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Poprawka 1
Joëlle Mélin

Projekt opinii
Motyw A (nowy)

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że konieczna 
jest analiza cyklu życia produkcji energii 
(począwszy od łączenia elementów 
konstrukcyjnych, przez ich transport i 
usunięcie, a na budowie i utrzymaniu 
infrastruktury skończywszy) w celu 
dokładnego określenia wpływu danego 
rodzaju produkcji energii na środowisko;

Or. fr

Poprawka 2
Joëlle Mélin

Projekt opinii
Motyw B (nowy)

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że konieczne jest 
uwzględnienie efektu odbicia wywołanego 
przez daną politykę energetyczną, tj. 
wszystkich zmian zachowań, w tym 
przypadku w dziedzinie rybołówstwa, w 
celu dokładnego określenia społecznego i 
środowiskowego wpływu tej polityki;

Or. fr

Poprawka 3
Joëlle Mélin

Projekt opinii
Motyw C (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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C. mając na uwadze, że morskie 
turbiny wiatrowe powodują poważne 
zakłócenia w środowisku morskim w 
stopniu, który wpływa również na 
działalność połowową, ponieważ prowadzi 
to w szczególności do przełowienia na 
małych obszarach ze szkodą dla 
rybołówstwa łodziowego;

Or. fr

Poprawka 4
Joëlle Mélin

Projekt opinii
Motyw D (nowy)

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że działalność 
człowieka, w szczególności produkcja, 
konsumpcja i transport, jest 
energochłonna i wymaga, w przypadku 
braku daleko idących zmian społecznych, 
coraz większej liczby zrównoważonych 
źródeł energii;

Or. fr

Poprawka 5
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina o trwałym 
zobowiązaniu UE do osiągnięcia 
bezemisyjnego celu klimatycznego do 
2050 r., co potwierdzono w Europejskim 
Zielonym Ładzie i planie odbudowy;

1. przypomina o trwałym 
zobowiązaniu UE do osiągnięcia 
bezemisyjnego celu klimatycznego do 
2050 r., co potwierdzono w Europejskim 
Zielonym Ładzie i planie odbudowy; 
podkreśla, że rozwiązanie problemu 
zmiany klimatu wymaga jak najszybszego 
zmniejszenia zużycia energii ze źródeł 
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kopalnych na świecie od 2 do 4 razy, a w 
krajach rozwiniętych od 4 do 12 razy (tj. 
zmniejszenia o od 75 % do 92 %), przy 
czym energia wiatrowa, która w 2013 r. 
pokrywała 1 % tego zużycia, pozostaje 
rozwiązaniem marginalnym;

Or. fr

Poprawka 6
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina o trwałym 
zobowiązaniu UE do osiągnięcia 
bezemisyjnego celu klimatycznego do 
2050 r., co potwierdzono w Europejskim 
Zielonym Ładzie i planie odbudowy;

1. przypomina o zobowiązaniu UE do 
osiągnięcia celu w zakresie zerowej emisji 
gazów cieplarnianych netto najpóźniej do 
2050 r.; podkreśla, że do 2030 r. emisje te 
powinny zostać ograniczone o co najmniej 
65 % w porównaniu z emisjami z 1990 r., 
aby Unia mogła przyczynić się do 
ograniczenia globalnego ocieplenia do 
poziomu poniżej 1,5 °C do końca stulecia, 
zgodnie z najnowszymi dowodami 
naukowymi;

Or. en

Poprawka 7
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina o trwałym 
zobowiązaniu UE do osiągnięcia 
bezemisyjnego celu klimatycznego do 
2050 r., co potwierdzono w Europejskim 

1. przypomina o trwałym 
zobowiązaniu UE do osiągnięcia 
bezemisyjnego celu klimatycznego 
najpóźniej do 2050 r.; przypomina 
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Zielonym Ładzie i planie odbudowy; ponadto, że do 2030 r. emisje te powinny 
zostać ograniczone o co najmniej [60 %] 
w porównaniu z emisjami z 1990 r., jak 
określono w [Europejskim prawie o 
klimacie], aby Unia mogła przyczynić się 
do ograniczenia globalnego ocieplenia do 
poziomu poniżej 1,5 °C ponad poziom 
sprzed epoki przemysłowej;

Or. en

Poprawka 8
Morten Petersen, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina o trwałym 
zobowiązaniu UE do osiągnięcia 
bezemisyjnego celu klimatycznego do 
2050 r., co potwierdzono w Europejskim 
Zielonym Ładzie i planie odbudowy;

1. przypomina o trwałym 
zobowiązaniu UE do osiągnięcia 
bezemisyjnego celu klimatycznego do 
2050 r., co potwierdzono w Europejskim 
Zielonym Ładzie i planie odbudowy; 
przyjmuje do wiadomości wniosek Komisji 
dotyczący zwiększenia redukcji emisji 
gazów cieplarnianych do 55 %; 
przypomina stanowisko Parlamentu 
Europejskiego w sprawie zwiększenia tego 
celu do 60 % do 2030 r.;

Or. en

Poprawka 9
Elena Kountoura

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina o trwałym 
zobowiązaniu UE do osiągnięcia 
bezemisyjnego celu klimatycznego do 

1. przypomina o trwałym 
zobowiązaniu UE do osiągnięcia 
bezemisyjnego celu klimatycznego 
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2050 r., co potwierdzono w Europejskim 
Zielonym Ładzie i planie odbudowy;

najpóźniej do 2050 r., co potwierdzono w 
Europejskim Zielonym Ładzie, 
Europejskim prawie o klimacie i planie 
odbudowy;

Or. en

Poprawka 10
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Beata Szydło, Zdzisław Krasnodębski, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina o trwałym 
zobowiązaniu UE do osiągnięcia 
bezemisyjnego celu klimatycznego do 
2050 r., co potwierdzono w Europejskim 
Zielonym Ładzie i planie odbudowy;

1. przypomina o zobowiązaniu do 
osiągnięcia przez UE neutralności 
klimatycznej do 2050 r., co potwierdzono 
w Europejskim Zielonym Ładzie i planie 
odbudowy;

Or. en

Poprawka 11
Robert Roos

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że energia ze źródeł 
odnawialnych jest główną siłą napędową 
obniżenia emisyjności; przypomina, że do 
2030 r. co najmniej 32 % całości 
zapotrzebowania na energię w UE ma być 
zaspokajane przez energię ze źródeł 
odnawialnych;

2. podkreśla, że istnieją dwie 
neutralne pod względem emisji dwutlenku 
węgla technologie wytwarzania energii, 
które prowadzą do obniżenia emisyjności 
systemu energetycznego – energia jądrowa 
i energia ze źródeł odnawialnych; 
przypomina, że zgodnie z obecnymi 
ramami polityki klimatycznej do 2030 r. co 
najmniej 32 % całości zapotrzebowania na 
energię w UE ma być zaspokajane przez 
energię ze źródeł odnawialnych; uważa, że 
UE powinna porzucić ten cel i pozwolić 
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państwom członkowskim decydować o 
koszyku energetycznym w zależności od 
ich własnych zasobów i potrzeb 
energetycznych, które różnią się w 
poszczególnych krajach m.in. ze względu 
na położenie geograficzne;

Or. en

Poprawka 12
Elena Kountoura

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że energia ze źródeł 
odnawialnych jest główną siłą napędową 
obniżenia emisyjności; przypomina, że do 
2030 r. co najmniej 32 % całości 
zapotrzebowania na energię w UE ma być 
zaspokajane przez energię ze źródeł 
odnawialnych;

2. podkreśla, że morska energia 
wiatrowa to najbardziej zaawansowany i 
najszybciej rozwijający się sektor spośród 
wschodzących i innowacyjnych sektorów 
niebieskiej gospodarki; podkreśla, że 
energia ze źródeł odnawialnych jest 
główną siłą napędową obniżenia 
emisyjności; przypomina, że do 2030 r. co 
najmniej 32 % całości zapotrzebowania na 
energię w UE ma być zaspokajane przez 
energię ze źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 13
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że energia ze źródeł 
odnawialnych jest główną siłą napędową 
obniżenia emisyjności; przypomina, że do 
2030 r. co najmniej 32 % całości 
zapotrzebowania na energię w UE ma być 
zaspokajane przez energię ze źródeł 

2. podkreśla, że rodzaje energii takie 
jak biomasa, biopaliwa, energia wiatrowa, 
energia słoneczna, energia geotermalna, 
energia wodna i energia jądrowa są 
głównymi siłami napędowymi obniżenia 
emisyjności; przypomina, że do 2030 r. co 
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odnawialnych; najmniej 32 % całości zapotrzebowania na 
energię w UE ma być zaspokajane przez 
tzw. energię ze źródeł odnawialnych;

Or. fr

Poprawka 14
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że energia ze źródeł 
odnawialnych jest główną siłą napędową 
obniżenia emisyjności; przypomina, że do 
2030 r. co najmniej 32 % całości 
zapotrzebowania na energię w UE ma być 
zaspokajane przez energię ze źródeł 
odnawialnych;

2. podkreśla, że energia ze źródeł 
odnawialnych wraz z oszczędnością 
energii stanowią siłę napędową dla 
osiągnięcia gospodarki o zerowej emisji 
netto; uznaje w tym kontekście, że do 2030 
r. udział produkcji energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych w UE powinien 
wzrosnąć co najmniej dwukrotnie1a lub – 
jeszcze lepiej – trzykrotnie2a w stosunku 
do obecnego poziomu;

_________________
1a Komunikat „Ambitniejszy cel 
klimatyczny Europy do 2030 r.”.
2a „Building a Paris Agreement 
Compatible (PAC) energy scenario” 
[Tworzenie scenariusza energetycznego 
zgodnego z porozumieniem paryskim], 
CAN-Europe / EEB, czerwiec 2020 r.

Or. en

Poprawka 15
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że energia ze źródeł 
odnawialnych jest główną siłą napędową 
obniżenia emisyjności; przypomina, że do 
2030 r. co najmniej 32 % całości 
zapotrzebowania na energię w UE ma być 
zaspokajane przez energię ze źródeł 
odnawialnych;

2. podkreśla, że efektywność 
energetyczna i energia ze źródeł 
odnawialnych są główną siłą napędową 
obniżenia emisyjności; przypomina, że do 
2030 r. co najmniej 38–40 % całości 
zapotrzebowania na energię w UE ma być 
zaspokajane przez energię ze źródeł 
odnawialnych, co podkreślono w 
komunikacie „Ambitniejszy cel 
klimatyczny Europy do 2030 r.”;

Or. en

Poprawka 16
Morten Petersen, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że energia ze źródeł 
odnawialnych jest główną siłą napędową 
obniżenia emisyjności; przypomina, że do 
2030 r. co najmniej 32 % całości 
zapotrzebowania na energię w UE ma być 
zaspokajane przez energię ze źródeł 
odnawialnych;

2. podkreśla, że energia ze źródeł 
odnawialnych jest główną siłą napędową 
obniżenia emisyjności; podkreśla, że do 
2030 r. co najmniej 38–40 % całości 
zapotrzebowania na energię w UE ma być 
zaspokajane przez energię ze źródeł 
odnawialnych, aby osiągnąć redukcję 
emisji o co najmniej 55 %;

Or. en

Poprawka 17
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka
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2. podkreśla, że energia ze źródeł 
odnawialnych jest główną siłą napędową 
obniżenia emisyjności; przypomina, że do 
2030 r. co najmniej 32 % całości 
zapotrzebowania na energię w UE ma być 
zaspokajane przez energię ze źródeł 
odnawialnych;

2. podkreśla, że energia ze źródeł 
odnawialnych jest jedną z głównych sił 
napędowych zrównoważonej ochrony 
środowiska; przypomina, że do 2030 r. co 
najmniej 32 % całości zapotrzebowania na 
energię w UE ma być zaspokajane przez 
energię ze źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 18
Elena Kountoura

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla fakt, że rozwój 
odnawialnych źródeł energii zwiększa 
bezpieczeństwo energetyczne UE i 
zmniejsza przywóz węglowodorów z 
krajów, które nie przestrzegają 
praworządności i w których odnotowuje 
się naruszenia praw człowieka;

Or. en

Poprawka 19
Elena Kountoura

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że zasada „nie 
szkodzić” powinna być kluczowym 
elementem nowej strategii i 
rozporządzenia w sprawie systematyki 
dotyczącej zrównoważonego rozwoju oraz 
powinna mieć zastosowanie do przyszłych 
inwestycji w programy z zakresu morskiej 
energii odnawialnej;
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Or. en

Poprawka 20
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że wzrost produkcji 
energii wiatrowej na obszarach morskich 
ma zasadnicze znaczenie dla przejścia na 
czystą energię; podkreśla, że ponieważ 
moce produkcyjne morskich elektrowni 
wiatrowych wynoszą obecnie zaledwie 25 
GW, należy przyspieszyć budowę 
morskich farm wiatrowych, aby do 2050 r. 
zapewnić moce produkcyjne do 450 GW;

3. podkreśla, że wzrost produkcji 
energii wiatrowej na obszarach morskich 
powinien zostać objęty moratorium w 
każdym państwie członkowskim, ponieważ 
morskie farmy wiatrowe charakteryzują 
się wysokim śladem węglowym i są 
źródłem energii o zmiennej wydajności, co 
może wywierać presję na sieci przesyłowe 
i zbyt często wymagać uruchomienia 
rezerwowych elektrowni cieplnych; 
podkreśla, że chociaż morskie farmy 
wiatrowe mogą być częścią koszyka 
energetycznego na potrzeby przejścia na 
czystą energię, jednak nie stanowią 
niezawodnej i wystarczająco całościowej 
alternatywy, która urzeczywistniłaby to 
przejście; zauważa, że moce produkcyjne 
morskich elektrowni wiatrowych wynoszą 
obecnie zaledwie 25 GW oraz że ten niski 
udział w produkcji energii elektrycznej w 
UE wynika z niskiej wydajności i niskiej 
opłacalności morskiej energetyki 
wiatrowej;

Or. fr

Poprawka 21
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka
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3. podkreśla, że wzrost produkcji 
energii wiatrowej na obszarach morskich 
ma zasadnicze znaczenie dla przejścia na 
czystą energię; podkreśla, że ponieważ 
moce produkcyjne morskich elektrowni 
wiatrowych wynoszą obecnie zaledwie 
25 GW, należy przyspieszyć budowę 
morskich farm wiatrowych, aby do 2050 r. 
zapewnić moce produkcyjne do 450 GW;

3. podkreśla, że wzrost produkcji 
energii wiatrowej na obszarach morskich 
ma zasadnicze znaczenie dla transformacji 
energetycznej; podkreśla, że bez szybkiego 
stopniowego wycofywania paliw 
kopalnych i zwiększania produkcji energii 
wiatrowej na obszarach morskich 
niemożliwe będzie osiągnięcie celów w 
zakresie energii ze źródeł odnawialnych 
oraz ograniczenie globalnego ocieplenia 
do poziomu poniżej 1,5 °C do końca 
stulecia; podkreśla, że ponieważ moce 
produkcyjne morskich elektrowni 
wiatrowych wynoszą obecnie zaledwie 
23 GW, należy przyspieszyć budowę 
morskich farm wiatrowych, aby do 2050 r. 
zapewnić moce produkcyjne wynoszące co 
najmniej 450 GW;

Or. en

Poprawka 22
Aldo Patriciello

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że wzrost produkcji 
energii wiatrowej na obszarach morskich 
ma zasadnicze znaczenie dla przejścia na 
czystą energię; podkreśla, że ponieważ 
moce produkcyjne morskich elektrowni 
wiatrowych wynoszą obecnie zaledwie 25 
GW, należy przyspieszyć budowę 
morskich farm wiatrowych, aby do 2050 r. 
zapewnić moce produkcyjne do 450 GW;

3. podkreśla, że wzrost produkcji 
energii wiatrowej na obszarach morskich 
ma zasadnicze znaczenie dla przejścia na 
czystą energię oraz osiągnięcia 
konkurencyjnych cen energii i 
zagwarantowania dostaw energii po 
przystępnych cenach; podkreśla, że 
ponieważ moce produkcyjne morskich 
elektrowni wiatrowych wynoszą obecnie 
zaledwie 25 GW, należy przyspieszyć 
budowę morskich farm wiatrowych, aby do 
2050 r. zapewnić moce produkcyjne do 
450 GW;

Or. en
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Poprawka 23
Robert Roos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że wzrost produkcji 
energii wiatrowej na obszarach morskich 
ma zasadnicze znaczenie dla przejścia na 
czystą energię; podkreśla, że ponieważ 
moce produkcyjne morskich elektrowni 
wiatrowych wynoszą obecnie zaledwie 25 
GW, należy przyspieszyć budowę morskich 
farm wiatrowych, aby do 2050 r. zapewnić 
moce produkcyjne do 450 GW;

3. podkreśla, że wzrost produkcji 
energii wiatrowej na obszarach morskich 
nie ma zasadniczego znaczenia dla 
przejścia na czystą energię, ponieważ 
istnieją inne realne możliwości, takie jak 
energia jądrowa;

Or. en

Poprawka 24
Morten Petersen, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że wzrost produkcji 
energii wiatrowej na obszarach morskich 
ma zasadnicze znaczenie dla przejścia na 
czystą energię; podkreśla, że ponieważ 
moce produkcyjne morskich elektrowni 
wiatrowych wynoszą obecnie zaledwie 25 
GW, należy przyspieszyć budowę 
morskich farm wiatrowych, aby do 2050 r. 
zapewnić moce produkcyjne do 450 GW;

3. podkreśla, że wzrost produkcji 
energii wiatrowej na obszarach morskich 
ma zasadnicze znaczenie dla przejścia na 
czystą energię; podkreśla, że ponieważ 
moce produkcyjne morskich elektrowni 
wiatrowych wynoszą obecnie zaledwie 25 
GW, należy do 2030 r. i w następnych 
latach trzykrotnie przyspieszyć tempo 
budowy morskich farm wiatrowych, aby do 
2050 r. być w stanie zapewnić moce 
produkcyjne wynoszące co najmniej 450 
GW;

Or. en

Poprawka 25
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Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że wzrost produkcji 
energii wiatrowej na obszarach morskich 
ma zasadnicze znaczenie dla przejścia na 
czystą energię; podkreśla, że ponieważ 
moce produkcyjne morskich elektrowni 
wiatrowych wynoszą obecnie zaledwie 25 
GW, należy przyspieszyć budowę 
morskich farm wiatrowych, aby do 2050 r. 
zapewnić moce produkcyjne do 450 GW;

3. podkreśla, że wzrost produkcji 
energii wiatrowej na obszarach morskich 
ma zasadnicze znaczenie dla przejścia na 
czystą energię; podkreśla, że ponieważ 
moce produkcyjne morskich elektrowni 
wiatrowych w UE wynoszą obecnie 
zaledwie 12 GW, należy przyspieszyć 
budowę morskich farm wiatrowych, aby do 
2050 r. osiągnąć zdolności pod względem 
mocy produkcyjnych rzędu 450 GW1a;

_________________
1a Komunikat „Ambitniejszy cel 
klimatyczny Europy do 2030 r.”.

Or. en

Poprawka 26
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że wykorzystanie 
obszarów morskich do produkcji energii 
przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony 
środowiska i zrównoważonego rozwoju 
rybołówstwa i innych rodzajów 
działalności gospodarczej wymaga 
wspólnego planowania i rygorystycznej 
oceny skumulowanych skutków, w tym 
skutków społeczno-gospodarczych;

Or. en
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Poprawka 27
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że morskie farmy 
wiatrowe są zazwyczaj bardziej wydajne w 
zakresie produkcji energii elektrycznej niż 
lądowe farmy wiatrowe ze względu na 
większe zasoby wiatrowe dostępne na 
obszarach morskich w porównaniu z 
obszarami lądowymi;

Or. en

Poprawka 28
Robert Roos

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że sprawą najwyższej 
wagi jest decyzja o znalezieniu przestrzeni 
umożliwiającej wytworzenie do 450 GW 
energii wiatrowej na obszarach morskich;

4. podkreśla, że technologia jądrowa 
wymaga niewielkiej ilości terenu, aby 
wytwarzać ogromne ilości energii po 
niskich kosztach, podczas gdy technologia 
wiatrowa wymaga ogromnych ilości 
terenu, aby wywarzać niewielkie ilości 
energii po wysokich kosztach; podkreśla, 
że przy poszukiwaniu przestrzeni dla 
wytwarzania energii wiatrowej na 
obszarach morskich należy wziąć pod 
uwagę wpływ na sektor rybołówstwa lub 
środowisko naturalne; przypomina, że nie 
należy zapominać o tym, iż nadające się 
do tego celu europejskie obszary morskie 
mają również wartość biologiczną i 
gospodarczą;

Or. en
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Poprawka 29
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że sprawą najwyższej 
wagi jest decyzja o znalezieniu przestrzeni 
umożliwiającej wytworzenie do 450 GW 
energii wiatrowej na obszarach morskich;

4. podkreśla, że sprawą najwyższej 
wagi jest decyzja o znalezieniu przestrzeni 
umożliwiającej wytworzenie 450 GW 
energii wiatrowej na obszarach morskich; 
podkreśla w tym kontekście konieczność 
zbadania wszystkich zasobów wiatrowych 
na obszarach morskich w UE i wspierania 
projektów dotyczących energii morskiej w 
sposób zgodny z pozostałymi rodzajami 
wykorzystania przestrzeni morskiej, przy 
dążeniu do synergii i ochrony 
różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 30
Emmanouil Fragkos, Pietro Fiocchi

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że sprawą najwyższej 
wagi jest decyzja o znalezieniu przestrzeni 
umożliwiającej wytworzenie do 450 GW 
energii wiatrowej na obszarach morskich;

4. podkreśla, że sprawą najwyższej 
wagi jest decyzja o znalezieniu przestrzeni 
umożliwiającej wytworzenie do 450 GW 
energii wiatrowej na obszarach morskich; 
uważa, że państwa członkowskie muszą 
jak najszybciej określić swoje wyłączne 
strefy ekonomiczne, zgodnie z 
międzynarodowym prawem morza, aby 
móc bez dalszej zwłoki przystąpić do 
planowania swoich instalacji morskich;

Or. en
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Poprawka 31
Elena Kountoura

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że sprawą najwyższej 
wagi jest decyzja o znalezieniu przestrzeni 
umożliwiającej wytworzenie do 450 GW 
energii wiatrowej na obszarach morskich;

4. podkreśla, że sprawą najwyższej 
wagi jest decyzja o znalezieniu przestrzeni 
umożliwiającej wytworzenie do 450 GW 
energii wiatrowej na obszarach morskich; 
podkreśla, że przestrzennej ekspansji 
instalacji morskich farm wiatrowych 
towarzyszy gwałtowny wzrost możliwości 
konfliktu z innymi sektorami morskimi, 
takimi jak rybołówstwo, w ciągu 
najbliższych pięciu lat, zwłaszcza na 
Morzu Północnym, Morzu Bałtyckim i 
Morzu Śródziemnym;

Or. en

Poprawka 32
Morten Petersen, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że sprawą najwyższej 
wagi jest decyzja o znalezieniu przestrzeni 
umożliwiającej wytworzenie do 450 GW 
energii wiatrowej na obszarach morskich;

4. podkreśla, że sprawą najwyższej 
wagi jest decyzja o znalezieniu przestrzeni 
umożliwiającej wytworzenie do 450 GW 
energii wiatrowej na obszarach morskich; 
podkreśla potencjał morskiej energii 
wiatrowej wynoszący 212 GW na Morzu 
Północnym, 83 GW na Morzu Bałtyckim, 
85 GW na Oceanie Atlantyckim i 70 GW 
na morzach południowoeuropejskich; 
zauważa, że potencjał ten nadal będzie się 
zwiększał dzięki rozwojowi 
technologicznemu;

Or. en
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Poprawka 33
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że sprawą najwyższej 
wagi jest decyzja o znalezieniu przestrzeni 
umożliwiającej wytworzenie do 450 GW 
energii wiatrowej na obszarach morskich;

4. podkreśla, że sprawą najwyższej 
wagi jest zachowanie estetycznego i 
ekologicznego charakteru wybrzeży 
Europy; zauważa, że ambicja wytworzenia 
do 450 GW energii wiatrowej na obszarach 
morskich do 2050 r. oznaczałaby w 
praktyce stworzenie morskiej farmy 
wiatrowej o powierzchni 22,5 km², przy 
założeniu, że turbiny wiatrowe wytwarzają 
średnio 20 GWh na km²;

Or. fr

Poprawka 34
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że sprawą najwyższej 
wagi jest decyzja o znalezieniu przestrzeni 
umożliwiającej wytworzenie do 450 GW 
energii wiatrowej na obszarach morskich;

4. podkreśla, że sprawą najwyższej 
wagi jest decyzja o znalezieniu przestrzeni 
umożliwiającej wytworzenie co najmniej 
450 GW energii wiatrowej na obszarach 
morskich; podkreśla w tym kontekście, że 
aby wprowadzić UE na drogę do 
osiągnięcia 450 GW w 2050 r., należy do 
2023/2024 r. określić przestrzeń dla około 
130 GW, aby umożliwić budowę do 
2030 r.;

Or. en
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Poprawka 35
Aldo Patriciello

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że sprawą najwyższej 
wagi jest decyzja o znalezieniu przestrzeni 
umożliwiającej wytworzenie do 450 GW 
energii wiatrowej na obszarach morskich;

4. podkreśla, że sprawą najwyższej 
wagi jest decyzja o znalezieniu przestrzeni 
umożliwiającej wytworzenie do 450 GW 
energii wiatrowej na ograniczonych 
obszarach morskich, gdzie szelf 
kontynentalny jest wystarczająco płytki;

Or. en

Poprawka 36
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że sprawą najwyższej 
wagi jest decyzja o znalezieniu przestrzeni 
umożliwiającej wytworzenie do 450 GW 
energii wiatrowej na obszarach morskich;

4. podkreśla, że sprawą najwyższej 
wagi, którą należy uznać za priorytet, jest 
decyzja o znalezieniu przestrzeni 
umożliwiającej wytworzenie do 450 GW 
energii wiatrowej na obszarach morskich;

Or. en

Poprawka 37
Elena Kountoura

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że technologia 
pływających farm wiatrowych, którą 



AM\1209386PL.docx 21/52 PE654.067v01-00

PL

można stosować na wodach o głębokości 
ponad 60 metrów, ma szansę znacząco 
zwiększyć przestrzeń morską dostępną dla 
morskich farm wiatrowych, zwłaszcza na 
obszarach głębokich wód, takich jak 
Morze Śródziemne i wybrzeże Atlantyku, 
bez ograniczeń związanych z turbinami 
umieszczonymi na płytszych wodach lub 
bliżej brzegu, oraz przezwyciężyć niektóre 
rodzaje konfliktów z innymi sektorami; 
zwraca uwagę, że pływające farmy 
wiatrowe mogą generować duże ilości 
energii, ograniczać oddziaływanie na 
krajobraz, umożliwiać rozmieszczenie z 
lepszym uwzględnieniem szlaków 
rybackich i żeglugowych, działać jako 
urządzenia do sztucznej koncentracji ryb 
oraz docierać do silniejszych i bardziej 
stałych wiatrów;

Or. en

Poprawka 38
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina, że produkcja 
wiatrowej energii elektrycznej na 
obszarach morskich stwarza również 
możliwość produkcji czystego wodoru, co 
podkreślono w „Strategii UE dotyczącej 
integracji systemu energetycznego” oraz 
w „Strategii w zakresie wodoru na rzecz 
Europy neutralnej dla klimatu”; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
włączenia planów dotyczących 
niskoemisyjnej produkcji wodoru do 
rozwoju potencjału morskiej energii 
wiatrowej;

Or. en
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Poprawka 39
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla konieczność 
priorytetowego traktowania turbin 
wiatrowych na głębokich wodach, 
oddalonych od wybrzeża o ponad 30 km, 
w celu ograniczenia ich wpływu na 
rybołówstwo i krajobraz oraz zwiększenia 
ich wydajności, zwłaszcza że konstrukcje 
półpływające są mniej kosztowne i 
wywierają mniejszy wpływ na posydonię, a 
tym samym na środowisko morskie i 
rybołówstwo;

Or. fr

Poprawka 40
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że morskie farmy 
wiatrowe przeznaczone do produkcji 
wodoru są obiecującą opcją 
umożliwiającą uwolnienie pełnego 
potencjału morskiej energii wiatrowej, 
osiągnięcie celów w zakresie obniżenia 
emisyjności i bezpieczeństwa 
energetycznego w sektorze energii 
elektrycznej i innych sektorach, a także 
radzenie sobie z ograniczeniami 
związanymi z rozbudową sieci;

Or. en
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Poprawka 41
Aldo Patriciello

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że współpraca między 
sektorami działającymi w środowisku 
morskim będzie również siłą napędową 
sprawiedliwej transformacji oraz że 
inicjatywy, które aktywizują lokalne 
gospodarki i znajdują synergie między 
sektorami, mogą być podstawą ożywienia 
gospodarczego wytrzymującego próbę 
czasu;

Or. en

Poprawka 42
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że wydajność morskiej 
energii wiatrowej przewyższa wydajność 
turbin lądowych, powodując jednocześnie 
mniej problemów z akceptacją ze strony 
obywateli; podkreśla, że morskie farmy 
wiatrowe, o ile zostaną zaprojektowane i 
zbudowane w rozsądny sposób, mogą 
przynieść korzyści różnorodności 
biologicznej mórz;

Or. en

Poprawka 43
Sven Schulze

Projekt opinii
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Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że morskie turbiny 
wiatrowe mogą mieć również pozytywne 
aspekty dla rybołówstwa, jak np. możliwe 
wykorzystanie w akwakulturach oraz do 
zasiedlania nowych gatunków;

Or. de

Poprawka 44
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla konieczność 
pozyskiwania energii morskiej na 
głębokich wodach; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wspierania 
wysiłków w zakresie badań, rozwoju, 
monitorowania i innowacji w odniesieniu 
do innowacyjnych technologii, takich jak 
pływające platformy; podkreśla, że jest to 
doskonała okazja, by UE stała się 
światowym liderem w dziedzinie 
technologii umożliwiających pozyskiwanie 
energii morskiej, które będą miały 
kluczowe znaczenie dla obniżenia 
emisyjności i które będzie można 
eksportować do niezliczonej liczby 
regionów dysponujących głębokimi 
wodami przybrzeżnymi;

Or. en

Poprawka 45
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. przypomina o znacznym potencjale 
morskiej energii wiatrowej w zakresie 
produkcji wodoru odnawialnego; zwraca 
uwagę, że umieszczenie instalacji do 
pozyskiwania wodoru na morzach lub 
oceanach nie wymagałoby stosowania 
kabli podmorskich; wzywa zatem Komisję 
i państwa członkowskie do pełnego 
uwzględnienia przyszłego 
zapotrzebowania na wodór w planach 
wykorzystania morskiej energii wiatrowej;

Or. en

Poprawka 46
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla, że technologia 
pływających farm wiatrowych pozwala na 
dostęp do miejsc, w których prędkość 
wiatru jest większa i bardziej stała; 
technologia ta może również 
minimalizować wpływ turbin na 
środowisko i zmniejszać presję związaną z 
planowaniem strefy przybrzeżnej; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do oceny 
tych korzyści i możliwego wpływu na 
rybołówstwo oraz na różnorodność 
biologiczną mórz i ekosystemy morskie;

Or. en

Poprawka 47
Jutta Paulus
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla potrzebę pozyskiwania 
morskiej energii wiatrowej na głębokich 
wodach UE (tj. na Morzu Śródziemnym, 
Morzu Czarnym, Oceanie Atlantyckim) 
oraz wzywa w związku z tym Komisję i 
państwa członkowskie do poszerzenia 
zakresu działań w dziedzinie badań, 
rozwoju i innowacji o pływające farmy 
wiatrowe oraz do oceny wykonalności 
utworzenia ważnego projektu 
stanowiącego przedmiot wspólnego 
europejskiego zainteresowania w 
odniesieniu do wielkoskalowego projektu;

Or. en

Poprawka 48
Elena Kountoura

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że silny wzrost produkcji 
energii wiatrowej na obszarach morskich 
wymaga inteligentnego podejścia, aby 
zapewnić jej współistnienie z działaniami, 
które są już prowadzone na danych 
obszarach;

5. podkreśla, że silny wzrost produkcji 
energii wiatrowej na obszarach morskich 
wymaga inteligentnego podejścia, aby 
zapewnić jej współistnienie, kolokację i 
współpracę z działaniami, które są już 
prowadzone na danych obszarach; 
podkreśla, że wczesne konsultacje z 
zainteresowanymi stronami, 
długoterminowe planowanie i 
zaangażowanie wszystkich odnośnych 
sektorów, w tym społeczności lokalnych, 
jak również badania nad potencjalną 
synergią i wybór strategicznych rozwiązań 
mających na celu zapobieganie 
konfliktom, a także bardziej lokalne 
rozwiązania i środki w zakresie łagodzenia 
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konfliktów, takie jak wypłaty 
odszkodowań, tworzenie przejrzystych 
wytycznych i wzajemne porozumienia, 
mogłyby przyczynić się do sprawnej 
ekspansji odnawialnych źródeł morskiej 
energii wiatrowej;

Or. en

Poprawka 49
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że silny wzrost produkcji 
energii wiatrowej na obszarach morskich 
wymaga inteligentnego podejścia, aby 
zapewnić jej współistnienie z działaniami, 
które są już prowadzone na danych 
obszarach;

5. podkreśla, że w celu ograniczenia 
zgubnego wpływu globalnego ocieplenia 
na morskie ekosystemy wodne, wzrost 
temperatury wody i zakwaszenia oceanów, 
zmiany w przepływie wody i utratę siedlisk 
rybnych, wydajność gatunków morskich i 
słodkowodnych, niezbędne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu przez 
przystąpienie do wykorzystywania energii 
morskiej; podkreśla jednak, że silny 
wzrost produkcji energii wiatrowej na 
obszarach morskich wymaga 
inteligentnego podejścia, aby zapewnić jej 
współistnienie z działaniami, które są już 
prowadzone na danych obszarach, a także 
wyrządzanie jak najmniejszych szkód dla 
środowiska;

Or. en

Poprawka 50
Aldo Patriciello

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że silny wzrost produkcji 
energii wiatrowej na obszarach morskich 
wymaga inteligentnego podejścia, aby 
zapewnić jej współistnienie z działaniami, 
które są już prowadzone na danych 
obszarach;

5. biorąc pod uwagę fakt, że rozwój 
badań operacyjnych jest bardzo 
zróżnicowany ze względu na rozmiary i 
moce produkcyjne poszczególnych 
akwenów morskich Europy, podkreśla, że 
silny wzrost produkcji energii wiatrowej na 
obszarach morskich wymaga 
inteligentnego podejścia, aby zapewnić jej 
współistnienie z działaniami, które są już 
prowadzone na danych obszarach, 
zwłaszcza że większość europejskich mocy 
produkcyjnych morskich elektrowni 
wiatrowych będzie skoncentrowana na 
Morzu Północnym i Morzu Bałtyckim, 
gdzie warunki są korzystniejsze;

Or. en

Poprawka 51
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że silny wzrost produkcji 
energii wiatrowej na obszarach morskich 
wymaga inteligentnego podejścia, aby 
zapewnić jej współistnienie z działaniami, 
które są już prowadzone na danych 
obszarach;

5. podkreśla, że silny wzrost produkcji 
energii wiatrowej na obszarach morskich 
spowoduje de facto zmniejszenie obszarów 
połowowych oraz że strategia ta w 
perspektywie długoterminowej może 
prowadzić do konfliktów między 
zainteresowanymi stronami; podkreśla, że 
inteligentne i zmienione podejście mające 
na celu zapewnienie utrzymania obszarów 
połowowych i ich eksploatacji przez 
rybaków zajmujących się rybołówstwem 
łodziowym ma zasadnicze znaczenie dla 
właściwego współistnienia z obecnymi i 
przyszłymi działaniami w zakresie 
produkcji energii;

Or. fr
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Poprawka 52
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że silny wzrost produkcji 
energii wiatrowej na obszarach morskich 
wymaga inteligentnego podejścia, aby 
zapewnić jej współistnienie z działaniami, 
które są już prowadzone na danych 
obszarach;

5. podkreśla, że silny wzrost produkcji 
energii wiatrowej na obszarach morskich 
wymaga inteligentnego podejścia, aby 
zapewnić jej współistnienie z działaniami, 
które są już prowadzone na danych 
obszarach; apeluje o efektywny proces 
planowania przestrzennego, w tym wybór 
lokalizacji uzależniony od ograniczeń 
wynikających z czynników technicznych 
(zasoby wiatrowe, odległość od brzegu, 
dno morskie) i środowiskowych 
(oddziaływanie) oraz skuteczności 
zastosowań;

Or. en

Poprawka 53
Emmanouil Fragkos, Pietro Fiocchi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że silny wzrost produkcji 
energii wiatrowej na obszarach morskich 
wymaga inteligentnego podejścia, aby 
zapewnić jej współistnienie z działaniami, 
które są już prowadzone na danych 
obszarach;

5. podkreśla, że silny wzrost produkcji 
energii wiatrowej na obszarach morskich 
wymaga inteligentnego podejścia, aby 
zapewnić jej współistnienie z działaniami, 
które są już prowadzone na danych 
obszarach; uważa, że Europejski Instytut 
Innowacji i Technologii powinien 
uczestniczyć w planowaniu i wdrażaniu 
projektów;

Or. en

Poprawka 54
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Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę na zalecenia 
zawarte w projekcie finansowanym w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
dotyczącym wielości zastosowań 
europejskich obszarów morskich 
(MUSES), w którym zbadano możliwości 
w zakresie wielu zastosowań europejskich 
obszarów morskich w pięciu akwenach 
morskich UE; przypomina swoje 
wytyczne, zgodnie z którymi 
zrównoważony rozwój oceanu nie może 
już opierać się na zarządzaniu 
jednosektorowym, lecz wymaga bardziej 
całościowego i zintegrowanego podejścia, 
a wielość zastosowań nie ogranicza się do 
wspólnego korzystania z „tej samej” 
przestrzeni morskiej, lecz może 
obejmować wspólne korzystanie z 
instalacji i wspólne działania;

Or. en

Poprawka 55
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. stwierdza, że rosnąca liczba farm 
wiatrowych nieuchronnie prowadzi do 
zmniejszenia obszarów połowowych lub 
zmiany ich charakterystyki, w 
szczególności ze względu na kable 
podmorskie łączące turbiny wiatrowe z 
siecią przesyłową oraz wszelkie osadzone 
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w morzu elementy infrastruktury; 
zauważa w tym kontekście, że skutkami są 
zmiana charakteru siedlisk morskich i ich 
degradacja, co może mieć wpływ na 
liczebność stad ryb;

Or. fr

Poprawka 56
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uznaje, że morskie farmy wiatrowe 
w niektórych przypadkach współwystępują 
z różnorodnymi biologicznie 
ekosystemami morskimi o dużej wartości 
ekologicznej, gospodarczej i kulturowej, 
jednak istnieje wiele wątpliwości co do 
tego, w jaki sposób farmy wiatrowe 
wpływają na organizmy morskie i ich 
środowisko;

Or. en

Poprawka 57
Robert Roos, Grzegorz Tobiszowski

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę, że podczas analizy 
kosztów morskiej energii wiatrowej należy 
uwzględnić wszystkie istotne koszty, w tym 
koszty przesyłu i dystrybucji oraz koszty 
systemów rezerwowych;

Or. en
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Poprawka 58
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do oceny wpływu już 
działających morskich farm wiatrowych 
na odnawianie się siedlisk morskich i 
różnorodność biologiczną;

Or. en

Poprawka 59
Elena Kountoura

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania rozwoju inwestycji w morskie 
farmy wiatrowe w ramach systemu 
wspólnot energetycznych, który zapewnia 
udział społeczeństwa i akceptację ze 
strony opinii publicznej;

Or. en

Poprawka 60
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że istnieją już przykłady 
współistnienia sektora rybołówstwa i 
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sektora morskiej energii wiatrowej, a 
doświadczenia te należy wykorzystać do 
wskazania i wymiany najlepszych 
dostępnych praktyk w odniesieniu do 
całego cyklu życia infrastruktury 
morskiej;

Or. en

Poprawka 61
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. uważa, że należy w proaktywny 
sposób ułatwiać zaspokajanie potrzeb 
związanych z wielością zastosowań i 
zachęcać do ich zaspokajania przez 
odpowiednie programy wsparcia 
wykraczające daleko poza zwykłe 
rozwiązania w zakresie planowania 
przestrzennego;

Or. en

Poprawka 62
Robert Roos

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. przypomina, że koszt morskiej 
energii wiatrowej będzie wzrastał, 
ponieważ wyczerpuje się zasób terenów, 
na których można z łatwością prowadzić 
prace budowlane;
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Or. en

Poprawka 63
Elena Kountoura

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że przemieszczenie 
działalności połowowej może być bardzo 
szkodliwe dla rybołówstwa; podkreśla w 
związku z tym, że od samego początku 
należy brać pod uwagę wykorzystanie 
obszarów morskich w różnych celach oraz 
że morskie farmy wiatrowe należy 
sytuować w sposób uwzględniający 
potrzeby sektora rybołówstwa;

6. przypomina, że przemieszczenie 
działalności połowowej może być bardzo 
szkodliwe dla rybołówstwa; podkreśla w 
związku z tym, że od samego początku 
należy brać pod uwagę wykorzystanie 
obszarów morskich w różnych celach oraz 
że morskie farmy wiatrowe należy 
sytuować w sposób uwzględniający 
potrzeby sektora rybołówstwa; podkreśla, 
że należy stosować zintegrowane podejścia 
do zarządzania uzależnionego od 
lokalizacji, takie jak planowanie 
przestrzenne obszarów morskich, aby 
wybierać takie propozycje projektów 
dotyczących morskiej energii wiatrowej, 
które umożliwiają synergię i 
współistnienie z działalnością połowową 
zarówno w wymiarze przestrzennym, jak i 
czasowym; zwraca uwagę, że w procesach 
planowania przestrzennego obszarów 
morskich należy nadawać wysoki priorytet 
ocenie kolokacji; podkreśla znaczenie 
opracowania wytycznych UE dotyczących 
najlepszych praktyk w zakresie wdrażania 
środków ograniczających ryzyko w celu 
złagodzenia możliwości konfliktu między 
morskimi farmami wiatrowymi a 
rybołówstwem oraz wspierania współpracy 
między sektorami; zauważa, że efekt 
sztucznej rafy wewnątrz morskich farm 
wiatrowych mogłyby poprawić możliwości 
w zakresie wędkarstwa morskiego i 
zwiększyć rynek turystyki i połowów 
rekreacyjnych;

Or. en
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Poprawka 64
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że przemieszczenie 
działalności połowowej może być bardzo 
szkodliwe dla rybołówstwa; podkreśla w 
związku z tym, że od samego początku 
należy brać pod uwagę wykorzystanie 
obszarów morskich w różnych celach oraz 
że morskie farmy wiatrowe należy 
sytuować w sposób uwzględniający 
potrzeby sektora rybołówstwa;

6. przypomina, że przemieszczenie 
działalności połowowej może być bardzo 
szkodliwe dla rybołówstwa; podkreśla w 
związku z tym, że od samego początku 
należy brać pod uwagę wykorzystanie 
obszarów morskich w różnych celach oraz 
że morskie farmy wiatrowe należy 
sytuować w sposób uwzględniający 
potrzeby sektora rybołówstwa; podkreśla, 
że zrozumienie czynników wpływających 
na akceptację przez społeczność projektów 
dotyczących odnawialnych źródeł energii, 
takich jak morskie farmy wiatrowe, jest 
ważne dla przejścia na niskoemisyjne 
źródła energii;

Or. en

Poprawka 65
Aldo Patriciello

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że przemieszczenie 
działalności połowowej może być bardzo 
szkodliwe dla rybołówstwa; podkreśla w 
związku z tym, że od samego początku 
należy brać pod uwagę wykorzystanie 
obszarów morskich w różnych celach oraz 
że morskie farmy wiatrowe należy 
sytuować w sposób uwzględniający 
potrzeby sektora rybołówstwa;

6. przypomina, że przemieszczenie 
działalności połowowej może być bardzo 
szkodliwe dla rybołówstwa; podkreśla w 
związku z tym, że od samego początku 
należy brać pod uwagę wykorzystanie 
obszarów morskich w różnych celach oraz 
że morskie farmy wiatrowe należy 
sytuować w sposób uwzględniający 
potrzeby sektora rybołówstwa i osiągnięcie 
europejskich celów w zakresie energii, 
klimatu i różnorodności biologicznej;
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Or. en

Poprawka 66
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że przemieszczenie 
działalności połowowej może być bardzo 
szkodliwe dla rybołówstwa; podkreśla w 
związku z tym, że od samego początku 
należy brać pod uwagę wykorzystanie 
obszarów morskich w różnych celach oraz 
że morskie farmy wiatrowe należy 
sytuować w sposób uwzględniający 
potrzeby sektora rybołówstwa;

6. przypomina, że przemieszczenie 
działalności połowowej i przełowienie 
mogą być bardzo szkodliwe dla stad ryb i 
rybołówstwa; podkreśla w związku z tym, 
że od samego początku należy zajmować 
się problemem przełowienia i brać pod 
uwagę wykorzystanie obszarów morskich 
w różnych celach w sposób równoważący 
interesy sektora morskich farm 
wiatrowych, sektora rybołówstwa oraz te 
związane z osiągnięciem celów UE w 
zakresie energii, klimatu i różnorodności 
biologicznej;

Or. en

Poprawka 67
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że przemieszczenie 
działalności połowowej może być bardzo 
szkodliwe dla rybołówstwa; podkreśla w 
związku z tym, że od samego początku 
należy brać pod uwagę wykorzystanie 
obszarów morskich w różnych celach oraz 
że morskie farmy wiatrowe należy 
sytuować w sposób uwzględniający 
potrzeby sektora rybołówstwa;

6. przypomina, że przemieszczenie 
działalności połowowej może być bardzo 
szkodliwe dla rybołówstwa; podkreśla w 
związku z tym, że od samego początku 
należy brać pod uwagę wykorzystanie 
obszarów morskich w różnych celach oraz 
że morskie farmy wiatrowe należy 
sytuować w sposób uwzględniający 
potrzeby sektora rybołówstwa, aby 
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uniknąć negatywnych skutków i 
wykorzystać wzajemną synergię;

Or. en

Poprawka 68
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión, Robert Roos

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że przemieszczenie 
działalności połowowej może być bardzo 
szkodliwe dla rybołówstwa; podkreśla w 
związku z tym, że od samego początku 
należy brać pod uwagę wykorzystanie 
obszarów morskich w różnych celach oraz 
że morskie farmy wiatrowe należy 
sytuować w sposób uwzględniający 
potrzeby sektora rybołówstwa;

6. przypomina, że ograniczenie lub 
przemieszczenie działalności połowowej 
może być bardzo szkodliwe dla 
rybołówstwa; podkreśla w związku z tym, 
że od samego początku należy brać pod 
uwagę wykorzystanie obszarów morskich 
w różnych celach oraz że morskie farmy 
wiatrowe należy sytuować w sposób 
uwzględniający potrzeby sektora 
rybołówstwa;

Or. en

Poprawka 69
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że przemieszczenie 
działalności połowowej może być bardzo 
szkodliwe dla rybołówstwa; podkreśla w 
związku z tym, że od samego początku 
należy brać pod uwagę wykorzystanie 
obszarów morskich w różnych celach oraz 
że morskie farmy wiatrowe należy 
sytuować w sposób uwzględniający 

6. przypomina, że przemieszczenie 
działalności połowowej może być bardzo 
szkodliwe dla rybołówstwa; podkreśla w 
związku z tym, że od samego początku 
należy brać pod uwagę wszystkie 
możliwości oraz że morskie farmy 
wiatrowe należy sytuować w sposób 
uwzględniający potrzeby sektora 
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potrzeby sektora rybołówstwa; rybołówstwa;

Or. fr

Poprawka 70
Aldo Patriciello

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że współpraca ma 
kluczowe znaczenie dla bezpiecznego 
współistnienia działalności połowowej i 
funkcjonowania farm wiatrowych: sektor 
energetyki wiatrowej powinien wspierać 
wymianę danych w czasie rzeczywistym 
dotyczących dokładnej lokalizacji farm 
wiatrowych, kabli i odnośnych elementów 
infrastruktury, jak również obszarów 
wyłączonych (tymczasowo lub stale) i stref 
bezpieczeństwa, a dane z sektora 
rybołówstwa powinny być udostępniane 
również na etapie opracowywania 
projektu;

Or. en

Poprawka 71
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że współpraca między 
sektorami działającymi w środowisku 
morskim i gospodarce morskiej będzie 
również siłą napędową sprawiedliwej 
transformacji; wzywa Komisję do 
dokonania oceny inicjatyw, które 
aktywizują lokalne gospodarki i 
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działalność gospodarczą na morzu oraz 
znajdują synergie między sektorami, które 
mogą być podstawą ożywienia 
gospodarczego, które jest dostosowane do 
przyszłych wyzwań;

Or. en

Poprawka 72
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że wsparcie dla 
wykorzystania energii wiatrowej w 
ramach lokalnych dostaw energii 
elektrycznej jest najważniejszym 
czynnikiem warunkującym lokalną 
akceptację projektów w zakresie 
odnawialnych źródeł energii, takich jak 
morskie farmy wiatrowe, a zmienna ta 
pełni rolę pośredniczącą między 
bezpieczeństwem energetycznym a 
akceptacją przez społeczność;

Or. en

Poprawka 73
Robert Roos

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że możliwości 
magazynowania energii są nadal bardzo 
ograniczone;

Or. en
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Poprawka 74
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że na wcześniejszym 
etapie należy badać długoterminowe 
możliwości wielu zastosowań obszarów 
morskich, aby umożliwić rozwój morskich 
farm wiatrowych przy jednoczesnym 
uwzględnieniu ich wpływu na 
rybołówstwo;

7. podkreśla, że na wcześniejszym 
etapie należy badać długoterminowe 
możliwości wielu zastosowań obszarów 
morskich, aby umożliwić rozwój morskich 
farm wiatrowych przy jednoczesnym 
uwzględnieniu ich wpływu na 
rybołówstwo; uważa w związku z tym, że 
konieczne jest przyjęcie wytycznych i 
strategii politycznych promujących 
współistnienie morskich farm wiatrowych 
i rybołówstwa na etapie planowania 
wstępnego oraz zapewnienie lepszego 
uwzględniania sektora rybołówstwa w 
procesie planowania morskich farm 
wiatrowych w celu określenia najbardziej 
odpowiednich wariantów długo- i 
krótkoterminowych; zwraca uwagę na 
rolę dwustronnego międzysektorowego 
krajowego organu koordynującego, który 
mógłby pomóc w utrzymywaniu 
regularnego dialogu i ułatwić zawieranie 
porozumień przez zainteresowane sektory; 
zwraca uwagę na dobre praktyki 
polegające na udzielaniu koncesji na 
budowę i eksploatację morskiej farmy 
wiatrowej pod warunkiem osiągnięcia 
uprzedniego porozumienia z innymi 
zainteresowanymi stronami, takimi jak 
sektor rybołówstwa;

Or. en

Poprawka 75
Elena Kountoura

Projekt opinii
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Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że na wcześniejszym 
etapie należy badać długoterminowe 
możliwości wielu zastosowań obszarów 
morskich, aby umożliwić rozwój morskich 
farm wiatrowych przy jednoczesnym 
uwzględnieniu ich wpływu na 
rybołówstwo;

7. podkreśla, że na wcześniejszym 
etapie należy badać długoterminowe 
możliwości wielu zastosowań obszarów 
morskich, aby umożliwić rozwój morskich 
farm wiatrowych przy jednoczesnym 
uwzględnieniu ich bezpośredniego i 
pośredniego wpływu na rybołówstwo; 
podkreśla w związku z tym, że podejście 
oparte na wspólnym projektowaniu 
kolokacji odnawialnych źródeł morskiej 
energii wiatrowej z innymi 
zastosowaniami może zmniejszyć 
potencjalny wpływ na rybołówstwo, 
wzmocnić relacje między odnośnymi 
sektorami i umożliwić korzystną 
współpracę między nimi;

Or. en

Poprawka 76
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że na wcześniejszym 
etapie należy badać długoterminowe 
możliwości wielu zastosowań obszarów 
morskich, aby umożliwić rozwój morskich 
farm wiatrowych przy jednoczesnym 
uwzględnieniu ich wpływu na 
rybołówstwo;

7. podkreśla, że na wcześniejszym 
etapie należy badać długoterminowe 
możliwości zastosowań obszarów 
morskich, aby nie pozwolić na rozwój 
morskich farm wiatrowych bez 
uwzględnienia ich wpływu na 
rybołówstwo;

Or. fr

Poprawka 77
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel
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Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że unijne ramy 
regulacyjne powinny przyczyniać się do 
zapewnienia monitorowania wpływu na 
środowisko oraz do podejmowania działań 
mających na celu zapobieganie temu 
wpływowi i jego minimalizowanie; uważa, 
że strategie polityczne dotyczące klimatu, 
energii, rybołówstwa i różnorodności 
biologicznej mórz powinny wzmacniać się 
wzajemnie podczas opracowywania 
unijnej strategii na rzecz morskiej energii 
wiatrowej;

Or. en

Poprawka 78
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi i 
krajami sąsiadującymi w zakresie 
planowania przestrzennego obszarów 
morskich w celu optymalizacji 
wykorzystania przestrzeni morskiej i 
współpracy międzysektorowej oraz 
ograniczenia do minimum konfliktów 
przestrzennych;

8. podkreśla, że przydział przestrzeni 
powinien być wynikiem wspólnego 
planowania przestrzennego obszarów 
morskich (PPOM), które wykracza poza 
granice krajowe; wzywa Komisję do 
ścisłej współpracy z państwami 
członkowskimi i krajami sąsiadującymi w 
zakresie planowania przestrzennego 
obszarów morskich oraz do przedstawienia 
wniosków ustawodawczych dotyczących 
ustanowienia obowiązkowego 
transgranicznego PPOM w celu 
optymalizacji wykorzystania przestrzeni 
morskiej i współpracy międzysektorowej 
oraz ograniczenia do minimum konfliktów 
przestrzennych; w związku z tym 
przypomina i zachęca państwa 
członkowskie do przedstawienia do dnia 
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31 marca 2021 r. planów 
zagospodarowania przestrzennego 
obszarów morskich;

Or. en

Poprawka 79
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi i 
krajami sąsiadującymi w zakresie 
planowania przestrzennego obszarów 
morskich w celu optymalizacji 
wykorzystania przestrzeni morskiej i 
współpracy międzysektorowej oraz 
ograniczenia do minimum konfliktów 
przestrzennych;

8. wzywa Komisję do ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi i 
krajami sąsiadującymi w zakresie 
planowania przestrzennego obszarów 
morskich w celu optymalizacji 
wykorzystania przestrzeni morskiej i 
współpracy międzysektorowej oraz 
ograniczenia do minimum konfliktów 
przestrzennych; podkreśla, że plany 
zagospodarowania przestrzennego 
obszarów morskich, wymagane na mocy 
dyrektywy 2014/89/UE, należy opracować 
jak najszybciej, a najpóźniej do dnia 31 
marca 2021 r.;

Or. en

Poprawka 80
Aldo Patriciello

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi i 
krajami sąsiadującymi w zakresie 
planowania przestrzennego obszarów 
morskich w celu optymalizacji 

8. wzywa Komisję do umożliwienia 
prowadzenia większej ilości badań 
naukowych w celu zrozumienia wyników 
badań operacyjnych oraz do ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi i 
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wykorzystania przestrzeni morskiej i 
współpracy międzysektorowej oraz 
ograniczenia do minimum konfliktów 
przestrzennych;

krajami sąsiadującymi w zakresie 
planowania przestrzennego obszarów 
morskich w celu optymalizacji 
wykorzystania przestrzeni morskiej i 
współpracy międzysektorowej oraz 
ograniczenia do minimum konfliktów 
przestrzennych;

Or. en

Poprawka 81
Sven Schulze

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi i 
krajami sąsiadującymi w zakresie 
planowania przestrzennego obszarów 
morskich w celu optymalizacji 
wykorzystania przestrzeni morskiej i 
współpracy międzysektorowej oraz 
ograniczenia do minimum konfliktów 
przestrzennych;

8. wzywa Komisję do ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi i 
krajami sąsiadującymi w zakresie 
planowania przestrzennego obszarów 
morskich i rozwoju innowacyjnych 
technik i metod połowu ryb w celu 
optymalizacji wykorzystania przestrzeni 
morskiej również na farmach wiatrowych 
i współpracy międzysektorowej oraz 
ograniczenia do minimum konfliktów 
przestrzennych;

Or. de

Poprawka 82
Morten Petersen, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi i 
krajami sąsiadującymi w zakresie 
planowania przestrzennego obszarów 

8. wzywa Komisję do ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi i 
krajami sąsiadującymi w zakresie 
planowania przestrzennego obszarów 
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morskich w celu optymalizacji 
wykorzystania przestrzeni morskiej i 
współpracy międzysektorowej oraz 
ograniczenia do minimum konfliktów 
przestrzennych;

morskich w celu optymalizacji 
wykorzystania przestrzeni morskiej i 
współpracy międzysektorowej i 
międzynarodowej oraz ograniczenia do 
minimum konfliktów przestrzennych;

Or. en

Poprawka 83
Elena Kountoura

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi i 
krajami sąsiadującymi w zakresie 
planowania przestrzennego obszarów 
morskich w celu optymalizacji 
wykorzystania przestrzeni morskiej i 
współpracy międzysektorowej oraz 
ograniczenia do minimum konfliktów 
przestrzennych;

8. wzywa Komisję do ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi w 
zakresie planowania przestrzennego 
obszarów morskich w celu optymalizacji 
wykorzystania przestrzeni morskiej i 
współpracy międzysektorowej oraz 
ograniczenia do minimum konfliktów 
przestrzennych;

Or. en

Poprawka 84
Emmanouil Fragkos, Pietro Fiocchi

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi i 
krajami sąsiadującymi w zakresie 
planowania przestrzennego obszarów 
morskich w celu optymalizacji 
wykorzystania przestrzeni morskiej i 
współpracy międzysektorowej oraz 
ograniczenia do minimum konfliktów 
przestrzennych;

8. wzywa Komisję do ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi w 
zakresie planowania przestrzennego 
obszarów morskich w celu optymalizacji 
wykorzystania przestrzeni morskiej i 
współpracy międzysektorowej oraz 
ograniczenia do minimum konfliktów 
przestrzennych;
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Or. en

Poprawka 85
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. nalega, aby odpowiedniemu 
procesowi planowania przestrzennego 
obszarów morskich (PPOM) towarzyszyło 
ugruntowane podejście do udziału 
społeczeństwa, tak aby uwzględnić opinie 
wszystkich zainteresowanych stron i 
społeczności przybrzeżnych;

Or. en

Poprawka 86
Emmanouil Fragkos, Pietro Fiocchi

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa EBI do zbadania 
możliwości utworzenia systemów 
finansowania w celu wsparcia inwestycji 
w wielkoskalowe projekty na morzach 
UE;

Or. en

Poprawka 87
Elena Kountoura

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny skutków w celu 
zbadania oczekiwanego wpływu 
gospodarczego, społecznego i 
środowiskowego budowy nowych 
morskich instalacji wiatrowych na 
obszarach, na których mogą one kolidować 
z sektorem rybołówstwa.

9. przyznaje, że obecna wiedza na 
temat wpływu morskich instalacji 
służących pozyskiwaniu energii ze źródeł 
odnawialnych na rybołówstwo 
koncentruje się głównie na oddziaływaniu 
na środowisko i ekologię oraz że obecnie 
dostępne studia przypadków często 
pomijały ocenę przyszłego rozwoju sektora 
morskiej energii wiatrowej; podkreśla, że 
zintegrowane i przestrzenne oceny 
skumulowanych skutków działania 
morskich farm wiatrowych są niezbędne, 
aby dostarczać informacji 
wykorzystywanych w planowaniu 
strategicznym i ochronie środowiska 
morskiego oraz aby umożliwić 
zrównoważoną integrację działalności 
człowieka; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny skutków w celu 
zbadania oczekiwanego bezpośredniego i 
pośredniego wpływu gospodarczego, 
społeczno-kulturowego i środowiskowego 
budowy nowych morskich instalacji 
wiatrowych na obszarach, na których mogą 
one kolidować z sektorem rybołówstwa.

Or. en

Poprawka 88
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión, Robert Roos

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny skutków w celu 
zbadania oczekiwanego wpływu 
gospodarczego, społecznego i 
środowiskowego budowy nowych 
morskich instalacji wiatrowych na 

9. przypomina, że unijna strategia 
ochrony różnorodności biologicznej na 
okres do 2030 r. przewiduje, że projekty 
dotyczące morskiej energii wiatrowej będą 
mogły być realizowane wyłącznie wtedy, 
gdy będą zgodne z odpowiednimi 
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obszarach, na których mogą one kolidować 
z sektorem rybołówstwa.

przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska i przyrody; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny skutków w celu 
zbadania oczekiwanego wpływu 
gospodarczego i społecznego budowy 
nowych morskich instalacji wiatrowych na 
obszarach, na których mogą one wchodzić 
w interakcję z sektorem rybołówstwa w 
celu rozwijania synergii między sektorem 
energetycznym a sektorem rybołówstwa;

Or. en

Poprawka 89
Aldo Patriciello

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny skutków w celu 
zbadania oczekiwanego wpływu 
gospodarczego, społecznego i 
środowiskowego budowy nowych 
morskich instalacji wiatrowych na 
obszarach, na których mogą one 
kolidować z sektorem rybołówstwa.

9. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny skutków w celu 
zbadania oczekiwanego wpływu 
gospodarczego, społecznego i 
środowiskowego (zwłaszcza na klimat i 
różnorodność biologiczną) budowy 
nowych morskich instalacji wiatrowych na 
obszarach, które są przedmiotem 
zainteresowania innych rodzajów 
działalności gospodarczej, takich jak 
akwakultura, rybołówstwo lub turystyka; 
wzywa ponadto Komisję do przedstawienia 
wytycznych regulacyjnych dotyczących 
współużytkowania z tych obszarów.

Or. en

Poprawka 90
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 9



AM\1209386PL.docx 49/52 PE654.067v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny skutków w celu 
zbadania oczekiwanego wpływu 
gospodarczego, społecznego i 
środowiskowego budowy nowych 
morskich instalacji wiatrowych na 
obszarach, na których mogą one 
kolidować z sektorem rybołówstwa.

9. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny skutków w celu 
zbadania oczekiwanego wpływu 
gospodarczego, społecznego i 
środowiskowego, zwłaszcza na klimat i 
różnorodność biologiczną, umieszczania 
morskich instalacji wiatrowych na 
obszarach, które są przedmiotem 
zainteresowania innych rodzajów 
działalności gospodarczej, takich jak 
akwakultura, rybołówstwo lub turystyka, 
oraz wynikających z tego korzyści; wzywa 
ponadto Komisję do przedstawienia 
wytycznych regulacyjnych dotyczących 
współużytkowania tych obszarów.

Or. en

Poprawka 91
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión, Robert Roos

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. uważa, że ma to zasadnicze 
znaczenie dla zapewnienia 
zintegrowanego podejścia do procesów 
cyklu życia morskich farm wiatrowych 
oraz że strategie likwidacyjne 
przewidujące alternatywne sposoby 
przyszłego wykorzystania instalacji lub 
usunięcia przewężeń muszą być od 
samego początku ujęte w projektach i 
planach instalacji, a długoterminowy 
zrównoważony wpływ musi być uznawany 
za zgodny z zasadami gospodarki o obiegu 
zamkniętym;

Or. en
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Poprawka 92
Sven Schulze

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wzywa Komisję do sprawdzenia, 
czy można połączyć budowę morskich 
turbin wiatrowych i ochronę środowiska 
morskiego, np. przez stawianie turbin 
wiatrowych na obszarach morskich, na 
których zakaz połowu ryb ma szczególne 
znaczenie dla ochrony morza;

Or. de

Poprawka 93
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wyjaśnia, że tworzenie refugiów 
może zwiększyć liczbę ryb w regionie; 
podkreśla, że wydobywanie podczas 
budowy farm wiatrowych i układania 
kabli zatopionej amunicji zwiększa 
bezpieczeństwo rybaków.

Or. en

Poprawka 94
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Projekt opinii
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Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. podkreśla konieczność 
ustanowienia opartego na współpracy i 
skoordynowanego programu badań i 
innowacji w celu zapewnienia 
odpowiedniego gromadzenia i 
monitorowania danych, innowacji 
technologicznych (np. instalacji 
kablowych, urządzeń cumowniczych, 
metod ochrony kabli w sposób przyjazny 
dla rybołówstwa) oraz strategii i 
technologii z zakresu zarządzania w celu 
minimalizowania ryzyka, a także 
testowania w warunkach rzeczywistych;

Or. en

Poprawka 95
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9c. podkreśla, że w celu zapewnienia 
znaczącego wykorzystania nowych mocy 
produkcyjnych morskiej energii wiatrowej 
należy kontynuować dalsze badania nad 
wieloma zastosowaniami przestrzeni 
morskiej, jak również nad zwiększeniem 
wydajności energetycznej morskich turbin 
wiatrowych;

Or. en

Poprawka 96
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
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Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 9 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9d. zwraca uwagę na zapotrzebowanie 
na moce produkcyjne, listy 
przygotowanych projektów i politykę 
wsparcia dla szybko rozwijającej się 
technologii pływających morskich farm 
wiatrowych, co umożliwia osadzanie 
turbin wiatrowych na znacznie większych 
głębokościach, a tym samym otwiera 
możliwości wykorzystania obszarów, które 
wcześniej nie były dostępne, a przy tym 
minimalizuje potencjał konfliktów 
przestrzennych na morzu.

Or. en


