
AD\1222648SK.docx PE648.288v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

2019/2158(INI)

29.1.2021

STANOVISKO
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

pre Výbor pre rybárstvo

k vplyvu veterných elektrární na mori a ďalších systémov výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov na odvetvie rybolovu
(2019/2158(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Morten Petersen



PE648.288v02-00 2/8 AD\1222648SK.docx

SK

PA_NonLeg



AD\1222648SK.docx 3/8 PE648.288v02-00

SK



PE648.288v02-00 4/8 AD\1222648SK.docx

SK

NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína udržateľný záväzok EÚ, ktorá chce popri boji proti účinkom globálnej zmeny 
klímy dosiahnuť najneskôr do roku 2050 svoj cieľ nulových emisií CO2, ako potvrdila 
v Európskej zelenej dohode a v pláne obnovy; berie na vedomie návrh Komisie na 
ďalšie zníženie emisií skleníkových plynov, ako zdôraznila vo svojom oznámení zo 17. 
septembra 2020 s názvom Abmicióznejšie klimatické ciele pre Európu na rok 2030 – 
Investícia do klimaticky neutrálnej budúcnosti v prospech našich občanov 
(COM(2020)0562), pripomína mandát Parlamentu prijatý počas plenárneho hlasovania 
o právnom predpise v oblasti klímy v súvislosti s cieľom zníženia emisií do roku 20301;

2. zdôrazňuje, že energia z obnoviteľných zdrojov a energetická efektívnosť patria medzi 
kľúčové hnacie sily na dosiahnutie hospodárstva s nulovými emisiami; zdôrazňuje, že 
na splnenie cieľa v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030 treba 
zodpovedajúcim spôsobom zvýšiť kapacitu infraštruktúry na výrobu elektriny z 
obnoviteľných zdrojov na mori a výrobu takejto elektriny; zdôrazňuje, že veterná 
energia na mori patrí k najpokročilejším a najrýchlejšie rastúcim novým a inovatívnym 
odvetviam ekonomiky; zdôrazňuje, že aktívnym rozvojom a využívaním veternej 
energie na mori by sa mala zvýšiť jej konkurencieschopnosť ako zdroja energie, čo by 
malo prispieť k zníženiu cien energie a vyššej cenovej dostupnosti;

3. zdôrazňuje, že prechod na čistú energiu si vyžaduje zvýšenie výroby elektriny z veternej 
energie na mori; zdôrazňuje, že kapacita EÚ v oblasti výroby elektriny z veternej 
energie na mori zatiaľ predstavuje len 12 GW, takže ju treba zvýšiť, aby sa do roku 
2050 dosiahol výkon 300 až 450 GW; zdôrazňuje, že veterné elektrárne na mori určené 
na výrobu elektrickej energie majú tendenciu byť efektívnejšie než veterné elektrárne na 
pevnine, a to z dôvodu väčšej dostupnosti veterných zdrojov na mori v porovnaní 
s oblasťami na pevnine a vzhľadom na možnosť inštalácie väčších generátorov s vyššou 
kapacitou;

4. zdôrazňuje, že rozhodnutie umiestniť na mori do roku 2030 ďalšie zariadenia 
využívajúce veternú energiu s výkonom najmenej 60 GW je mimoriadne dôležité 
a v najbližších rokoch by sa malo považovať za prioritu; berie na vedomie, že rozvoj 
obnoviteľných zdrojov energie na mori sa v jednotlivých európskych morských 
oblastiach výrazne líši, pokiaľ ide o veľkosť a kapacitu, najmä preto, že väčšina 
európskej kapacity veternej energie na mori sa sústredí v Severnom a Baltskom mori, 
kde sú priaznivejšie podmienky; konštatuje, že tento potenciál bude naďalej rásť v 
dôsledku technologického vývoja, a to aj v Atlantickom oceáne a v juhoeurópskych 
moriach;

5. zdôrazňuje, že technológia plávajúcich veterných parkov má potenciál výrazne rozšíriť 
morský priestor, ktorý je k dispozícii pre veterné elektrárne na mori, najmä v 
hlbokomorských oblastiach; poukazuje na to, že plávajúce veterné parky by mohli 
generovať veľké množstvo energie vďaka silnejším a stabilnejším vetrom, mohli by 
minimalizovať vizuálny vplyv na európske pobrežie, lepšie sa prispôsobiť rybolovným 

1 Prijaté texty, P9_TA(2020)0253.
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a námorným koridorom, pôsobiť ako zariadenia na zhlukovanie rýb, otvoriť možnosti 
využívania oblastí, ktoré predtým neboli prístupné, a prispieť k zníženiu potenciálu 
konfliktov pre námorný priestorov v súlade s predchádzajúcim posúdením možností 
transparentného a integrovaného priestorového plánovania;

6. zdôrazňuje, že je potrebné využívať veternú energiu na mori v hlbokomorských 
oblastiach EÚ (t. j. v Stredozemnom mori, Čiernom mori, Atlantickom oceáne); vyzýva 
preto Komisiu a členské štáty, aby rozšírili úsilie v oblasti výskumu, vývoja a inovácií 
aj na plávajúce veterné parky a aby posúdili uskutočniteľnosť vytvorenia dôležitého 
projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v záujme projektu veľkého rozsahu;

7. pripomína, že výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na mori takisto 
vytvára príležitosť na výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov, ako sa uvádza v 
oznámení Komisie z 19. novembra 2020 s názvom Stratégia EÚ na využitie potenciálu 
energie z obnoviteľných zdrojov na mori v záujme klimaticky neutrálnej budúcnosti 
(COM(2020)0741) a oznámeniach z 8. júla 2020 s názvom Pohon pre klimaticky 
neutrálne hospodárstvo: stratégia integrácie energetického systému EÚ 
(COM(2020)0299) a Vodíková stratégia pre klimaticky neutrálnu Európu 
(COM(2020)0301);

8. zdôrazňuje, že veľké rozšírenie výroby elektriny z veternej energie na mori si vyžaduje 
inteligentný prístup, aby sa zabezpečila jej koexistencia s činnosťami, ktoré sa už 
uskutočňujú v daných oblastiach; zdôrazňuje, že už existujú príklady koexistencie 
medzi odvetvím rybolovu a odvetvím veternej energie na mori a tieto skúsenosti by sa 
mali využiť na hľadanie a výmenu najlepších dostupných postupov pre viacúčelové 
využívanie príslušných zdrojov počas celého životného cyklu námornej infraštruktúry; 
zdôrazňuje, že spolupráca má zásadný význam pre bezpečnú koexistenciu činností 
rybolovu a veterných elektrární – odvetvie veternej energie, rybári a miestne orgány by 
mali spolupracovať na výmene údajov s odvetvím rybolovu a na presnom umiestnení 
veterných elektrární, káblov a súvisiaceho zariadenia, ako aj oblastí vylúčenia 
(dočasných alebo stálych) a bezpečnostných zón vrátane zón, kde sa nachádza potopená 
munícia;

9. zdôrazňuje, že tvorba udržateľných nových pracovných miest a podpora využívania 
veternej energie v záujme miestneho zásobovania elektrickou energiou sú dôležitými 
indikátormi akceptácie projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú 
veterné elektrárne na mori a súvisiaca infraštruktúra na pevnine, miestnymi obyvateľmi 
a že táto premenná podmieňuje vzťah medzi energetickou bezpečnosťou a 
akceptovaním zo strany pobrežných komunít; vyzýva členské štáty, aby podporovali 
rozvoj investícií do veternej energie na mori v rámci systémov, ktoré zabezpečujú účasť 
verejnosti a aktívne zapojenie;

10. zdôrazňuje preto, že viacúčelové využívanie morských oblastí sa musí zohľadňovať už 
od začiatku spôsobom, ktorý vyvažuje záujmy odvetvia výroby veternej energie na 
mori, odvetvia rybolovu a plnenie cieľov EÚ v oblasti energetiky, klímy a biodiverzity; 
zdôrazňuje, že ak sa veterné elektrárne na mori navrhnú a postavia rozumne, mohli by 
prospieť morskej biodiverzite a slúžiť ako refúgiá; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
posúdili vplyv veterných elektrární na mori, ktoré už fungujú, na obnovu morských 
biotopov a na biodiverzitu a aby stanovili najlepšie postupy EÚ;
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11. zdôrazňuje, že využívanie mora na výrobu energie pri súčasnom zabezpečení ochrany 
životného prostredia a udržateľného rozvoja rybolovu a iných hospodárskych činností si 
vyžaduje spoločné plánovanie a posúdenie kumulatívnych vplyvov takéhoto postupu 
vrátane sociálno-ekonomických a sociálno-kultúrnych účinkov; je presvedčený, že 
spolupráca medzi odvetviami pôsobiacimi v morskom prostredí a hospodárstve bude 
takisto hnacou silou spravodlivej transformácie; vyzýva príslušné orgány, aby posúdili 
iniciatívy, ktoré aktivujú miestne hospodárstva a hospodárske činnosti na mori, a našli 
synergie medzi odvetviami, ktoré môžu byť základom nadčasovej hospodárskej obnovy;

12. zdôrazňuje, že dlhodobé možnosti viacúčelového využívania oblastí na mori sa musia 
preskúmať už v skoršom štádiu, aby bolo možné rozširovať veterné elektrárne na mori, 
ale zároveň zohľadňovať ich priamy a nepriamy vplyv na rybolov; zdôrazňuje, že 
regulačný rámec EÚ by mal prispieť k tomu, aby sa zabezpečilo monitorovanie vplyvu 
na životné prostredie a prijatie opatrení na prevenciu a minimalizáciu tohto vplyvu; 
okrem toho zdôrazňuje, že pri vypracúvaní stratégie EÚ v oblasti veternej energie na 
mori by sa politiky v oblasti klímy, energetiky, rybolovu a morskej biodiverzity mali 
navzájom posilňovať;

13. zdôrazňuje, že prideľovanie priestoru by malo byť v prípade potreby výsledkom 
spoločného námorného priestorového plánovania (NPP), ktoré zahŕňa Komisiu, členské 
štáty a susedné krajiny, s cieľom optimalizovať využívanie morského priestoru a 
medziodvetvovej a medzištátnej spolupráce a minimalizovať územné konflikty, so 
zreteľom na vzájomný rešpekt a dobré susedské vzťahy; zdôrazňuje, že námorné 
priestorové plány uvedené v smernici 2014/89/EÚ sa vypracujú čo najskôr, najneskôr 
však do 31. marca 2021;

14. vyzýva Komisiu, aby vykonala posúdenie vplyvu s cieľom preskúmať, aké účinky na 
hospodársku, sociálnu, environmentálnu sféru, klímu a biodiverzitu prinesie výstavba 
nových zariadení na výrobu elektriny z veternej energie na mori v oblastiach, kde je 
pravdepodobné, že sa dostanú do konfliktu s odvetvím rybolovu.
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