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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru pescuit, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. reamintește angajamentul durabil al UE de a lupta împotriva efectelor schimbărilor 
climatice la nivel mondial și de a-și atinge obiectivul de zero emisii nete de dioxid de 
carbon până cel târziu în 2050, după cum se indică în Pactul verde european și în planul 
de redresare; ia act de propunerea Comisiei de a reduce și mai mult emisiile de gaze de 
seră, ilustrată în comunicarea sa din 17 septembrie 2020 intitulată „Stabilirea unui 
obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 - 
Investirea într-un viitor neutru din punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor” 
(COM(2020)0562), reamintește mandatul Parlamentului, adoptat cu ocazia votului în 
plen asupra Legii europene a climei în legătură cu obiectivul de reducere până în 2030 a 
emisiilor1;

2. subliniază că energia din surse regenerabile și eficiența energetică reprezintă vectori 
importanți înspre o economie cu zero emisii nete; subliniază că, pentru a realiza 
obiectivul pentru 2030 privind energia din surse regenerabile, capacitatea și producția 
de energie electrică din surse regenerabile maritime (offshore) trebuie să fie majorate în 
consecință; subliniază că energia eoliană maritimă este cea mai avansată și cu cea mai 
mare expansiune din sectoarele emergente și inovatoare ale economiei; subliniază că 
dezvoltarea și implementarea activă a energiei eoliene maritime ar trebui să crească 
competitivitatea acesteia ca sursă de energie și, prin urmare, să contribuie la reducerea 
prețurilor la energie și la o mai bună accesibilitate;

3. subliniază că o creștere a producției de energie eoliană maritimă este esențială pentru 
tranziția către o energie curată; subliniază că, dat fiind că, în prezent, capacitatea eoliană 
maritimă a UE este de doar 12 GW, aceasta trebuie crescută până în 2050 la 300-450 
GW de capacitate; subliniază că parcurile eoliene maritime ce produc energie electrică 
tind să fie mai eficiente decât parcurile eoliene terestre, grație vânturilor mai puternice 
de pe mare și posibilității de a instala generatoare de dimensiuni mai mari și de o 
capacitate mai importantă;

4. subliniază cât este de importantă decizia de a găsi cu prioritate amplasamente pentru 
construirea până în 2030 de parcuri eoliene maritime cu o capacitate de cel puțin alți 60 
GW; ia în considerare faptul că dezvoltarea infrastructurii energetice din surse 
regenerabile maritime variază foarte mult ca dimensiuni și capacitate în diversele bazine 
maritime europene, în special deoarece cea mai mare parte a producției va fi concentrată 
în Marea Nordului și Marea Baltică, unde condițiile sunt mai favorabile; constată că 
acest potențial va continua să crească ca urmare a evoluțiilor tehnologice, inclusiv în 
Oceanul Atlantic și în mările din sudul Europei;

5. subliniază că tehnologia parcurilor eoliene plutitoare are potențialul de a spori 
considerabil suprafețele disponibile pentru parcurile eoliene maritime, în special în 
zonele de adâncime; subliniază că parcurile eoliene plutitoare ar putea genera cantități 
mari de energie grație vânturilor mai puternice și mai persistente, că au un impact vizual 

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0253.
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minim asupra litoralului european, se adaptează mai bine rutelor de pescuit și de 
navigație, servesc de puncte de concentrare a stocurilor de pește, creează oportunități de 
exploatare a unor zone care nu erau accesibile în trecut și pot evita eventualele conflicte 
teritoriale, așa cum o arată evaluarea anterioară a opțiunilor de gestionare transparentă și 
integrată a teritoriului;

6. subliniază necesitatea de a construi infrastructură de captare a energiei eoliene maritime 
în zonele de adâncime din proximitatea UE (și anume Marea Mediterană, Marea Neagră 
și Oceanul Atlantic); invită deci Comisia și statele membre să își intensifice eforturile 
de cercetare, dezvoltare și inovare spre a include aici și parcurile eoliene plutitoare și să 
evalueze fezabilitatea unui proiect important de interes european comun (PIIEC) la 
scară largă;

7. reamintește că producția de energie electrică din surse regenerabile maritime creează și 
oportunități pentru producția de hidrogen din surse regenerabile, astfel cum se 
subliniază în comunicarea Comisiei din 19 noiembrie 2020 intitulată „O strategie a UE 
de valorificare a potențialului energiei din surse regenerabile offshore pentru un viitor 
neutru din punct de vedere climatic” (COM (2020)0741) și în Comunicarea Comisiei 
din 8 iulie 2020 intitulată „Posibilitatea unei economii neutre din punct de vedere 
climatic: o strategie a UE pentru integrarea sistemului energetic” (COM (2020) 0299) și 
„O strategie pentru hidrogen: pentru o Europă neutră climatic” (COM (2020) 0301);

8. subliniază că o expansiune puternică a producției de energie eoliană maritimă necesită o 
abordare inteligentă pentru a asigura coexistența sa cu alte activități desfășurate deja în 
zonele respective; subliniază că există deja exemple de exploatare paralelă a unor zone, 
atât pentru pescuit, cât și pentru producerea de energie eoliană maritimă, iar din aceste 
exemple se pot extrage și disemina bune practici pentru exploatarea cât mai diversă a 
anumitor resurse, pe durata întregului ciclu de viață al infrastructurii maritime; 
subliniază cât este de importantă cooperarea pentru exploatarea în condiții de siguranță 
a unor zone atât pentru activități de pescuit, cât și pentru producerea de energie eoliană, 
aici pescarii și autoritățile locale ar trebui să coopereze în schimbul de date cu industria 
pescuitului mai ales cu privire la amplasarea exactă a parcurilor eoliene, a cablurilor și a 
celorlalte utilaje, precum și la zonele cu acces exclusiv (temporar sau permanent) și 
zonele de securitate, printre care cele care conțin muniții abandonate;

9. subliniază că crearea de locuri de muncă cu caracter sustenabil, precum și sprijinul 
pentru utilizarea energiei eoliene în aprovizionarea cu energie electrică la nivel local 
sunt importanți indicatori ai acceptării la nivelul comunităților a proiectelor energetice 
din surse regenerabile, precum parcurile eoliene din larg și infrastructura aferentă de la 
mal, iar această variabilă mediază relația dintre securitatea energetică și acceptarea 
proiectelor de către comunitățile de pe coastă; îndeamnă statele membre să promoveze 
dezvoltarea investițiilor în energia eoliană maritimă prin mijloace care să asigure 
participarea publică și o implicare activă;

10. subliniază că utilizarea în paralel a zonelor maritime trebuie avută în vedere de la bun 
început într-un mod care să asigure un echilibru între interesele sectorului energiei 
eoliene, ale sectorului pescuitului și obiectivele UE în materie de energie, climă și 
biodiversitate; subliniază că, dacă sunt proiectate și construite cu înțelepciune, parcurile 
eoliene maritime pot aduce beneficii biodiversității marine și pot servi de zone de 
refugiu; roagă Comisia și statele membre să evalueze impactul parcurilor eoliene 



PE648.288v02-00 6/8 AD\1222648RO.docx

RO

maritime deja în exploatare asupra regenerării habitatelor marine și a biodiversității, și 
să extragă un set de bune practici la nivel european;

11. subliniază că utilizarea mării pentru producerea de energie, asigurând în același timp 
protecția mediului și dezvoltarea durabilă a pescuitului și a altor activități economice, 
necesită o planificare comună și o evaluare a efectelor cumulate, inclusiv a efectelor 
socioeconomice și socioculturale; consideră că cooperarea între sectoarele care operează 
în largul mării și economie va fi și ea un catalizator pentru o tranziție echitabilă; invită 
autoritățile competente să evalueze inițiative care să stimuleze economiile locale și 
activitățile economice maritime și să identifice sinergii între sectoare, pe temelia cărora 
să se poată construi o redresare economică viabilă în timp;

12. subliniază că opțiunile pe termen lung pentru utilizări paralele ale zonelor maritime 
trebuie explorate de la bun început, pentru a permite construirea de parcuri eoliene 
maritime, reducând totodată impactul lor direct și indirect asupra pescuitului; subliniază 
că cadrul de reglementare al UE ar trebui să contribuie la monitorizarea impactului 
asupra mediului și la măsurile menite să prevină și să reducă la minimum acest impact; 
relevă și că politicile în domeniul climei, energiei, pescuitului și biodiversității marine 
ar trebui să se susțină reciproc când se elaborează o strategie a UE privind energia 
eoliană maritimă;

13. subliniază că alocarea zonelor de exploatare, acolo unde este cazul, ar trebui să survină 
printr-o procedură de planificare teritorială maritimă comună la care iau parte Comisia, 
statele membre și țările învecinate în vederea optimizării utilizării teritoriului maritim și 
a cooperării transsectoriale și transnaționale, precum și în vederea reducerii la minimum 
a conflictelor teritoriale, prin respect reciproc și întreținerea de relații de bună 
vecinătate; subliniază că planurile de amenajare a teritoriului maritim prevăzute în 
Directiva 2014/89/UE trebuie elaborate cât de curând și cel mai târziu până pe 31 martie 
2021;

14. invită Comisia să realizeze o evaluare a impactului pentru a examina efectele 
economice, sociale și de mediu, precum și cele asupra climei și biodiversității pe care 
le-ar putea avea construirea de noi parcuri eoliene maritime în zonele în care acestea ar 
putea să se suprapună cu activitățile pescărești.
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