kliimamuutuste 
ülemaailmsete tagajärgedega hiljemalt 2050. aastaks CO2-neutraalsuse eesmärk, nagu 
on kinnitatud Euroopa rohelises kokkuleppes ja taastekavas; võtab teadmiseks 
komisjoni ettepaneku kasvuhoonegaaside heitkoguste edasiseks vähendamiseks, nagu 
on rõhutatud komisjoni 17. septembri 2020. aasta teatises „Euroopa 2030. aasta 
kliimaeesmärgi suurendamine: investeerimine kliimaneutraalsesse tulevikku meie 
inimeste hüvanguks“ (COM(2020)562); tuletab meelde parlamendi volitusi, mis võeti 
vastu täiskogu hääletusel kliimaseaduse üle seoses heitkoguste vähendamise eesmärgiga 
aastaks 20301;

2. rõhutab, et taastuvenergia ja energiatõhusus on heitevaba majanduse saavutamise 
peamised edasiviivad jõud; rõhutab, et 2030. aasta taastuvenergia eesmärgi täitmiseks 
tuleb vastavalt suurendada avamere taastuvenergia taristu võimsust ja tootmist; rõhutab, 
et avamere tuuleenergia on majanduses esilekerkivate ja uuenduslike sektorite seas üks 
kõige arenenum ja kiiremini kasvav haru; rõhutab, et avamere tuuleenergia aktiivne 
arendamine ja kasutuselevõtt peaks suurendama selle konkurentsivõimet energiaallikana 
ning aitama seeläbi kaasa energiahindade vähenemisele ja suuremale taskukohasusele;

3. rõhutab, et avamere tuuleenergia tootmise suurendamine on puhtale energiale 
üleminekuks hädavajalik; rõhutab, et kuna ELi avamere tuuleenergia tootmisvõimsus on 
praegu vaid 12 GW, tuleb seda suurendada, et jõuda 2050. aastaks potentsiaalse 
võimsuseni 300–450 GW; rõhutab, et avamere tuulepargid on elektri tootmiseks 
tavaliselt tõhusamad kui maismaa tuulepargid, kuna merel on tuuleressursid suuremad 
kui maismaal ja avamere piirkonda on võimalik paigaldada suuremaid ja võimsamaid 
generaatoreid;

4. rõhutab, et otsus leida 2030. aastaks täiendav ruum avamere tuuleenergia vähemalt 60 
GW-le tootmisvõimsusele on äärmiselt oluline ja seda tuleks pidada järgmistel aastatel 
esmatähtsaks; võtab arvesse, et avamere taastuvenergia sektori laiendamine on Euroopa 
eri merebasseinide suurust ja võimsust arvestades väga erinev, eriti kuna suurem osa 
Euroopa avamere tuuleenergia võimsusest koondub Põhja- ja Läänemerele, kus on 
soodsamad tingimused; märgib, et tehnoloogia arengu tulemusena see potentsiaal 
jätkuvalt suureneb, sealhulgas Atlandi ookeanis ja Lõuna-Euroopa meredes;

5. rõhutab, et ujuvate tuuleparkide tehnoloogia võib oluliselt suurendada avamere 
tuuleparkide jaoks kasutatavat merepinda, seda eriti sügavates piirkondades; juhib 
tähelepanu asjaolule, et ujuvad tuulepargid saaksid tugevamate ja püsivamate tuulte 
tulemusena toota suuri energiakoguseid ja vähendada tuuleparkide visuaalset mõju 
Euroopa rannikualadel; need sobiksid paremini kokku kalapüügi ja laevateedega ning 
võiksid toimida peibutuspüügivahenditena, samuti annaksid ujuvad tuulepargid juurde 
võimalusi kasutada varem juurdepääsmatuid piirkondi ning kooskõlas mereruumi 
haldamise läbipaistvate ja integreeritud võimaluste varasema hinnanguga aitaksid need 

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0253.
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vähendada mereala ruumiliste konfliktide võimalikkust;

6. rõhutab vajadust rakendada avamere tuuleenergiat ELi süvavetes (st Vahemeres, Mustas 
meres ja Atlandi ookeanis); kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles laiendama 
ujuvate tuuleparkidega seotud uurimis-, arendus- ja uuendustegevust ning hindama 
üleeuroopalist huvi pakkuva tähtsa projekti teostatavust suuremahulise projekti tarvis;

7. tuletab meelde, et elektritootmine avamere taastuvenergiast loob samuti võimaluse 
saastevaba vesiniku tootmiseks, nagu on välja toodud komisjoni 19. novembri 2020. 
aasta teatises „ELi strateegia avamere taastuvenergia potentsiaali kasutamiseks 
kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärgil“ (COM(2020)741) ning 8. juuli 2020. aasta 
teatistes „Kliimaneutraalse majanduse saavutamine – lõimitud energiasüsteem 
kliimaneutraalse Euroopa nimel“ (COM(2020)299) ja „Kliimaneutraalse Euroopa 
vesinikustrateegia“ (COM(2020)301);

8. rõhutab, et avamere tuuleenergia tootmise ulatuslikuks laiendamiseks on vaja arukat 
lähenemisviisi, et tagada selle kooseksisteerimine muude kõnealustes piirkondades juba 
toimuvate tegevustega; rõhutab, et on juba näiteid kalandussektori ja avamere 
tuuleenergia sektori kooseksisteerimisest ning neid kogemusi tuleks kasutada parimate 
võimalike tavade leidmiseks ja jagamiseks asjaomaste ressursside mitmeotstarbeliseks 
kasutamiseks meretaristu kogu elutsükli vältel; rõhutab, et koostöö on ülimalt oluline 
kalapüügi ja tuuleparkide tegevuse ohutuks kooseksisteerimiseks: tuuleenergiasektor, 
kalurid ja kohalikud ametiasutused peaksid tegema kalatööstusega koostööd andmete 
vahetamisel ning tuuleparkide, kaablite ja nendega seotud vahendite, samuti ajutiste või 
alaliste keelualade ja kaitsealade, sealhulgas merre heidetud laskemoona sisaldavate 
alade, täpse asukoha määramisel;

9. rõhutab, et uute kestlike töökohtade loomine ning tuuleenergia kohaliku 
elektrivarustusena kasutamise toetamine aitavad kõige paremini prognoosida kohalike 
heakskiitu taastuvenergia projektidele, näiteks avamere tuuleparkidele ja nendega 
seotud maismaataristule, ning et see muutuja vahendab energiajulgeoleku ja 
rannikupiirkonna kogukonna heakskiidu suhet; kutsub liikmesriike üles soodustama 
avamere tuuleenergia investeeringute arendamist programmide raames, mis tagavad 
üldsuse kaasamise ja aktiivse osavõtu;

10. rõhutab, et algusest peale tuleb arvestada merealade mitmeotstarbelise kasutamisega nii, 
et avamere tuuleparkide esindajate huvid, kalandussektori vajadused ning ELi energia-, 
kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide täitmine oleksid omavahel tasakaalus; 
rõhutab, et hästi läbimõeldud projekteerimise ja ehitamise korral võivad avamere 
tuulepargid tuua kasu mere bioloogilisele mitmekesisusele ja leida kasutust 
refuugiumitena; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles hindama juba tegutsevate 
avamere tuuleparkide mõju mereelupaikade taastumisele ja bioloogilisele 
mitmekesisusele ning looma ELi parimaid tavasid;

11. rõhutab, et mere kasutamine energia tootmiseks nii, et samaaegselt oleksid tagatud 
keskkonnakaitse nõuded ning kalanduse ja muu majandustegevuse kestlik areng, eeldab 
ühist planeerimist ja merekasutuse kumulatiivse mõju, sealhulgas sotsiaal-majandusliku 
ja sotsiaal-kultuurilise mõju põhjalikku hindamist; usub, et avamere keskkonnas ja 
majanduses tegutsevate sektorite vaheline koostöö on ka õiglase ülemineku tõukejõud; 
kutsub pädevaid ametiasutusi üles hindama algatusi, mis ergutavad kohalikku majandust 
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ja majandustegevust avamerel, ning leidma majandussektorite vahel koostoimeid, mis 
võivad olla tulevikukindla majanduse elavdamise aluseks;

12. rõhutab, et avamerepiirkondade mitmeotstarbelise kasutamise pikaajalisi võimalusi 
tuleb uurida varasemas etapis, et võimaldada avamere tuuleparkide laiendamist ja samal 
ajal leevendada nende otsest ja kaudset mõju kalandusele; rõhutab, et ELi 
õigusraamistik peaks aitama tagada keskkonnamõjude seiret ning meetmete võtmist 
nende mõjude ennetamiseks ja minimeerimiseks; rõhutab veel, et ELi avamere 
tuuleenergia strateegia väljatöötamisel peaksid kliima-, energia-, kalandus- ja mere 
bioloogilist mitmekesisust käsitlev- poliitika üksteist vastastikku tugevdama;

13. rõhutab, et vajaduse korral peaks ruumi eraldamine põhinema ühisel mereala ruumilisel 
planeerimisel, milles osalevad komisjon, liikmesriigid ja naaberriigid, et optimeerida 
mereruumi kasutamist, valdkondade- ja riikidevahelist koostööd ning vastastikust 
austust ja heanaaberlikke suhteid arvesse võttes vähendada võimalikke ruumialaseid 
konflikte; rõhutab, et direktiivis 2014/89/EL sätestatud mereruumi plaanid tuleb 
kehtestada võimalikult kiiresti ja hiljemalt 31. märtsiks 2021;

14. palub komisjonil viia läbi mõjuhinnang, et uurida uute avamere tuuleparkide ehitamise 
eeldatavat majanduslikku, sotsiaalset, keskkonna- ja kliimamõju, samuti mõju 
elurikkusele piirkondades, kus on tõenäoline vastuollu sattumine kalandussektoriga.
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