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Amendamentul 1
Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Considerentul A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât este esențial să se 
analizeze ciclul de viață al producției de 
energie (de la asamblarea materialelor 
până la eliminarea lor, incluzând 
transportul și desigur construcția și 
întreținerea infrastructurii) pentru a 
determina cu exactitate impactul 
producției de energie în cauză asupra 
mediului;

Or. fr

Amendamentul 2
Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Considerentul B (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât trebuie neapărat să se ia 
în calcul „efectul de recul” al oricărei 
politici energetice, adică toate 
modificările comportamentale induse, în 
acest caz, pescuitului, pentru a stabili cu 
precizie impactul social și ecologic al 
acestei politici;

Or. fr

Amendamentul 3
Joëlle Mélin

Proiect de aviz
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Considerentul C (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât parcurile eoliene din larg 
provoacă perturbări grave ale mediului 
marin, afectând astfel în egală măsură și 
activitățile de pescuit, principala problemă 
fiind că favorizează pescuitul excesiv în 
zonele restrânse, în detrimentul 
pescuitului artizanal;

Or. fr

Amendamentul 4
Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Considerentul D (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât activitățile umane, mai 
ales de producție, consum și transport, 
sunt mari consumatoare de energie și, 
dacă societatea nu este dispusă să accepte 
schimbări profunde, va fi nevoie de tot 
mai multe surse durabile de energie;

Or. fr

Amendamentul 5
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește angajamentul durabil al 
UE de a-și atinge obiectivul privind clima 
fără emisii de dioxid de carbon până în 
2050, după cum s-a confirmat în Pactul 
verde european și în planul de redresare;

1. reamintește angajamentul durabil al 
UE de a-și atinge obiectivul privind clima 
fără emisii de dioxid de carbon până în 
2050, după cum s-a confirmat în Pactul 
verde european și în planul de redresare; 
subliniază că dacă vrem să rezolvăm 
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problema schimbărilor climatice trebuie 
să reducem consumul de energie pe bază 
de combustibili fosili la nivel mondial de 2 
până la 4 ori, cât mai curând posibil, iar 
în țările dezvoltate de 4 până la 12 ori 
(adică o reducere de 75 %-92 %), și că, în 
același timp, energia eoliană, care în 2013 
a înlocuit 1 % din acest consum, nu ne 
oferă o prea mare marjă de manevră;

Or. fr

Amendamentul 6
Jutta Paulus
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește angajamentul durabil 
al UE de a-și atinge obiectivul privind 
clima fără emisii de dioxid de carbon până 
în 2050, după cum s-a confirmat în Pactul 
verde european și în planul de redresare;

1. reamintește angajamentul UE de a 
atinge obiectivul zero emisii de gaze cu 
efect de seră până în 2050 cel târziu; 
subliniază că până în 2030 aceste emisii 
ar trebui reduse cu cel puțin 65 % 
comparativ cu emisiile din 1990, pentru 
ca Uniunea să contribuie la limitarea 
încălzirii globale la mai puțin de 1,5 °C 
până la sfârșitul secolului, în concordanță 
cu cele mai recente dovezi științifice;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește angajamentul durabil al 
UE de a-și atinge obiectivul privind clima 

1. reamintește angajamentul durabil al 
UE de a atinge în domeniul climei 
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fără emisii de dioxid de carbon până în 
2050, după cum s-a confirmat în Pactul 
verde european și în planul de redresare;

obiectivul zero emisii nete de dioxid de 
carbon până în 2050 cel târziu; și că aceste 
emisii ar trebui să fie reduse cu cel puțin 
[60 %] până în 2030 în comparație cu 
emisiile din 1990, după cum se prevede în 
[legislația europeană privind clima] 
pentru ca Uniunea să contribuie la 
limitarea încălzirii globale la mai puțin de 
1,5 °C peste nivelurile preindustriale.

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește angajamentul durabil al 
UE de a-și atinge obiectivul privind clima 
fără emisii de dioxid de carbon până în 
2050, după cum s-a confirmat în Pactul 
verde european și în planul de redresare;

1. reamintește angajamentul durabil al 
UE de a-și atinge obiectivul privind clima 
fără emisii de dioxid de carbon până în 
2050, după cum s-a confirmat în Pactul 
verde european și în planul de redresare; ia 
act de propunerea Comisiei de a reduce și 
mai mult emisiile de gaze cu efect de seră, 
până la 55 % și reamintește poziția 
Parlamentului European de a mări acest 
obiectiv la 60 % până în 2030;

Or. en

Amendamentul 9
Elena Kountoura

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește angajamentul durabil al 
UE de a-și atinge obiectivul privind clima 
fără emisii de dioxid de carbon până în 

1. reamintește angajamentul durabil al 
UE de a-și atinge obiectivul privind clima 
fără emisii de dioxid de carbon până în 
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2050, după cum s-a confirmat în Pactul 
verde european și în planul de redresare;

2050 cel târziu, după cum s-a confirmat în 
Pactul verde european, în Legea 
europeană a climei și în planul de 
redresare;

Or. en

Amendamentul 10
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Beata Szydło, Zdzisław Krasnodębski, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește angajamentul durabil 
al UE de a-și atinge obiectivul privind 
clima fără emisii de dioxid de carbon până 
în 2050, după cum s-a confirmat în Pactul 
verde european și în planul de redresare;

1. reamintește angajamentul UE de a 
atinge neutralitatea climatică până în 
2050, după cum s-a confirmat în Pactul 
verde european și în planul de redresare;

Or. en

Amendamentul 11
Robert Roos

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că energia din surse 
regenerabile este un motor esențial al 
decarbonizării; reamintește că cel puțin 32 
% din necesarul total de energie al UE ar 
trebui să fie acoperit de energia din surse 
regenerabile până în 2030;

2. subliniază că există două 
tehnologii de producere a electricității, 
neutre din perspectiva emisiilor de CO2, 
care duc la decarbonizarea sistemului de 
energie electrică: energia nucleară și 
energia din surse regenerabile; reamintește 
că potrivit cadrului actual în domeniul 
climei cel puțin 32 % din necesarul total de 
energie al UE ar trebui acoperit de energia 
din surse regenerabile până în 2030; 
consideră că UE ar trebui să abandoneze 
această țintă și să lase statele membre să 
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decidă cu privire la mixul lor energetic, în 
funcție de propriile resurse și nevoi 
energetice, care diferă de la o țară la alta, 
din cauza, printre altele, a situației 
geografice;

Or. en

Amendamentul 12
Elena Kountoura

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că energia din surse 
regenerabile este un motor esențial al 
decarbonizării; reamintește că cel puțin 32 
% din necesarul total de energie al UE ar 
trebui să fie acoperit de energia din surse 
regenerabile până în 2030;

2. subliniază că energia eoliană 
offshore este cea mai avansată și cu cea 
mai mare expansiune din sectoarele 
emergente și inovatoare ale economiei 
albastre; subliniază că energia din surse 
regenerabile este un motor esențial al 
decarbonizării; reamintește că cel puțin 32 
% din necesarul total de energie al UE ar 
trebui să fie acoperit de energia din surse 
regenerabile până în 2030;

Or. en

Amendamentul 13
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că energia din surse 
regenerabile este un motor esențial al 
decarbonizării; reamintește că cel puțin 32 
% din necesarul total de energie al UE ar 
trebui să fie acoperit de energia din surse 
regenerabile până în 2030;

2. subliniază că sursele de energie 
precum biomasa, combustibilii de origine 
agricolă, energia eoliană, solară, 
geotermală, hidroelectrică și nucleară, 
reprezintă factori determinanți esențiali ai 
decarbonizării; reamintește că cel puțin 32 
% din necesarul total de energie al UE ar 
trebui să fie acoperit de energia din surse 
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regenerabile până în 2030;

Or. fr

Amendamentul 14

în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că energia din surse 
regenerabile este un motor esențial al 
decarbonizării; reamintește că cel puțin 
32 % din necesarul total de energie al UE 
ar trebui să fie acoperit de energia din 
surse regenerabile până în 2030;

2. subliniază că energia din surse 
regenerabile, alături de economiile de 
energie, reprezintă forța motrice pentru a 
ajunge la o economie cu zero emisii nete; 
în acest context, recunoaște că, până în 
2030, ponderea producției de energie 
electrică din surse regenerabile la nivelul 
UE ar trebui cel puțin să se dubleze1a sau 
chiar să se tripleze2a față de nivelul 
actual;
_________________
1a Comunicarea „Stabilirea unui obiectiv 
mai ambițios în materie de climă pentru 
Europa în perspectiva anului 2030”
2a ‘Building a Paris Agreement 
Compatible (PAC) energy scenario’, 
CAN-Europe / EEB, iunie 2020

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că energia din surse 
regenerabile este un motor esențial al 

2. subliniază că eficiența energetică și 
energia din surse regenerabile sunt 
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decarbonizării; reamintește că cel puțin 32 
% din necesarul total de energie al UE ar 
trebui să fie acoperit de energia din surse 
regenerabile până în 2030;

motoare esențiale ale decarbonizării; 
reamintește că cel puțin 38-40% din 
necesarul total de energie al UE ar trebui să 
fie acoperit de energia din surse 
regenerabile până în 2030 după cum se 
semnalează în Comunicarea „Stabilirea 
unui obiectiv mai ambițios în materie de 
climă pentru Europa în perspectiva 
anului 2030”;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că energia din surse 
regenerabile este un motor esențial al 
decarbonizării; reamintește că cel puțin 32 
% din necesarul total de energie al UE ar 
trebui să fie acoperit de energia din surse 
regenerabile până în 2030;

2. subliniază că energia din surse 
regenerabile este un motor esențial al 
decarbonizării; atrage atenția că cel puțin 
38-40 % din necesarul total de energie al 
UE ar trebui să fie acoperit de energia din 
surse regenerabile până în 2030 pentru a 
reduce emisiile cu măcar 55%;

Or. en

Amendamentul 17
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că energia din surse 
regenerabile este un motor esențial al 
decarbonizării; reamintește că cel puțin 32 
% din necesarul total de energie al UE ar 

2. subliniază că energia din surse 
regenerabile este unul din factorii 
determinanți ai protecției sustenabile a 
mediului; reamintește că cel puțin 32 % 
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trebui să fie acoperit de energia din surse 
regenerabile până în 2030;

din necesarul total de energie al UE ar 
trebui să fie acoperit de energia din surse 
regenerabile până în 2030;

Or. en

Amendamentul 18
Elena Kountoura

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că expansiunea surselor 
de energie regenerabile sporește 
securitatea energetică a UE și reduce 
importurile de hidrocarburi din țări care 
nu respectă statul de drept și sunt 
cunoscute pentru abuzurile săvârșite 
împotriva drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 19
Elena Kountoura

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că principiul „a nu 
aduce prejudicii” ar trebui să fie un 
element-cheie al noii strategii și al 
Regulamentului privind taxonomia 
durabilă și să se aplice viitoarelor 
investiții în sisteme de energie 
regenerabilă offshore;

Or. en

Amendamentul 20
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Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că o creștere a producției 
de energie eoliană offshore este esențială 
pentru tranziția către o energie curată;  
subliniază că, având în vedere că, în 
prezent, capacitatea eoliană offshore este 
de doar 25 GW, construirea de parcuri 
eoliene offshore trebuie să fie accelerată, 
astfel încât până în 2050 să furnizeze 
până la 450 GW de capacitate;

3. subliniază că o creștere a producției 
de energie eoliană offshore ar trebui 
supusă unui moratoriu în fiecare dintre 
statele membre – deoarece are o amprentă 
de carbon ridicată – produce o energie 
intermitentă care poate „stresa” rețelele și 
presupune de prea multe ori instalarea 
unei centrale termoelectrice auxiliare; 
întrucât, deși pot face parte din mixul 
energetic pentru a atinge obiectivele 
tranziției către o energie curată, parcurile 
eoliene offshore nu reprezintă o 
alternativă credibilă și suficient de 
holistică pentru a personifica această 
tranziție; constată că în prezent capacitatea 
eoliană offshore este de doar 25 GW și că 
această pondere scăzută în producția de 
energie electrică din UE se datorează 
eficienței și rentabilității reduse a 
instalării de parcuri eoliene în larg;

Or. fr

Amendamentul 21
Jutta Paulus
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că o creștere a producției 
de energie eoliană offshore este esențială 
pentru tranziția către o energie curată; 
subliniază că, având în vedere că, în 
prezent, capacitatea eoliană offshore este 
de doar 25 GW, construirea de parcuri 
eoliene offshore trebuie să fie accelerată, 
astfel încât până în 2050 să furnizeze până 

3. subliniază că o creștere a producției 
de energie eoliană offshore este esențială 
pentru tranziția energetică; subliniază că, 
fără o eliminare rapidă a combustibililor 
fosili și fără o creștere a producției de 
energie eoliană offshore, ar fi imposibilă 
realizarea obiectivelor privind energia din 
surse regenerabile și limitarea încălzirii 
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la 450 GW de capacitate; globale la mai puțin de 1,5 °C până la 
sfârșitul secolului; subliniază că, având în 
vedere că, în prezent, capacitatea eoliană 
offshore este de doar 23 GW, construirea 
de parcuri eoliene offshore trebuie să fie 
accelerată, astfel încât până în 2050 să 
furnizeze cel puțin 450 GW de capacitate;

Or. en

Amendamentul 22
Aldo Patriciello

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că o creștere a producției 
de energie eoliană offshore este esențială 
pentru tranziția către o energie curată; 
subliniază că, având în vedere că, în 
prezent, capacitatea eoliană offshore este 
de doar 25 GW, construirea de parcuri 
eoliene offshore trebuie să fie accelerată, 
astfel încât până în 2050 să furnizeze până 
la 450 GW de capacitate;

3. subliniază că o creștere a producției 
de energie eoliană offshore este esențială 
pentru tranziția către o energie curată și 
pentru a obține prețuri competitive la 
energie și a garanta furnizarea de energie 
la prețuri accesibile; subliniază că, având 
în vedere că, în prezent, capacitatea eoliană 
offshore este de doar 25 GW, construirea 
de parcuri eoliene offshore trebuie să fie 
accelerată, astfel încât până în 2050 să 
furnizeze până la 450 GW de capacitate;

Or. en

Amendamentul 23
Robert Roos

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că o creștere a producției 
de energie eoliană offshore este esențială 
pentru tranziția către o energie curată; 
subliniază că, având în vedere că, în 
prezent, capacitatea eoliană offshore este 

3. subliniază că o creștere a producției 
de energie eoliană offshore nu este 
esențială pentru tranziția către o energie 
curată; întrucât există și alte opțiuni 
viabile, cum ar fi energia nucleară;
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de doar 25 GW, construirea de parcuri 
eoliene offshore trebuie să fie accelerată, 
astfel încât până în 2050 să furnizeze 
până la 450 GW de capacitate;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că o creștere a producției 
de energie eoliană offshore este esențială 
pentru tranziția către o energie curată; 
subliniază că, având în vedere că, în 
prezent, capacitatea eoliană offshore este 
de doar 25 GW, construirea de parcuri 
eoliene offshore trebuie să fie accelerată, 
astfel încât până în 2050 să furnizeze până 
la 450 GW de capacitate;

3. subliniază că o creștere a producției 
de energie eoliană offshore este esențială 
pentru tranziția către o energie curată; 
subliniază că, având în vedere că, în 
prezent, capacitatea eoliană offshore este 
de doar 25 GW, construirea de parcuri 
eoliene offshore trebuie accelerată de cel 
puțin trei ori până în 2030 și după această 
dată, astfel încât până în 2050 să furnizeze 
o capacitate de cel puțin 450 GW;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că o creștere a producției 
de energie eoliană offshore este esențială 
pentru tranziția către o energie curată; 
subliniază că, având în vedere că, în 
prezent, capacitatea eoliană offshore este 
de doar 25 GW, construirea de parcuri 
eoliene offshore trebuie să fie accelerată, 

3. subliniază că o creștere a producției 
de energie eoliană offshore este esențială 
pentru tranziția către o energie curată; 
subliniază că, având în vedere că, în 
prezent, capacitatea eoliană offshore a UE 
este de doar 12 GW, construirea de parcuri 
eoliene offshore trebuie accelerată, astfel 
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astfel încât până în 2050 să furnizeze până 
la 450 GW de capacitate;

încât până în 2050 să se ajungă la o 
capacitate potențială de 450 GW1a;

_________________

1a Comunicarea „Stabilirea unui obiectiv 
mai ambițios în materie de climă pentru 
Europa în perspectiva anului 2030”

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că utilizarea energiei 
mării, asigurând în același timp protecția 
mediului și dezvoltarea durabilă a 
pescuitului și a altor activități economice, 
necesită o planificare comună și o 
evaluare riguroasă a efectelor cumulate, 
inclusiv a efectelor socioeconomice;

Or. en

Amendamentul 27
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază că parcurile eoliene din 
larg pentru producția de energie electrică 
tind să fie mai eficiente decât parcurile 
eoliene terestre pentru că în larg există 
resurse eoliene mai mari decât în zonele 
terestre;
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Or. en

Amendamentul 28
Robert Roos

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că este extrem de 
importantă decizia de a găsi un spațiu 
pentru o capacitate de maximum 450 GW 
de energie eoliană offshore;

4. subliniază că, în timp ce pentru 
energia nucleară este nevoie de o 
suprafață de teren mică pentru a furniza o 
cantitate uriașă de energie la un cost 
scăzut, energia eoliană necesită o 
întindere mare de terenuri pentru a 
produce o cantitate infimă de energie, la 
un cost ridicat; subliniază că, atunci când 
se caută spațiu pentru capacitatea de 
producție de energie eoliană offshore, ar 
trebui ținut seama de impactul asupra 
sectorului pescuitului și/sau asupra 
mediului; reamintește că nu trebuie să 
uităm că potențialele zone europene 
offshore au și o valoare biologică și 
economică;

Or. en

Amendamentul 29
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că este extrem de 
importantă decizia de a găsi un spațiu 
pentru o capacitate de maximum 450 GW 
de energie eoliană offshore;

4. subliniază că este extrem de 
importantă decizia de a găsi un spațiu 
pentru o capacitate de 450 GW de energie 
eoliană offshore; subliniază, în acest 
context, că trebuie explorate toate 
resursele eoliene offshore ale UE și 
promovate proiecte pentru energia din 
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surse regenerabile marine într-un mod 
compatibil cu celelalte utilizări ale 
spațiului maritim, căutând sinergii și 
protejând biodiversitatea;

Or. en

Amendamentul 30
Emmanouil Fragkos, Pietro Fiocchi

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că este extrem de 
importantă decizia de a găsi un spațiu 
pentru o capacitate de maximum 450 GW 
de energie eoliană offshore;

4. subliniază că este extrem de 
importantă decizia de a găsi un spațiu 
pentru o capacitate de maximum 450 GW 
de energie eoliană offshore; consideră că 
statele membre trebuie să își declare, cât 
mai curând posibil, zonele economice 
exclusive, în conformitate cu dreptul 
internațional al mării, pentru a-și putea 
planifica instalațiile offshore, fără alte 
demersuri;

Or. en

Amendamentul 31
Elena Kountoura

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că este extrem de 
importantă decizia de a găsi un spațiu 
pentru o capacitate de maximum 450 GW 
de energie eoliană offshore;

4. subliniază că este extrem de 
importantă decizia de a găsi un spațiu 
pentru o capacitate de maximum 450 GW 
de energie eoliană offshore; subliniază că 
expansiunea în spațiu a instalațiilor de 
parcuri eoliene offshore este însoțită de o 
creștere abruptă a potențialului de 
conflict cu alte sectoare marine, cum ar fi 
pescuitul, în următorii cinci ani, în 
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special în Marea Nordului, Marea Baltică 
și Marea Mediterană;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că este extrem de 
importantă decizia de a găsi un spațiu 
pentru o capacitate de maximum 450 GW 
de energie eoliană offshore;

4. subliniază că este extrem de 
importantă decizia de a găsi un spațiu 
pentru o capacitate de maximum 450 GW 
de energie eoliană offshore; subliniază 
potențialul eolian offshore de 212 GW în 
Marea Nordului, de 83 GW în Marea 
Baltică, de 85 GW în Oceanul Atlantic și 
de 70 GW în mările Europei de Sud; 
observă că acest potențial va continua să 
crească grație evoluțiilor tehnologice;

Or. en

Amendamentul 33
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că este extrem de 
importantă decizia de a găsi un spațiu 
pentru o capacitate de maximum 450 GW 
de energie eoliană offshore;

4. subliniază cât este de important să 
păstrăm frumusețea și calitatea mediului 
coastelor europene; semnalează că 
ambiția de a furniza până la 450 GW de 
energie eoliană offshore până în 2050 ar 
echivala cu instalarea unui parc eolian 
offshore de 22,5 km², având în vedere că 
turbinele eoliene furnizează, în medie, 20 
GWh pe km²;
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Or. fr

Amendamentul 34
Jutta Paulus
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că este extrem de 
importantă decizia de a găsi un spațiu 
pentru o capacitate de maximum 450 GW 
de energie eoliană offshore;

4. subliniază că este extrem de 
importantă decizia de a găsi un spațiu 
pentru o capacitate de cel puțin 450 GW de 
energie eoliană offshore; subliniază, în 
acest context, că, pentru ca UE să se 
apropie de 450 GW în 2050, ar trebui să 
se identifice un spațiu pentru o capacitate 
de circa 130 GW înainte de 2023/2024 
pentru a putea începe construcția până în 
2030;

Or. en

Amendamentul 35
Aldo Patriciello

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că este extrem de 
importantă decizia de a găsi un spațiu 
pentru o capacitate de maximum 450 GW 
de energie eoliană offshore;

4. subliniază că este extrem de 
importantă decizia de a găsi un spațiu 
pentru o capacitate de până la 450 GW de 
energie eoliană offshore în zonele limitate 
unde platforma continentală nu este 
foarte adâncă;

Or. en

Amendamentul 36
Grzegorz Tobiszowski
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în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că este extrem de 
importantă decizia de a găsi un spațiu 
pentru o capacitate de maximum 450 GW 
de energie eoliană offshore;

4. subliniază că este extrem de 
importantă și trebuie prioritizată decizia de 
a găsi un spațiu pentru o capacitate de 
până la 450 GW de energie eoliană 
offshore;

Or. en

Amendamentul 37
Elena Kountoura

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că tehnologia 
parcurilor eoliene plutitoare, care poate fi 
instalată în ape mai adânci de 60 de metri, 
are potențialul de a mări substanțial 
spațiul maritim disponibil pentru 
parcurile eoliene din larg, în special în 
zonele de mare adâncime, cum ar fi 
Marea Mediterană și coasta atlantică, 
fără constrângerile asociate cu turbinele 
instalate în ape puțin adânci sau mai 
aproape de țărm și fără a intra în conflict 
cu alte sectoare; subliniază că parcurile 
eoliene plutitoare ar putea să genereze 
cantități mari de energie, să reducă 
impactul vizual, să asigure o mai bună 
conviețuire cu pescuitul și rutele de 
transport maritim, să ajute la 
concentrarea peștilor și să beneficieze de 
vânturi mai puternice și mai constante;

Or. en
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Amendamentul 38
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că producția de 
energie eoliană offshore oferă, de 
asemenea, o oportunitate pentru 
producția de hidrogen nepoluantă după 
cum se ilustrează în „strategia UE pentru 
integrarea sistemelor energetice” și „O 
strategie pe bază de hidrogen pentru o 
Europă neutră climatic”; invită Comisia 
și statele membre să integreze planurile de 
producție decarbonizată de hidrogen în 
dezvoltarea capacității eoliene offshore;

Or. en

Amendamentul 39
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că trebuie acordată 
prioritate parcurilor eoliene foarte 
îndepărtate de țărm, situate la peste 30 
de km de coastă, pentru a le limita 
impactul asupra pescuitului și peisajelor 
și pentru a le mări eficiența; cu atât mai 
mult cu cât structurile semi-plutitoare 
sunt mai puțin costisitoare și afectează 
mai puțin posidonia și, implicit, mediul 
marin și pescuitul;

Or. fr

Amendamentul 40
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Sara Skyttedal

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că parcurile eoliene din 
larg dedicate producției de hidrogen sunt 
o opțiune promițătoare pentru a valorifica 
întregul potențial al energiei eoliene 
offshore, a atinge țintele de decarbonizare 
și de securitate energetică în sectorul 
energetic și în alte sectoare și a face față 
constrângerilor legate de extinderea 
rețelei;

Or. en

Amendamentul 41
Aldo Patriciello

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că cooperarea între 
sectoarele care operează în largul mării 
va fi, de asemenea, un impuls pentru o 
tranziție echitabilă și că inițiativele care 
activează economiile locale și identifică 
sinergii între sectoare pot fi piatra de 
temelie a unei redresări economice 
orientate spre viitor;

Or. en

Amendamentul 42
Jutta Paulus
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că centralele eoliene 
offshore au un randament mai mare decât 
turbinele terestre, fiind, totodată, mai ușor 
de acceptat de cetățeni; subliniază că dacă 
sunt proiectate și construite cu 
înțelepciune, parcurile eoliene offshore 
pot aduce beneficii biodiversității marine;

Or. en

Amendamentul 43
Sven Schulze

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că parcurile eoliene din 
larg pot avea și efecte pozitive asupra 
pescuitului, ele putând fi utilizate, de 
exemplu pentru acvacultură și 
introducerea de noi specii;

Or. de

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

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază necesitatea de a 
exploata energia din surse regenerabile 
offshore în apele de adâncime; face un 
apel la Comisie și statele membre să 
promoveze eforturile de cercetare, 
dezvoltare, monitorizare și inovare în 
domeniul tehnologiilor inovatoare, cum 
ar fi platformele plutitoare; subliniază că 
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este o ocazie de aur pentru UE să devină 
un lider mondial în tehnologii 
regenerabile offshore, esențiale pentru 
decarbonizare și exportabile către o 
mulțime de regiuni de coastă de 
adâncime;

Or. en

Amendamentul 45
Jutta Paulus
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. reamintește potențialul 
semnificativ al energiei eoliene offshore 
pentru producția de hidrogen din surse 
regenerabile; subliniază că nu ar fi nevoie 
de cabluri submarine dacă instalațiile de 
extracție a hidrogenului ar urma să fie 
amplasate în mări sau oceane; solicită, 
prin urmare, Comisiei și statelor membre 
să integreze pe deplin viitoarea cerere de 
hidrogen în planurile de dezvoltare a 
energiei eoliene offshore;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. subliniază că tehnologia bazată pe 
platforme plutitoare permite accesul la 
locuri în care viteza vântului este mai 
mare și mai constantă; ea, poate, de 
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asemenea, să reducă la minimum 
impactul turbinei asupra mediului și 
presiunea aferentă planificării costiere; 
invită Comisia și statele membre să 
evalueze aceste avantaje și posibilele 
efecte asupra pescuitului și biodiversității 
și ecosistemelor marine;

Or. en

Amendamentul 47
Jutta Paulus
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. subliniază necesitatea de a utiliza 
energia eoliană offshore în apele adânci 
ale UE (adică Marea Mediterană, Marea 
Neagră, Oceanul Atlantic), prin urmare 
invită Comisia și statele membre să 
intensifice eforturile de cercetare, 
dezvoltare și inovare privind parcurile 
eoliene plutitoare și să evalueze 
fezabilitatea de a crea  un PIIEC pentru 
un proiect de mare anvergură;

Or. en

Amendamentul 48
Elena Kountoura

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că o expansiune 
puternică a producției de energie eoliană 
offshore necesită o abordare inteligentă 
pentru a asigura coexistența sa cu 
activitățile care au loc deja în zonele 

5. subliniază că o expansiune 
puternică a producției de energie eoliană 
offshore necesită o abordare inteligentă 
pentru a-i asigura coexistența, coabitarea 
și cooperarea cu activitățile care au loc 
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afectate; deja în zonele afectate; subliniază că 
consultarea din timp a părților interesate, 
planificarea pe termen lung și implicarea 
tuturor sectoarelor relevante, inclusiv a 
comunităților locale, dar și cercetarea 
potențialelor sinergii și selectarea de 
soluții strategice menite să prevină 
conflictele, precum și soluțiile mai 
localizate și măsurile de atenuare a 
conflictelor, cum ar fi plățile 
compensatorii, crearea unor orientări 
transparente și a unor acorduri reciproce, 
ar putea contribui la o expansiune 
armonioasă a producției de energie 
eoliană regenerabilă offshore;

Or. en

Amendamentul 49
Jutta Paulus
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că o expansiune 
puternică a producției de energie eoliană 
offshore necesită o abordare inteligentă 
pentru a asigura coexistența sa cu 
activitățile care au loc deja în zonele 
afectate;

5. subliniază că combaterea 
schimbărilor climatice prin utilizarea 
energiei offshore este vitală pentru a 
limita efectele devastatoare ale încălzirii 
globale asupra ecosistemelor marine 
acvatice, creșterea temperaturilor apei și 
acidificarea oceanelor, modificarea 
cursurilor de apă, pierderea habitatelor de 
pești și productivitatea speciilor marine și 
de apă dulce; subliniază totuși că o 
expansiune puternică a producției de 
energie eoliană offshore necesită o 
abordare inteligentă pentru a asigura 
coexistența sa cu activitățile care au loc 
deja în zonele afectate precum și pentru a 
limita la minimum efectele negative 
asupra mediului;

Or. en
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Amendamentul 50
Aldo Patriciello

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că o expansiune 
puternică a producției de energie eoliană 
offshore necesită o abordare inteligentă 
pentru a asigura coexistența sa cu 
activitățile care au loc deja în zonele 
afectate;

5. cum dezvoltarea energiilor 
regenerabile offshore variază foarte mult 
ca mărime și capacități între diferitele 
bazine maritime europene, subliniază că o 
expansiune puternică a producției de 
energie eoliană offshore necesită o 
abordare inteligentă pentru a asigura 
coexistența sa cu activitățile care au loc 
deja în zonele afectate, dat fiind mai ales 
că cea mai mare parte din capacitatea 
energetică eoliană offshore din Europa va 
fi concentrată în Marea Nordului și 
Marea Baltică, unde condițiile sunt mai 
prielnice;

Or. en

Amendamentul 51
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că o expansiune 
puternică a producției de energie eoliană 
offshore necesită o abordare inteligentă 
pentru a asigura coexistența sa cu 
activitățile care au loc deja în zonele 
afectate;

5. subliniază că o expansiune 
puternică a producției de energie eoliană 
offshore va reduce de facto zonele de 
pescuit, ceea ce poate duce, pe termen 
lung, la conflicte între părțile interesate; 
subliniază că o abordare inteligentă și 
revizuită pentru a asigura menținerea 
zonelor de pescuit și exploatarea lor de 
pescarii artizanali este esențială pentru a 
putea conviețui pașnic cu activitățile 
actuale și viitoare de producere a 
energiei;
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Or. fr

Amendamentul 52
Sara Skyttedal

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că o expansiune 
puternică a producției de energie eoliană 
offshore necesită o abordare inteligentă 
pentru a asigura coexistența sa cu 
activitățile care au loc deja în zonele 
afectate;

5. subliniază că o expansiune 
puternică a producției de energie eoliană 
offshore necesită o abordare inteligentă 
pentru a asigura coexistența sa cu 
activitățile care au loc deja în zonele 
afectate; susține un proces eficient de 
planificare a spațiului, care să includă 
selecția siturilor limitată de factori tehnici 
(resurse eoliene, distanțe costiere, fundul 
mării) și de mediu (impact) și competențe 
de utilizare;

Or. en

Amendamentul 53
Emmanouil Fragkos, Pietro Fiocchi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că o expansiune 
puternică a producției de energie eoliană 
offshore necesită o abordare inteligentă 
pentru a asigura coexistența sa cu 
activitățile care au loc deja în zonele 
afectate;

5. subliniază că o expansiune 
puternică a producției de energie eoliană 
offshore necesită o abordare inteligentă 
pentru a asigura coexistența sa cu 
activitățile care au loc deja în zonele 
afectate; consideră că Institutul European 
de Inovare și Tehnologie ar trebui să aibă 
un rol în planificarea și derularea 
proiectelor;

Or. en
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Amendamentul 54
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. atrage atenția asupra 
recomandărilor făcute în urma 
proiectului finanțat de Orizont 2020 
privind pluralitatea de activități în mările 
europene (MUSES), care explorează 
posibilitățile de conviețuire a mai multor 
activități în mările europene în cinci 
bazine maritime ale UE; reamintește 
orientările sale potrivit cărora dezvoltarea 
durabilă a oceanelor nu se mai poate baza 
pe o gestionare la nivelul unui singur 
sector, ci necesită o abordare mai 
holistică, integrată, și că conviețuirea mai 
multor activități nu se limitează la a 
împărți „același” spațiu maritim, ci ar 
putea include utilizarea în comun a 
instalațiilor și activități comune;

Or. en

Amendamentul 55
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că dezvoltarea 
cantitativă a parcurilor eoliene duce 
inevitabil la o reducere sau o modificare a 
zonelor de pescuit, în special ca urmare a 
cablurilor care conectează turbinele 
eoliene la rețea și a instalării tuturor 
structurilor de infrastructură; notează, în 
acest sens, că efectele lor presupun 
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modificarea și degradarea habitatelor 
marine, cu posibile repercusiuni asupra 
populațiilor de pești;

Or. fr

Amendamentul 56
Sara Skyttedal

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recunoaște că, în unele cazuri, 
parcurile eoliene din larg coexistă cu 
ecosisteme marine bogate în 
biodiversitate, de mare valoare ecologică, 
economică și culturală, însă nu se știe cu 
siguranță cum afectează parcurile eoliene 
organismele marine și mediul lor;

Or. en

Amendamentul 57
Robert Roos, Grzegorz Tobiszowski

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că, atunci când se 
analizează costul energiei eoliene 
offshore, ar trebui luate în considerare 
toate costurile relevante, inclusiv costurile 
de transport și distribuție și costurile 
sistemelor de rezervă;

Or. en

Amendamentul 58
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
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Robert Hajšel

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. roagă Comisia și statele membre 
să evalueze impactul parcurilor eoliene 
offshore care sunt deja în funcțiune 
asupra regenerării habitatelor marine și a 
biodiversității;

Or. en

Amendamentul 59
Elena Kountoura

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. îndeamnă statele membre să 
promoveze dezvoltarea investițiilor în 
energia eoliană offshore în cadrul 
sistemului de comunități energetice, care 
să asigure participarea și acceptarea 
populației;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază că există deja exemple 
de coexistență între sectorul pescuitului și 
sectorul energiei eoliene offshore, iar 
această experiență ar trebui valorificată 
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pentru a găsi și a împărtăși cele mai bune 
practici disponibile pentru întregul ciclu 
de viață al infrastructurii marine;

Or. en

Amendamentul 61
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. consideră că nevoile aferente 
utilizărilor multiple ar trebui facilitate și 
stimulate proactiv prin programe de 
sprijin respective, care să meargă mult 
mai departe decât niște simple soluții de 
planificare spațială;

Or. en

Amendamentul 62
Robert Roos

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. reamintește că costul eolienelor 
din largul mării va crește pentru că 
rezerva de zone pe care este ușor de 
construit este pe sfârșite;

Or. en

Amendamentul 63
Elena Kountoura
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește că deplasarea 
activităților de pescuit poate fi foarte 
dăunătoare pentru pescuit; subliniază, prin 
urmare, că utilizarea multiplă a zonelor 
maritime trebuie luată în considerare de la 
început și că parcurile eoliene din larg 
trebuie poziționate astfel încât să se țină 
seama de necesitățile sectorului 
pescuitului;

6. reamintește că deplasarea 
activităților de pescuit poate fi foarte 
dăunătoare pentru pescuit; subliniază, prin 
urmare, că utilizarea multiplă a zonelor 
maritime trebuie luată în considerare de la 
început și că parcurile eoliene din larg 
trebuie poziționate astfel încât să se țină 
seama de necesitățile sectorului 
pescuitului; subliniază că ar trebui 
aplicate metode de gestionare integrate, 
pe baze locale, cum ar fi amenajarea 
spațiului maritim, pentru a favoriza 
propunerile de proiecte de eoliene 
offshore care permit sinergii și 
coexistența cu activitățile de pescuit atât 
în spațiu, cât și în timp; subliniază că 
procesele de amenajare a spațiului 
maritim ar trebui să acorde o prioritate 
deosebită evaluării colocării; subliniază 
cât este de important ca UE să 
întocmească orientări pentru cele mai 
bune practici de punere a în aplicare a 
măsurilor de atenuare pentru a reduce 
potențialul de conflict dintre parcurile 
eoliene offshore și pescuit și pentru a 
promova cooperarea între sectoare; ia act 
de faptul că efectele de recif artificial în 
cadrul parcurilor eoliene din larg ar 
putea îmbunătăți posibilitățile de pescuit 
la pescuitul cu undița pe mare și ar putea 
impulsiona o piață pentru turism și 
pescuit recreativ;

Or. en

Amendamentul 64
Sara Skyttedal

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește că deplasarea 
activităților de pescuit poate fi foarte 
dăunătoare pentru pescuit; subliniază, prin 
urmare, că utilizarea multiplă a zonelor 
maritime trebuie luată în considerare de la 
început și că parcurile eoliene din larg 
trebuie poziționate astfel încât să se țină 
seama de necesitățile sectorului 
pescuitului;

6. reamintește că deplasarea 
activităților de pescuit poate fi foarte 
dăunătoare pentru pescuit; subliniază, prin 
urmare, că utilizarea multiplă a zonelor 
maritime trebuie luată în considerare de la 
început și că parcurile eoliene din larg 
trebuie poziționate astfel încât să se țină 
seama de necesitățile sectorului 
pescuitului; subliniază că înțelegerea 
factorilor care influențează acceptarea de 
către comunitate a proiectelor în 
domeniul energiei din surse regenerabile, 
cum ar fi parcurile eoliene din larg, este 
importantă pentru a înfăptui tranziția 
către surse de energie cu emisii reduse de 
carbon;

Or. en

Amendamentul 65
Aldo Patriciello

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește că deplasarea 
activităților de pescuit poate fi foarte 
dăunătoare pentru pescuit; subliniază, prin 
urmare, că utilizarea multiplă a zonelor 
maritime trebuie luată în considerare de la 
început și că parcurile eoliene din larg 
trebuie poziționate astfel încât să se țină 
seama de necesitățile sectorului 
pescuitului;

6. reamintește că deplasarea 
activităților de pescuit poate fi foarte 
dăunătoare pentru pescuit; subliniază, prin 
urmare, că utilizarea multiplă a zonelor 
maritime trebuie luată în considerare de la 
început și că parcurile eoliene din larg 
trebuie poziționate astfel încât să se țină 
seama de necesitățile sectorului pescuitului 
și de îndeplinirea obiectivelor europene în 
domeniul energiei, climei și 
biodiversității;

Or. en

Amendamentul 66
Jutta Paulus
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în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește că deplasarea 
activităților de pescuit poate fi foarte 
dăunătoare pentru pescuit; subliniază, prin 
urmare, că utilizarea multiplă a zonelor 
maritime trebuie luată în considerare de 
la început și că parcurile eoliene din larg 
trebuie poziționate astfel încât să se țină 
seama de necesitățile sectorului 
pescuitului;

6. reamintește că deplasarea 
activităților de pescuit și pescuitul excesiv 
pot fi foarte dăunătoare pentru stocurile de 
pești și pescuit; subliniază, prin urmare, că 
trebuie combătut pescuitul excesiv și să 
aibă în vedere de la bun început 
exploatarea multiplă a zonelor maritime, 
într-un mod care să asigure un echilibru 
între interesele sectorului energiei eoliene 
offshore, interesele sectorului pescuitului 
și îndeplinirea obiectivelor UE în materie 
de energie, climă și biodiversitate;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește că deplasarea 
activităților de pescuit poate fi foarte 
dăunătoare pentru pescuit; subliniază, prin 
urmare, că utilizarea multiplă a zonelor 
maritime trebuie luată în considerare de la 
început și că parcurile eoliene din larg 
trebuie poziționate astfel încât să se țină 
seama de necesitățile sectorului 
pescuitului;

6. reamintește că deplasarea 
activităților de pescuit poate fi foarte 
dăunătoare pentru pescuit; subliniază, prin 
urmare, că utilizarea multiplă a zonelor 
maritime trebuie luată în considerare de la 
început și că parcurile eoliene din larg 
trebuie poziționate astfel încât să se țină 
seama de necesitățile sectorului 
pescuitului, să se evite efectele negative și 
să se valorifice sinergiile reciproce;

Or. en

Amendamentul 68
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Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión, Robert Roos

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește că deplasarea 
activităților de pescuit poate fi foarte 
dăunătoare pentru pescuit; subliniază, prin 
urmare, că utilizarea multiplă a zonelor 
maritime trebuie luată în considerare de la 
început și că parcurile eoliene din larg 
trebuie poziționate astfel încât să se țină 
seama de necesitățile sectorului 
pescuitului;

6. reamintește că restricționarea sau 
deplasarea activităților de pescuit poate fi 
foarte dăunătoare pentru pescuit; 
subliniază, prin urmare, că utilizarea 
multiplă a zonelor maritime trebuie luată în 
considerare de la început și că parcurile 
eoliene din larg trebuie poziționate astfel 
încât să se țină seama de necesitățile 
sectorului pescuitului;

Or. en

Amendamentul 69
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește că deplasarea 
activităților de pescuit poate fi foarte 
dăunătoare pentru pescuit; subliniază, prin 
urmare, că utilizarea multiplă a zonelor 
maritime trebuie luată în considerare de la 
început și că parcurile eoliene din larg 
trebuie poziționate astfel încât să se țină 
seama de necesitățile sectorului 
pescuitului;

6. reamintește că deplasarea 
activităților de pescuit poate fi foarte 
dăunătoare pentru pescuit; subliniază, prin 
urmare, că trebuie luate în calcul toate 
opțiunile de la început și că parcurile 
eoliene din larg trebuie poziționate astfel 
încât să se țină seama de necesitățile 
sectorului pescuitului;

Or. fr

Amendamentul 70
Aldo Patriciello
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Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că colaborarea este 
esențială pentru ca activitățile de pescuit 
și de exploatare a parcurilor eoliene să 
poată coexista în condiții de siguranță: 
industria eoliană ar trebui să sprijine 
schimbul de date în timp real cu privire la 
localizarea exactă a parcurilor eoliene, a 
cablurilor și a activelor aferente, precum 
și a zonelor de excludere (temporare sau 
permanente) și a zonelor de securitate, în 
timp ce datele provenite din industria 
pescuitului ar trebui, de asemenea, 
partajate în etapa de concepere a 
proiectului;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că cooperarea între 
sectoarele care operează în largul mării și 
economie va fi, de asemenea, un 
catalizator pentru o tranziție echitabilă; 
invită Comisia să evalueze inițiative care 
să activeze economiile locale și activitățile 
economice offshore și să identifice 
sinergii între sectoare, pe temelia cărora 
să se poată construi o redresare 
economică viabilă în timp;

Or. en

Amendamentul 72
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Sara Skyttedal

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că sprijinul pentru 
utilizarea energiei eoliene pentru 
aprovizionarea cu energie electrică la 
nivel local este cel mai important 
indicator al acceptării la nivel local a 
proiectelor energetice din surse 
regenerabile, precum parcurile eoliene 
din larg, iar această variabilă mediază 
relația dintre securitatea energetică și 
acceptarea comunității;

Or. en

Amendamentul 73
Robert Roos

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că posibilitățile de 
stocare a energiei sunt încă foarte 
limitate;

Or. en

Amendamentul 74
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul
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7. subliniază că opțiunile pe termen 
lung pentru utilizări multiple ale zonelor 
offshore trebuie explorate într-o etapă 
timpurie, pentru a permite expansiunea 
parcurilor eoliene offshore, abordând, în 
același timp, impactul acestora asupra 
pescuitului;

7. subliniază că opțiunile pe termen 
lung pentru utilizări multiple ale zonelor 
offshore trebuie explorate într-o etapă 
timpurie, pentru a permite expansiunea 
parcurilor eoliene offshore, abordând, în 
același timp, impactul acestora asupra 
pescuitului; consideră, prin urmare, că 
trebuie să se adopte orientări și politici 
care să promoveze coexistența fermelor 
eoliene offshore și a pescuitului în etapa 
de pre-planificare și să se asigure o mai 
mare implicare a sectorului pescuitului în 
procesul de planificare a parcurilor 
eoliene din larg pentru a identifica cele 
mai potrivite opțiuni pe termen lung și pe 
termen scurt; subliniază rolul 
organismului național de coordonare 
bisectorial care ar putea ajuta la 
menținerea unui dialog regulat și la 
facilitarea acordurilor între industriile 
implicate; atrage atenția că bunele 
practici recomandă să se acorde 
concesiunea de a construi și exploata un 
parc eolian offshore doar cu condiția să 
se ajungă la un acord prealabil cu alte 
părți interesate, cum ar fi sectorul 
pescuitului;

Or. en

Amendamentul 75
Elena Kountoura

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că opțiunile pe termen 
lung pentru utilizări multiple ale zonelor 
offshore trebuie explorate într-o etapă 
timpurie, pentru a permite expansiunea 
parcurilor eoliene offshore, abordând, în 
același timp, impactul acestora asupra 
pescuitului;

7. subliniază că opțiunile pe termen 
lung pentru utilizări multiple ale zonelor 
offshore trebuie explorate într-o etapă 
timpurie, pentru a permite expansiunea 
parcurilor eoliene offshore, abordând, în 
același timp, impactul lor direct și indirect 
asupra pescuitului; subliniază, în acest 
sens, că ideea de a proiecta în comun 
coabitarea centralelor eoliene offshore cu 
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alte utilizări poate reduce impactul 
potențial asupra activităților de pescuit, 
consolida relația între sectoarele în cauză 
și pune bazele pentru o cooperare 
benefică între ele;

Or. en

Amendamentul 76
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că opțiunile pe termen 
lung pentru utilizări multiple ale zonelor 
offshore trebuie explorate într-o etapă 
timpurie, pentru a permite expansiunea 
parcurilor eoliene offshore, abordând, în 
același timp, impactul acestora asupra 
pescuitului;

7. subliniază că opțiunile pe termen 
lung pentru utilizări multiple ale zonelor 
offshore trebuie explorate într-o etapă 
timpurie, pentru a nu permite expansiunea 
parcurilor eoliene offshore, fără a ține cont 
de impactul lor asupra pescuitului;

Or. fr

Amendamentul 77
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că cadrul de 
reglementare al UE ar trebui să 
contribuie la monitorizarea impactului 
asupra mediului și la măsurile pentru a 
preveni și reduce la minimum acest 
impact; 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 offshore;
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Or. en

Amendamentul 78
Jutta Paulus
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia să colaboreze 
îndeaproape cu statele membre și cu țările 
învecinate în domeniul amenajării 
spațiului maritim, în vederea optimizării 
utilizării spațiului maritim și a cooperării 
transsectoriale, reducând la minimum 
conflictele spațiale;

8. subliniază că alocarea spațiului ar 
trebui să fie rezultatul unei planificări 
comune în domeniul maritim (ASM) care 
să nu se limiteze la frontierele naționale; 
invită Comisia să colaboreze strâns cu 
statele membre și cu țările învecinate cu 
privire la amenajarea spațiului maritim și 
să prezinte propuneri legislative pentru a 
institui ASM-uri transfrontaliere 
obligatorii, cu scopul de a optimiza 
utilizarea spațiului maritim și cooperarea 
intersectorială, și de a reduce la minimum 
conflictele spațiale și în această privință le 
aduce aminte statelor membre și le 
încurajează să își transmită planurile de 
amenajare a spațiului maritim până la 31 
martie 2021;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia să colaboreze 
îndeaproape cu statele membre și cu țările 
învecinate în domeniul amenajării spațiului 
maritim, în vederea optimizării utilizării 
spațiului maritim și a cooperării 

8. invită Comisia să colaboreze 
îndeaproape cu statele membre și cu țările 
învecinate în domeniul amenajării spațiului 
maritim, în vederea optimizării utilizării 
spațiului maritim și a cooperării 
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transsectoriale, reducând la minimum 
conflictele spațiale;

transsectoriale, reducând la minimum 
conflictele spațiale; subliniază că 
planurile de amenajare a spațiului 
maritim cerute de Directiva 2014/89/UE 
trebuie elaborate cât mai curând posibil și 
cel mai târziu până pe 31 martie 2021;

Or. en

Amendamentul 80
Aldo Patriciello

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia să colaboreze 
îndeaproape cu statele membre și cu țările 
învecinate în domeniul amenajării spațiului 
maritim, în vederea optimizării utilizării 
spațiului maritim și a cooperării 
transsectoriale, reducând la minimum 
conflictele spațiale;

8. invită Comisia să comande mai 
multe cercetări pentru a înțelege efectele 
instalațiilor de energii regenerabile 
offshore și să colaboreze îndeaproape cu 
statele membre și cu țările învecinate în 
domeniul amenajării spațiului maritim, în 
vederea optimizării utilizării spațiului 
maritim și a cooperării transsectoriale, 
reducând la minimum conflictele spațiale;

Or. en

Amendamentul 81
Sven Schulze

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia să colaboreze 
îndeaproape cu statele membre și cu țările 
învecinate în domeniul amenajării spațiului 
maritim, în vederea optimizării utilizării 
spațiului maritim și a cooperării 
transsectoriale, reducând la minimum 
conflictele spațiale;

8. invită Comisia să colaboreze 
îndeaproape cu statele membre și cu țările 
învecinate în domeniul amenajării spațiului 
maritim și al dezvoltării de tehnici și 
metode de pescuit inovatoare, pentru a 
optimiza utilizarea spațiului maritim și în 
parcurile eoliene și a optimiza cooperarea 
intersectorială, reducând la minimum 
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conflictele în jurul spațiului maritim;

Or. de

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

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia să colaboreze 
îndeaproape cu statele membre și cu țările 
învecinate în domeniul amenajării spațiului 
maritim, în vederea optimizării utilizării 
spațiului maritim și a cooperării 
transsectoriale, reducând la minimum 
conflictele spațiale;

8. invită Comisia să colaboreze 
îndeaproape cu statele membre și cu țările 
învecinate în domeniul amenajării spațiului 
maritim, în vederea optimizării utilizării 
spațiului maritim și a cooperării 
intersectoriale și internaționale, reducând 
la minimum conflictele spațiale;

Or. en

Amendamentul 83
Elena Kountoura

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia să colaboreze 
îndeaproape cu statele membre și cu țările 
învecinate în domeniul amenajării spațiului 
maritim, în vederea optimizării utilizării 
spațiului maritim și a cooperării 
transsectoriale, reducând la minimum 
conflictele spațiale;

8. invită Comisia să colaboreze 
îndeaproape cu statele membre în domeniul 
amenajării spațiului maritim, în vederea 
optimizării utilizării spațiului maritim și a 
cooperării transsectoriale, reducând la 
minimum conflictele spațiale;

Or. en

Amendamentul 84
Emmanouil Fragkos, Pietro Fiocchi
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Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia să colaboreze 
îndeaproape cu statele membre și cu țările 
învecinate în domeniul amenajării spațiului 
maritim, în vederea optimizării utilizării 
spațiului maritim și a cooperării 
transsectoriale, reducând la minimum 
conflictele spațiale;

8. invită Comisia să colaboreze 
îndeaproape cu statele membre în domeniul 
amenajării spațiului maritim, în vederea 
optimizării utilizării spațiului maritim și a 
cooperării transsectoriale, reducând la 
minimum conflictele spațiale;

Or. en

Amendamentul 85
Jutta Paulus
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. insistă asupra ideii că un proces 
temeinic de amenajare a spațiului maritim 
(MSP) trebuie însoțit de o strategie solidă 
de implicare a populației, astfel încât să 
fie luate în considerare toate punctele de 
vedere ale părților interesate și ale 
comunităților costiere;

Or. en

Amendamentul 86
Emmanouil Fragkos, Pietro Fiocchi

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. invită BEI să examineze crearea 
de scheme de finanțare pentru a sprijini 
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investițiile în proiecte de anvergură în 
mările UE;

Or. en

Amendamentul 87
Elena Kountoura

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. invită Comisia să realizeze o 
evaluare a impactului pentru a examina 
efectele economice, sociale și de mediu 
preconizate ale construirii de noi parcuri 
eoliene offshore în zonele în care acestea ar 
putea să intre în conflict cu sectorul 
pescuitului.

9. recunoaște că cunoștințele 
existente cu privire la impactul 
instalațiilor offshore de energie din surse 
regenerabile asupra pescuitului se 
concentrează în principal asupra 
impactului ecologic și asupra mediului și 
că studiile de caz actuale de multe ori uită 
să evalueze expansiunea viitoare a 
sectorului energiei eoliene offshore; 
subliniază că evaluările integrate și 
spațiale ale efectelor cumulate ale 
parcurilor eoliene offshore sunt 
indispensabile pentru a contribui la 
planificarea strategică și conservarea 
mediului marin și pentru a permite o 
integrare durabilă a activităților umane; 
invită Comisia să realizeze o evaluare a 
impactului pentru a examina efectele 
economice, socio-culturale și de mediu 
directe și indirecte preconizate ale 
construirii de noi parcuri eoliene offshore 
în zonele în care acestea ar putea să intre în 
conflict cu sectorul pescuitului.

Or. en

Amendamentul 88
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión, Robert Roos
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Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. invită Comisia să realizeze o 
evaluare a impactului pentru a examina 
efectele economice, sociale și de mediu 
preconizate ale construirii de noi parcuri 
eoliene offshore în zonele în care acestea 
ar putea să intre în conflict cu sectorul 
pescuitului.

9. reamintește că Strategia UE în 
domeniul biodiversității pentru 2030 
prevede că proiectele privind energia 
eoliană offshore vor fi posibile numai 
dacă sunt în conformitate cu legislația 
relevantă de protecție a mediului și 
naturii; invită Comisia să realizeze o 
evaluare a impactului pentru a examina 
efectele economice și sociale preconizate 
ale construirii de noi parcuri eoliene 
offshore în zonele în care ar putea să 
interacționeze cu sectorul pescuitului cu 
scopul de a dezvolta sinergii între 
sectoarele energiei și pescuitului.

Or. en

Amendamentul 89
Aldo Patriciello

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. invită Comisia să realizeze o 
evaluare a impactului pentru a examina 
efectele economice, sociale și de mediu 
preconizate ale construirii de noi parcuri 
eoliene offshore în zonele în care acestea 
ar putea să intre în conflict cu sectorul 
pescuitului.

9. invită Comisia să realizeze o 
evaluare a impactului pentru a examina 
efectele economice, sociale și de mediu 
preconizate (mai ales asupra climei și 
biodiversității) și beneficiile construirii de 
noi parcuri eoliene offshore în zone care 
prezintă interes pentru alte activități 
economice, ca de pildă acvacultura, 
pescuitul sau turismul, și solicită, de 
asemenea, Comisiei să ofere orientări 
normative privind utilizarea în comun a 
acestor zone.

Or. en
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Amendamentul 90
Jutta Paulus
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. invită Comisia să realizeze o 
evaluare a impactului pentru a examina 
efectele economice, sociale și de mediu 
preconizate ale construirii de noi parcuri 
eoliene offshore în zonele în care acestea 
ar putea să intre în conflict cu sectorul 
pescuitului.

9. invită Comisia să realizeze o 
evaluare a impactului pentru a examina 
efectele economice, sociale și de mediu 
preconizate, îndeosebi asupra climei și 
biodiversității, și beneficiile amplasării de 
instalații eoliene offshore în zone care 
prezintă interes pentru alte activități 
economice, cum ar fi acvacultura, 
pescuitul sau turismul; roagă, de 
asemenea, Comisia să ofere orientări 
normative privind utilizarea în comun a 
acestor domenii.

Or. en

Amendamentul 91
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión, Robert Roos

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. consideră esențial să se adopte o 
abordare integrată a proceselor pe întreg 
ciclul de viață al parcurilor eoliene 
offshore și că trebuie să se considere că 
strategiile de dezafectare care prevăd o 
utilizare viitoare alternativă sau 
eliminarea construcțiilor trebuie integrate 
în planurile de proiectare și de instalare 
încă de la început, iar impactul durabil pe 
termen lung trebuie să fie conform cu 
principiile unei economii circulare;
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Or. en

Amendamentul 92
Sven Schulze

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. roagă Comisia să analizeze dacă 
construirea de turbine eoliene offshore 
poate fi combinată cu ocrotirea mediului 
marin; de exemplu, prin instalarea de 
turbine eoliene în zonele marine în care 
interzicerea pescuitului este deosebit de 
relevantă pentru ocrotirea mediului 
marin;

Or. de

Amendamentul 93
Jutta Paulus
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. clarifică faptul că crearea de 
refugii poate mări numărul de pești din 
regiune; subliniază că recuperarea 
cablurilor și a muniției abandonate în 
timpul construcției de parcuri eoliene 
mărește siguranța pescarilor.

Or. en

Amendamentul 94
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
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Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 9 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. subliniază că trebuie lansat un 
program de cercetare și inovare în 
colaborare și coordonat pentru a asigura 
colectarea și monitorizarea 
corespunzătoare a datelor, inovațiile 
tehnologice (de exemplu, instalarea 
cablurilor, locurile de acostare, măsurile 
ecologice de protecție a cablurilor), 
strategiile și tehnologiile de gestionare 
pentru a reduce la minimum riscurile, 
precum și testarea în mediul real;

Or. en

Amendamentul 95
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 9 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9c. subliniază că, pentru a instala 
capacități eoliene semnificative în larg, 
trebuie continuate cercetările privind 
utilizarea multiplă a spațiului maritim și 
creșterea eficienței producției de turbine 
eoliene offshore;

Or. en

Amendamentul 96
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
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Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 9 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9d. atrage atenția că este nevoie de 
capacități, rezerve de proiecte și politici de 
sprijin pentru energia eoliană offshore pe 
platforme plutitoare (FOW), care permite 
instalarea de turbine eoliene la adâncimi 
mult mai mari și, prin urmare, oferă 
posibilități de a exploata zone inaccesibile 
anterior și de a reduce la minimum 
potențialul conflictelor pentru spațiul 
maritim.

Or. en


