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Pozmeňujúci návrh 1
Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. berúc do úvahy, že je nevyhnutné 
analyzovať životný cyklus energetickej 
výroby (od montáže materiálov po ich 
zneškodnenie vrátane prepravy alebo 
dokonca výstavby a údržby 
infraštruktúry), aby bolo možné presne 
určiť environmentálny vplyv príslušnej 
výroby energie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 2
Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. berúc do úvahy, že je nevyhnutné 
zohľadniť „odrazový efekt“ akejkoľvek 
energetickej politiky, to znamená všetky 
úpravy správania vyvolané v tomto 
prípade pri rybolove, aby bolo možné 
presne určiť sociálny a environmentálny 
vplyv tejto politiky;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 3
Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. majúc na zreteli, že veterné turbíny 
na mori sú zdrojom vážneho narušenia 
morského prostredia, takže sú ovplyvnené 
aj rybolovné činnosti, najmä 
uprednostňovanie nadmerného rybolovu v 
malých oblastiach na úkor remeselného 
rybolovu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 4
Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

D. majúc na pamäti, že ľudské 
činnosti, najmä výroba, spotreba a 
doprava, sú energeticky náročné a pri 
absencii ďalekosiahlych spoločenských 
zmien vyžadujú stále väčšie zdroje 
udržateľnej energie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 5
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína udržateľný záväzok EÚ 
dosiahnuť do roku 2050 svoj cieľ v oblasti 
klímy, ktorým sú nulové emisie CO2 a 
ktorý bol potvrdený v európskej zelenej 
dohode a v pláne obnovy;

1. pripomína udržateľný záväzok EÚ 
dosiahnuť do roku 2050 svoj cieľ v oblasti 
klímy, ktorým sú nulové emisie CO2 a 
ktorý bol potvrdený v európskej zelenej 
dohode a v pláne obnovy; zdôrazňuje, že 
riešenie problému zmeny podnebia si 
vyžaduje čo najrýchlejšie rozdelenie 
globálnej spotreby fosílnej energie na 2 až 
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4 a vo vyspelých krajinách o 4 na 12 (t. j. 
zníženie zo 75 % na 92 %), zároveň 
zostáva veterná energia, ktorá v roku 2013 
nahradila 1 % rovnakej spotreby, 
okrajovým manévrovacím priestorom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 6
Jutta Paulus
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína udržateľný záväzok EÚ 
dosiahnuť do roku 2050 svoj cieľ v oblasti 
klímy, ktorým sú nulové emisie CO2 a 
ktorý bol potvrdený v európskej zelenej 
dohode a v pláne obnovy;

1. pripomína záväzok EÚ dosiahnuť 
cieľ nulovej bilancie emisií skleníkových 
plynov najneskôr do roku 2050; 
zdôrazňuje, že tieto emisie by sa mali 
znížiť do roku 2030 aspoň o 65 % v 
porovnaní s emisiami z roku 1990, aby 
Únia v súlade s najnovšími vedeckými 
dôkazmi prispela k obmedzeniu 
globálneho otepľovania na menej ako 
1,5 °C do konca storočia;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína udržateľný záväzok EÚ 
dosiahnuť do roku 2050 svoj cieľ v oblasti 
klímy, ktorým sú nulové emisie CO2 a 
ktorý bol potvrdený v európskej zelenej 
dohode a v pláne obnovy;

1. pripomína udržateľný záväzok EÚ 
dosiahnuť najneskôr do roku 2050 svoj 
cieľ v oblasti klímy, ktorým sú nulové 
emisie CO2; a že tieto emisie by sa mali 
znížiť do roku 2030 aspoň o [60 %] 
v porovnaní s emisiami z roku 1990, ako 
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sa stanovuje v [európskych právnych 
predpisoch v oblasti klímy], aby Únia 
prispela k obmedzeniu globálneho 
otepľovania na menej ako 1,5 °C 
v porovnaní s predindustriálnou úrovňou.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína udržateľný záväzok EÚ 
dosiahnuť do roku 2050 svoj cieľ v oblasti 
klímy, ktorým sú nulové emisie CO2 a 
ktorý bol potvrdený v európskej zelenej 
dohode a v pláne obnovy;

1. pripomína udržateľný záväzok EÚ 
dosiahnuť do roku 2050 svoj cieľ v oblasti 
klímy, ktorým sú nulové emisie CO2 a 
ktorý bol potvrdený v európskej zelenej 
dohode a v pláne obnovy; berie na 
vedomie návrh Komisie zvýšiť zníženie 
emisií skleníkových plynov na 55 %; 
pripomína pozíciu Európskeho 
parlamentu zvýšiť tento cieľ na 60 % do 
roku 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína udržateľný záväzok EÚ 
dosiahnuť do roku 2050 svoj cieľ v oblasti 
klímy, ktorým sú nulové emisie CO2 a 
ktorý bol potvrdený v európskej zelenej 
dohode a v pláne obnovy;

1. pripomína udržateľný záväzok EÚ 
dosiahnuť najneskôr do roku 2050 svoj 
cieľ v oblasti klímy, ktorým sú nulové 
emisie CO2 a ktorý bol potvrdený 
v európskej zelenej dohode, v európskych 
právnych predpisoch v oblasti klímy a v 
pláne obnovy;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Beata Szydło, Zdzisław Krasnodębski, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína udržateľný záväzok EÚ 
dosiahnuť do roku 2050 svoj cieľ v oblasti 
klímy, ktorým sú nulové emisie CO2 a 
ktorý bol potvrdený v európskej zelenej 
dohode a v pláne obnovy;

1. pripomína záväzok dosiahnuť do 
roku 2050 klimatickú neutralitu EÚ, ako 
sa potvrdzuje v európskej zelenej dohode a 
v pláne obnovy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Robert Roos

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že energia z 
obnoviteľných zdrojov je hlavnou hnacou 
silou dekarbonizácie; pripomína, že do 
roku 2030 by sa energiou z obnoviteľných 
zdrojov malo pokryť najmenej 32 % 
celkovej spotreby energie EÚ;

2. zdôrazňuje, že existujú dve 
uhlíkovo neutrálne technológie na výrobu 
elektrickej energie, ktoré majú za 
následok dekarbonizáciu elektrizačnej 
sústavy – jadrová a obnoviteľná energia; 
pripomína, že do roku 2030 by sa podľa 
súčasného rámca v oblasti klímy energiou 
z obnoviteľných zdrojov malo pokryť 
najmenej 32 % celkovej spotreby energie 
EÚ; domnieva sa, že EÚ by mala upustiť 
od tohto cieľa a umožniť členským štátom 
rozhodnúť o svojom energetickom mixe 
podľa svojich vlastných energetických 
zdrojov a potrieb, ktoré sa v jednotlivých 
krajinách líšia, okrem iného z dôvodu 
geografie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že energia z 
obnoviteľných zdrojov je hlavnou hnacou 
silou dekarbonizácie; pripomína, že do 
roku 2030 by sa energiou z obnoviteľných 
zdrojov malo pokryť najmenej 32 % 
celkovej spotreby energie EÚ;

2. zdôrazňuje, že veterná energia na 
mori je najpokročilejším a najrýchlejším 
vznikajúcim a inovatívnym odvetvím 
modrej ekonomiky; zdôrazňuje, že energia 
z obnoviteľných zdrojov je hlavnou hnacou 
silou dekarbonizácie; pripomína, že do 
roku 2030 by sa energiou z obnoviteľných 
zdrojov malo pokryť najmenej 32 % 
celkovej spotreby energie EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že energia z 
obnoviteľných zdrojov je hlavnou hnacou 
silou dekarbonizácie; pripomína, že do 
roku 2030 by sa energiou z obnoviteľných 
zdrojov malo pokryť najmenej 32 % 
celkovej spotreby energie EÚ;

2. zdôrazňuje, že energia ako 
biomasa, poľnohospodárske palivá, 
vietor, slnečná energia, geotermálna 
energia, vodná energia a jadrová energia 
sú kľúčovými motormi dekarbonizácie; 
pripomína, že do roku 2030 by sa energiou 
z takzvaných „obnoviteľných“ zdrojov 
malo pokryť najmenej 32 % celkovej 
spotreby energie EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 14
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Jutta Paulus
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že energia z 
obnoviteľných zdrojov je hlavnou hnacou 
silou dekarbonizácie; pripomína, že do 
roku 2030 by sa energiou z obnoviteľných 
zdrojov malo pokryť najmenej 32 % 
celkovej spotreby energie EÚ;

2. zdôrazňuje, že energia z 
obnoviteľných zdrojov spolu s úsporami 
energie sú hnacou silou dosiahnutia 
hospodárstva s nulovými emisiami; v tejto 
súvislosti uznáva, že do roku 2030 by sa 
podiel výroby obnoviteľnej elektrickej 
energie v EÚ mal aspoň zdvojnásobiť1a 
alebo dokonca strojnásobiť2a zo súčasnej 
úrovne;

_________________
1a Oznámenie o posilnení ambícií Európy 
v oblasti klímy do roku 2030.
2a Budovanie energetického scenára 
Parížskej dohody (PAC), CAN-
Europe/EEB, jún 2020.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že energia z 
obnoviteľných zdrojov je hlavnou hnacou 
silou dekarbonizácie; pripomína, že do 
roku 2030 by sa energiou z obnoviteľných 
zdrojov malo pokryť najmenej 32 % 
celkovej spotreby energie EÚ;

2. zdôrazňuje, že energetická 
efektívnosť a energia z obnoviteľných 
zdrojov sú hlavnou hnacou silou 
dekarbonizácie; pripomína, že do 
roku 2030 by sa energiou z obnoviteľných 
zdrojov malo pokryť najmenej 38 – 40 % 
celkovej spotreby energie EÚ, ako sa 
zdôrazňuje v oznámení s názvom 
„Ambicióznejšie klimatické ciele pre 
Európu na rok 2030“;
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Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že energia z 
obnoviteľných zdrojov je hlavnou hnacou 
silou dekarbonizácie; pripomína, že do 
roku 2030 by sa energiou z obnoviteľných 
zdrojov malo pokryť najmenej 32 % 
celkovej spotreby energie EÚ;

2. zdôrazňuje, že energia z 
obnoviteľných zdrojov je hlavnou hnacou 
silou dekarbonizácie; zdôrazňuje, že do 
roku 2030 by sa energiou z obnoviteľných 
zdrojov malo pokryť najmenej 38 – 40 % 
celkovej spotreby energie EÚ, aby sa 
emisie znížili najmenej o 55 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že energia z 
obnoviteľných zdrojov je hlavnou hnacou 
silou dekarbonizácie; pripomína, že do 
roku 2030 by sa energiou z obnoviteľných 
zdrojov malo pokryť najmenej 32 % 
celkovej spotreby energie EÚ;

2. zdôrazňuje, že energia z 
obnoviteľných zdrojov je jednou 
z hlavných hnacích síl udržateľnej 
ochrany životného prostredia; pripomína, 
že do roku 2030 by sa energiou 
z obnoviteľných zdrojov malo pokryť 
najmenej 32 % celkovej spotreby energie 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
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Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje skutočnosť, že 
rozširovanie obnoviteľných zdrojov 
energie zvyšuje energetickú bezpečnosť 
EÚ a znižuje dovoz uhľovodíkov z krajín, 
ktoré nedodržiavajú zásady právneho 
štátu a porušujú ľudské práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. zdôrazňuje, že zásada 
„nespôsobovať škodu“ by mala byť 
kľúčovým prvkom novej stratégie a 
nariadenia o udržateľnej taxonómii a 
mala by sa uplatňovať na budúce 
investície do systémov obnoviteľných 
zdrojov energie na mori;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že prechod na čistú 
energiu si vyžaduje zvýšenie výroby 
elektriny z veternej energie na mori; 

3. zdôrazňuje, že prechod na čistú 
energiu zvýšením výroby elektriny 
z veternej energie na mori by malo byť 
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zdôrazňuje, že keďže v súčasnosti je 
kapacita výroby elektriny z veternej 
energie na mori len 25 GW, budovanie 
veterných elektrární na mori sa musí 
urýchliť tak, aby do roku 2050 dosiahla 
táto kapacita až 450 GW;

predmetom moratória v každom z 
členských štátov – pretože majú veľkú 
uhlíkovú stopu, vyrábajú prerušovanú 
energiu, ktorá môže „stresovať“ siete a 
zaťažovať príliš časté spustenie 
núdzových tepelných elektrární – že ak 
môžu byť súčasťou energetického mixu 
na dosiahnutie cieľov prechodu na čistú 
energiu, veterné turbíny na mori 
nepredstavujú dôveryhodnú a dostatočne 
holistickú alternatívu na to, aby 
stelesňovali tento prechod;

 konštatuje, že v súčasnosti je kapacita 
výroby elektriny z veternej energie na mori 
len 25 GW a že tento nízky podiel na 
výrobe elektriny v EÚ je spôsobený nízkou 
účinnosťou a nákladovou efektívnosťou 
zavádzania veternej energie na mori;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 21
Jutta Paulus
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že prechod na čistú 
energiu si vyžaduje zvýšenie výroby 
elektriny z veternej energie na mori; 
zdôrazňuje, že keďže v súčasnosti je 
kapacita výroby elektriny z veternej 
energie na mori len 25 GW, budovanie 
veterných elektrární na mori sa musí 
urýchliť tak, aby do roku 2050 dosiahla 
táto kapacita až 450 GW;

3. zdôrazňuje, že energetický prechod 
si vyžaduje zvýšenie výroby elektriny 
z veternej energie na mori; zdôrazňuje, že 
bez rýchleho postupného vyradenia 
fosílnych palív a zvýšenia výroby veternej 
energie na mori by nebolo možné 
dosiahnuť realizáciu cieľov v oblasti 
obnoviteľnej energie a obmedziť globálne 
otepľovanie na menej ako 1,5 °C do 
konca storočia; zdôrazňuje, že keďže v 
súčasnosti je kapacita výroby elektriny 
z veternej energie na mori len 23 GW, 
budovanie veterných elektrární na mori sa 
musí urýchliť tak, aby do roku 2050 
dosiahla táto kapacita najmenej 450 GW;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Aldo Patriciello

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že prechod na čistú 
energiu si vyžaduje zvýšenie výroby 
elektriny z veternej energie na mori; 
zdôrazňuje, že keďže v súčasnosti je 
kapacita výroby elektriny z veternej 
energie na mori len 25 GW, budovanie 
veterných elektrární na mori sa musí 
urýchliť tak, aby do roku 2050 dosiahla 
táto kapacita až 450 GW;

3. zdôrazňuje, že prechod na čistú 
energiu a dosiahnutie 
konkurencieschopných cien energie a 
zaručenie dostupnej dodávky energie si 
vyžaduje zvýšenie výroby elektriny 
z veternej energie na mori; zdôrazňuje, že 
keďže v súčasnosti je kapacita výroby 
elektriny z veternej energie na mori len 25 
GW, budovanie veterných elektrární na 
mori sa musí urýchliť tak, aby do roku 
2050 dosiahla táto kapacita až 450 GW;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Robert Roos

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že prechod na čistú 
energiu si vyžaduje zvýšenie výroby 
elektriny z veternej energie na mori; 
zdôrazňuje, že keďže v súčasnosti je 
kapacita výroby elektriny z veternej 
energie na mori len 25 GW, budovanie 
veterných elektrární na mori sa musí 
urýchliť tak, aby do roku 2050 dosiahla 
táto kapacita až 450 GW;

3. zdôrazňuje, že prechod na čistú 
energiu si vyžaduje zvýšenie výroby 
elektriny z veternej energie na mori; keďže 
existujú iné uskutočniteľné možnosti, ako 
je jadrová energia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 24
Morten Petersen, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že prechod na čistú 
energiu si vyžaduje zvýšenie výroby 
elektriny z veternej energie na mori; 
zdôrazňuje, že keďže v súčasnosti je 
kapacita výroby elektriny z veternej 
energie na mori len 25 GW, budovanie 
veterných elektrární na mori sa musí 
urýchliť tak, aby do roku 2050 dosiahla 
táto kapacita až 450 GW;

3. zdôrazňuje, že prechod na čistú 
energiu si vyžaduje zvýšenie výroby 
elektriny z veternej energie na mori; 
zdôrazňuje, že keďže v súčasnosti je 
kapacita výroby elektriny z veternej 
energie na mori len 25 GW, budovanie 
veterných elektrární na mori sa musí 
urýchliť aspoň trojnásobne do roku 2030 
a neskôr tak, aby do roku 2050 dosiahla 
táto kapacita najmenej 450 GW;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že prechod na čistú 
energiu si vyžaduje zvýšenie výroby 
elektriny z veternej energie na mori; 
zdôrazňuje, že keďže v súčasnosti je 
kapacita výroby elektriny z veternej 
energie na mori len 25 GW, budovanie 
veterných elektrární na mori sa musí 
urýchliť tak, aby do roku 2050 dosiahla 
táto kapacita až 450 GW;

3. zdôrazňuje, že prechod na čistú 
energiu si vyžaduje zvýšenie výroby 
elektriny z veternej energie na mori; 
zdôrazňuje, že keďže v súčasnosti je 
kapacita EÚ v oblasti výroby elektriny 
z veternej energie na mori len 12 GW, 
budovanie veterných elektrární na mori sa 
musí urýchliť tak, aby do roku 2050 
dosiahla táto kapacita potenciál 450 GW1a;

_________________
1a Oznámenie s názvom „Ambicióznejšie 
klimatické ciele pre Európu na rok 2030“.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 26
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že využívanie energie z 
mora pri súčasnom zabezpečení ochrany 
životného prostredia a udržateľného 
rozvoja rybolovu a iných hospodárskych 
činností si vyžaduje spoločné plánovanie a 
dôsledné posúdenie kumulatívnych 
vplyvov vrátane sociálno-ekonomických 
účinkov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje, že veterné elektrárne 
na mori určené na výrobu elektrickej 
energie majú tendenciu byť efektívnejšie 
než pobrežné veterné elektrárne 
v dôsledku vyšších veterných zdrojov 
dostupných v pobrežných oblastiach v 
porovnaní s oblasťami na pevnine;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Robert Roos

Návrh stanoviska
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Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že rozhodnutie 
o umiestnení zariadení na mori s kapacitou 
výroby elektriny z veternej energie až 
450 GW je mimoriadne dôležité;

4. zdôrazňuje, že hoci jadrová 
energia si vyžaduje len malú časť pôdy na 
zabezpečenie množstva energie za nízke 
náklady, vietor si vyžaduje, aby veľká 
časť pôdy poskytovala malú časť energie 
za vysoké náklady; zdôrazňuje, že pri 
hľadaní umiestnenia zariadení na mori 
s kapacitou výroby elektriny z veternej 
energie by sa mal zohľadniť vplyv 
veternej energie na mori na odvetvie 
rybolovu a/alebo životné prostredie; 
pripomína, že by sa nemalo zabúdať na 
to, že potenciálne európske pobrežné 
oblasti majú tiež biologickú a 
hospodársku hodnotu;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že rozhodnutie 
o umiestnení zariadení na mori s kapacitou 
výroby elektriny z veternej energie až 450 
GW je mimoriadne dôležité;

4. zdôrazňuje, že rozhodnutie 
o umiestnení zariadení na mori s kapacitou 
výroby elektriny z veternej energie 450 
GW je mimoriadne dôležité; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje potrebu preskúmať 
všetky veterné zdroje EÚ v oblasti veternej 
energie na mori a podporovať námorné 
projekty v oblasti energie z obnoviteľných 
zdrojov spôsobom, ktorý je zlučiteľný so 
zvyškom využitia námorného priestoru, 
pričom treba hľadať synergie a chrániť 
biodiverzitu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 30
Emmanouil Fragkos, Pietro Fiocchi

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že rozhodnutie 
o umiestnení zariadení na mori s kapacitou 
výroby elektriny z veternej energie až 450 
GW je mimoriadne dôležité;

4. zdôrazňuje, že rozhodnutie 
o umiestnení zariadení na mori s kapacitou 
výroby elektriny z veternej energie až 450 
GW je mimoriadne dôležité; domnieva sa, 
že členské štáty musia podľa 
medzinárodného morského práva čo 
najskôr vyhlásiť svoje výlučné 
hospodárske zóny, aby mohli pokračovať 
v plánovaní svojich zariadení na mori bez 
ďalšieho meškania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že rozhodnutie 
o umiestnení zariadení na mori s kapacitou 
výroby elektriny z veternej energie až 450 
GW je mimoriadne dôležité;

4. zdôrazňuje, že rozhodnutie 
o umiestnení zariadení na mori s kapacitou 
výroby elektriny z veternej energie až 450 
GW je mimoriadne dôležité; zdôrazňuje, 
že územné rozširovanie zariadení 
veterných elektrární na mori sprevádza 
prudký nárast potenciálu konfliktov s 
inými námornými odvetviami, ako je 
rybolov, v priebehu nasledujúcich piatich 
rokov, najmä v Severnom mori, Baltskom 
mori a v Stredozemnom mori;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že rozhodnutie 
o umiestnení zariadení na mori s kapacitou 
výroby elektriny z veternej energie až 450 
GW je mimoriadne dôležité;

4. zdôrazňuje, že rozhodnutie 
o umiestnení zariadení na mori s kapacitou 
výroby elektriny z veternej energie až 450 
GW je mimoriadne dôležité; zdôrazňuje 
potenciál veternej energie 212 GW v 
Severnom mori, 83 GW v Baltskom mori, 
85 GW v Atlantickom oceáne a 70 GW v 
južných európskych moriach; konštatuje, 
že tento potenciál bude naďalej rásť z 
dôvodu technologického vývoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že rozhodnutie 
o umiestnení zariadení na mori s 
kapacitou výroby elektriny z veternej 
energie až 450 GW je mimoriadne 
dôležité;

4. zdôrazňuje význam zachovania 
estetickej a environmentálnej povahy 
európskeho pobrežia;

 poznamenáva, že ambícia dodať na mori 
do roku 2050 veternú energiu až 450 GW 
by zodpovedala vytvoreniu veternej farmy 
s rozlohou 22,5 km² na mori, keďže 
veterné turbíny poskytujú v priemere 20 
GW.h na km²;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 34
Jutta Paulus
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že rozhodnutie 
o umiestnení zariadení na mori s kapacitou 
výroby elektriny z veternej energie až 450 
GW je mimoriadne dôležité;

4. zdôrazňuje, že rozhodnutie 
o umiestnení zariadení na mori s kapacitou 
výroby elektriny z veternej energie 
najmenej 450 GW je mimoriadne dôležité; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje, že v záujme 
priblíženia EÚ na 450 GW do roku 2050 
by sa do roku 2023/2024 mal určiť 
priestor pre približne 130 GW, aby sa 
umožnilo výstavbu do roku 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Aldo Patriciello

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že rozhodnutie 
o umiestnení zariadení na mori s kapacitou 
výroby elektriny z veternej energie až 450 
GW je mimoriadne dôležité;

4. zdôrazňuje, že rozhodnutie 
o umiestnení zariadení na mori s kapacitou 
výroby elektriny z veternej energie až 450 
GW v obmedzených oblastiach, kde je 
kontinentálny šelf dostatočne plytký, je 
mimoriadne dôležité;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Odsek 4
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že rozhodnutie 
o umiestnení zariadení na mori s kapacitou 
výroby elektriny z veternej energie až 450 
GW je mimoriadne dôležité;

4. zdôrazňuje, že rozhodnutie 
o umiestnení zariadení na mori s kapacitou 
výroby elektriny z veternej energie až 450 
GW je mimoriadne dôležité a malo by sa 
považovať za prioritu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že technológia 
plávajúcich veterných elektrární, ktorú je 
možné nasadiť vo vodách hlbších ako 
60 metrov, má potenciál výrazne zvýšiť 
morský priestor, ktorý je k dispozícii pre 
veterné elektrárne na mori, najmä v 
hlbokých morských oblastiach, ako je 
Stredozemné more a atlantické pobrežie, 
bez obmedzení spojených s turbínami v 
plytkých vodách alebo bližšie k pevnine, a 
prekonať určité druhy konfliktov s inými 
odvetviami; poukazuje na to, že plávajúce 
veterné elektrárne by mohli priniesť 
veľké množstvo energie, znížiť vizuálne 
vplyvy, poskytovať lepšie priestory 
rybárskym a lodným trasám, fungovať 
ako zariadenie na zhlukovanie rýb a 
dosiahnuť silnejší a konzistentnejší 
vietor;

Or. en

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

Návrh stanoviska
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Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. pripomína, že výroba veternej 
energie na mori takisto vytvára príležitosť 
na čistú výrobu vodíka ako „stratégia EÚ 
pre integráciu energetického systému“ a 
„Stratégia vodíka pre klimaticky 
neutrálnu Európu“; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby začlenili plány 
dekarbonizovanej výroby vodíka do 
rozvoja veternej kapacity na mori;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje potrebu 
uprednostňovať veterné turbíny na 
pobreží vzdialené viac ako 30 km od 
pobrežia, aby sa obmedzil ich vplyv na 
rybolov a krajinu a zvýšila sa ich 
účinnosť, najmä pri poloplávajúcich 
štruktúrach, sú lacnejšie a majú menší 
vplyv na posidoniu, a teda na morské 
prostredie, a teda aj na rybolov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 40
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že špecializované 
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veterné elektrárne na mori na výrobu 
vodíka sú sľubnou možnosťou uvoľniť 
plný potenciál veternej energie na mori, 
dosiahnuť ciele v oblasti dekarbonizácie a 
energetickej bezpečnosti v odvetví 
elektrickej energie a v iných odvetviach, 
ako aj riešiť obmedzenia rozšírenia siete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Aldo Patriciello

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. domnieva sa, že spolupráca vo 
všetkých odvetviach pôsobiacich 
v prostredí na mori bude takisto hnacou 
silou spravodlivej transformácie, a že 
iniciatívy, ktoré aktivujú miestne 
hospodárstva a hľadajú synergie medzi 
odvetviami, môžu byť základom 
nadčasovej hospodárskej obnovy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Jutta Paulus
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že veterná elektrická 
energia na mori presahuje výnosy z 
pobrežných turbín a zároveň spôsobuje 
menej problémov s prijatím občanmi; 
zdôrazňuje, že ak sa veterné elektrárne na 
mori navrhnú a postavia s citom, môžu 
prospieť morskej biodiverzite;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že pobrežné veterné 
elektrárne môžu mať tiež pozitívne 
aspekty v oblasti rybolovu, ako napríklad 
možné využitie pre akvakultúru, ako aj 
osídlenie nových druhov;

Or. de

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

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. zdôrazňuje, že je potrebné 
využívať energiu z obnoviteľných zdrojov 
na mori v hlbokých vodách; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby podporovali 
úsilie v oblasti výskumu, vývoja, 
monitorovania a inovácií v oblasti 
inovačných technológií, ako sú plávajúce 
platformy; zdôrazňuje, že toto je obrovská 
príležitosť na to, aby sa EÚ stala svetovým 
lídrom v oblasti technológií 
obnoviteľných zdrojov energie na mori, 
ktoré budú kľúčové pre dekarbonizáciu a 
budú exportovateľné do množstva 
hlbokých pobrežných regiónov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 45
Jutta Paulus
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. pripomína významný potenciál 
veternej energie na mori z hľadiska 
výroby obnoviteľného vodíka; poukazuje 
na to, že by si to nevyžadovalo podmorské 
káble, ak by sa rastliny na získanie vodíka 
umiestnili v moriach alebo oceánoch; 
vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby 
do plánov zavádzania veternej energie na 
mori v plnej miere začlenili budúci dopyt 
po vodíku;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. zdôrazňuje, že plávajúca 
technológia umožňuje prístup k miestam, 
kde sú rýchlosti vetra vyššie a stabilnejšie; 
môže tiež minimalizovať vplyv turbín na 
životné prostredie a znížiť tlak súvisiaci s 
pobrežným plánovaním; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby posúdili tieto prínosy a 
možné vplyvy na rybolov a morskú 
biodiverzitu a ekosystémy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Jutta Paulus
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. zdôrazňuje, že je potrebné 
využívať veternú energiu na mori 
v hlbokých vodách EÚ (t. j. Stredozemné 
more, Čierne more, Atlantický oceán), a 
preto vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
rozšírili úsilie v oblasti výskumu, vývoja a 
inovácií v oblasti plávajúcich veterných 
elektrární a aby posúdili 
uskutočniteľnosť zriadenia dôležitého 
projektu spoločného európskeho záujmu 
pre rozsiahly projekt;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že veľké rozšírenie  
výroby elektriny z veternej energie na mori 
si vyžaduje inteligentný prístup, aby sa 
zabezpečila jej koexistencia s činnosťami, 
ktoré sa už uskutočňujú v daných 
oblastiach;

5. zdôrazňuje, že veľké rozšírenie 
výroby elektriny z veternej energie na mori 
si vyžaduje inteligentný prístup, aby sa 
zabezpečila jej koexistencia, spoločné 
umiestnenie a spolupráca s činnosťami, 
ktoré sa už uskutočňujú v daných 
oblastiach; zdôrazňuje, že včasné 
konzultácie so zainteresovanými stranami, 
dlhodobé plánovanie a zapojenie všetkých 
príslušných odvetví vrátane miestnych 
komunít, ale aj výskum možných synergií 
a výberu strategických riešení určených 
na predchádzanie konfliktom, ako aj viac 
lokalizovaných riešení a opatrení na 
zmiernenie konfliktov, ako sú 
kompenzačné platby, vypracovanie 
transparentných usmernení a vzájomných 
dohôd, by mohli prispieť 
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k bezproblémovému rozšíreniu 
obnoviteľných zdrojov energie z veternej 
energie na mori;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Jutta Paulus
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že veľké rozšírenie  
výroby elektriny z veternej energie na mori 
si vyžaduje inteligentný prístup, aby sa 
zabezpečila jej koexistencia s činnosťami, 
ktoré sa už uskutočňujú v daných 
oblastiach;

5. zdôrazňuje, že v záujme 
obmedzenia ničivých účinkov globálneho 
otepľovania na morské vodné ekosystémy, 
zvyšujúcich sa teplôt vody a zvyšovania 
kyslosti oceánov, zmien v tokoch vody a 
straty rybích biotopov, produktivity 
morských a sladkých druhov je 
nevyhnutné bojovať proti zmene klímy so 
zavádzaním využívania energie na mori; 
zdôrazňuje však, že veľké rozšírenie 
výroby elektriny z veternej energie na mori 
si vyžaduje inteligentný prístup, aby sa 
zabezpečila jej koexistencia s činnosťami, 
ktoré sa už uskutočňujú v daných 
oblastiach, ako aj spôsobiť životnému 
prostrediu čo najmenšiu škodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Aldo Patriciello

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že veľké rozšírenie  
výroby elektriny z veternej energie na mori 
si vyžaduje inteligentný prístup, aby sa 

5. vzhľadom na to, že rozvoj 
najvzdialenejších regiónov sa v 
jednotlivých európskych morských 
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zabezpečila jej koexistencia s činnosťami, 
ktoré sa už uskutočňujú v daných 
oblastiach;

oblastiach značne líši podľa veľkosti a 
kapacít zdôrazňuje, že veľké rozšírenie 
výroby elektriny z veternej energie na mori 
si vyžaduje inteligentný prístup, aby sa 
zabezpečila jej koexistencia s činnosťami, 
ktoré sa už uskutočňujú v daných 
oblastiach, najmä preto, že väčšina 
európskej kapacity veternej energie na 
mori sa bude sústreďovať v Severnom a 
Baltskom mori, kde sú podmienky 
výhodnejšie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že veľké rozšírenie 
výroby elektriny z veternej energie na mori 
si vyžaduje inteligentný prístup, aby sa 
zabezpečila jej koexistencia s činnosťami, 
ktoré sa už uskutočňujú v daných 
oblastiach;

5. zdôrazňuje, že veľké rozšírenie 
výroby elektriny z veternej energie na mori 
v skutočnosti zníži rybolovné oblasti, že z 
dlhodobého hľadiska táto stratégia môže 
spôsobiť konflikt medzi zúčastnenými 
stranami; zdôrazňuje, že inteligentný a 
revidovaný prístup na zabezpečenie údržby 
rybárskych oblastí a ich využívania 
remeselnými rybármi je nevyhnutný pre 
dobrú koexistenciu so súčasnými a 
budúcimi činnosťami v oblasti výroby 
energie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 52
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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5. zdôrazňuje, že veľké rozšírenie  
výroby elektriny z veternej energie na mori 
si vyžaduje inteligentný prístup, aby sa 
zabezpečila jej koexistencia s činnosťami, 
ktoré sa už uskutočňujú v daných 
oblastiach;

5. zdôrazňuje, že veľké rozšírenie  
výroby elektriny z veternej energie na mori 
si vyžaduje inteligentný prístup, aby sa 
zabezpečila jej koexistencia s činnosťami, 
ktoré sa už uskutočňujú v daných 
oblastiach; požaduje účinný proces 
územného plánovania vrátane výberu 
lokalít, ktoré obmedzujú technické 
(veterinárne zdroje, pobrežné vzdialenosti, 
morské dno) a environmentálne (vplyv) 
faktory a spôsobilosti využitia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Emmanouil Fragkos, Pietro Fiocchi

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že veľké rozšírenie  
výroby elektriny z veternej energie na mori 
si vyžaduje inteligentný prístup, aby sa 
zabezpečila jej koexistencia s činnosťami, 
ktoré sa už uskutočňujú v daných 
oblastiach;

5. zdôrazňuje, že veľké rozšírenie  
výroby elektriny z veternej energie na mori 
si vyžaduje inteligentný prístup, aby sa 
zabezpečila jej koexistencia s činnosťami, 
ktoré sa už uskutočňujú v daných 
oblastiach; domnieva sa, že Európsky 
inovačný a technologický inštitút by mal 
zohrávať úlohu pri plánovaní a zavádzaní 
projektov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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5a. upozorňuje na odporúčania 
projektu financovaného z programu 
Horizont 2020 zameraného na 
viacnásobné využívanie v európskych 
moriach (MUSES), v ktorom sa skúmajú 
príležitosti na viacnásobné využívanie v 
európskych moriach v piatich morských 
oblastiach EÚ; pripomína svoje 
usmernenie, že trvalo udržateľný rozvoj 
oceánu sa už nemôže spoliehať na 
riadenie jedného odvetvia, ale vyžaduje si 
viac holistický a integrovaný prístup, a že 
viacnásobné využívanie sa neobmedzuje 
len na spoločné využívanie „rovnakého“ 
námorného priestoru, ale mohlo by 
zahŕňať spoločné využívanie zariadení a 
spoločné činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. naznačuje, že kvantitatívny rozvoj 
veterných fariem nevyhnutne vedie k 
zmenšeniu rybolovných oblastí alebo k ich 
zmenám, najmä z dôvodu prechodu 
káblov spájajúcich veterné turbíny so 
sieťou a inštalácie všetkých 
infraštruktúrnych diel; v tejto súvislosti 
poznamenáva, že dôsledky vedú k 
modifikácii a degradácii morských 
biotopov, čo môže mať vplyv na populáciu 
rýb;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 56
Sara Skyttedal
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Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. uznáva, že veterné elektrárne na 
mori sa však v niektorých prípadoch 
vyskytujú spolu s biologicky rozmanitými 
morskými ekosystémami s vysokou 
ekologickou, hospodárskou a kultúrnou 
hodnotou, existuje však veľa neistôt, 
pokiaľ ide o vplyv veterných elektrární na 
morské organizmy a ich životné 
prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Robert Roos, Grzegorz Tobiszowski

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. poukazuje na to, že pri analýze 
nákladov na veternú energiu na mori by 
sa mali zohľadniť všetky relevantné 
náklady vrátane nákladov na prenos a 
distribúciu a nákladov na záložné 
systémy;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili vplyv veterných elektrární 
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na mori, ktoré už fungujú, na regeneráciu 
morských biotopov a biodiverzitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva členské štáty, aby 
podporovali rozvoj investícií do veternej 
energie na mori v rámci systému 
energetických komunít, ktorý zabezpečí 
účasť a prijatie verejnosti;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. zdôrazňuje, že už existujú príklady 
koexistencie medzi odvetvím rybolovu a 
odvetvím veternej energie na mori a tieto 
skúsenosti by sa mali využiť na nájdenie a 
výmenu najlepších dostupných postupov 
pre celý životný cyklus námornej 
infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
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Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. domnieva sa, že potreby využívania 
viacerých zdrojov by sa mali aktívne 
uľahčovať a stimulovať prostredníctvom 
príslušných podporných programov 
riadne nad rámec jednoduchého riešenia 
územného plánovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Robert Roos

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. pripomína, že náklady na veternú 
energiu na mori sa zvýšia, keď klesne 
množstvo miest, ktoré sa dajú ľahko 
zastavať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že presun rybolovných 
činností môže veľmi vážne poškodiť 
rybolov; zdôrazňuje preto, že viacúčelové 
využívanie morských oblastí treba 
zohľadňovať od začiatku a veterné 

6. pripomína, že presun rybolovných 
činností môže veľmi vážne poškodiť 
rybolov; zdôrazňuje preto, že viacúčelové 
využívanie morských oblastí treba 
zohľadňovať od začiatku a veterné 
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elektrárne na mori musia byť umiestnené 
tak, aby zohľadňovali potreby odvetvia 
rybolovu;

elektrárne na mori musia byť umiestnené 
tak, aby zohľadňovali potreby odvetvia 
rybolovu; zdôrazňuje, že integrované 
miestne prístupy riadenia, ako je námorné 
priestorové plánovanie, by sa mali 
využívať na uprednostňovanie návrhov 
projektov v oblasti veternej energie na 
mori, ktoré umožňujú synergie, 
koexistenciu s rybolovnými činnosťami, a 
to územne aj časovo; poukazuje na to, že 
procesy námorného priestorového 
plánovania by mali mať vysokú prioritu 
pri posudzovaní spoločného umiestnenia; 
zdôrazňuje význam vypracovania 
usmernení EÚ o najlepších postupoch 
týkajúcich sa vykonávania zmierňujúcich 
opatrení s cieľom zmierniť možnosť 
konfliktov medzi veternými elektrárňami 
na mori a rybolovom a podporovať 
spoluprácu medzi odvetviami; konštatuje, 
že účinky umelého útesu v rámci 
veterných elektrární na mori by mohli 
zlepšiť príležitosti na morský rybolov a 
rozšíriť trh pre cestovný ruch a rekreačný 
rybolov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že presun rybolovných 
činností môže veľmi vážne poškodiť 
rybolov; zdôrazňuje preto, že viacúčelové 
využívanie morských oblastí treba 
zohľadňovať od začiatku a veterné 
elektrárne na mori musia byť umiestnené 
tak, aby zohľadňovali potreby odvetvia 
rybolovu;

6. pripomína, že presun rybolovných 
činností môže veľmi vážne poškodiť 
rybolov; zdôrazňuje preto, že viacúčelové 
využívanie morských oblastí treba 
zohľadňovať od začiatku a veterné 
elektrárne na mori musia byť umiestnené 
tak, aby zohľadňovali potreby odvetvia 
rybolovu; zdôrazňuje, že pochopenie 
faktorov ovplyvňujúcich akceptáciu 
projektov obnoviteľných zdrojov energie, 
ako sú veterné elektrárne na mori, 
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komunitou, je dôležité na dosiahnutie 
prechodu na nízkouhlíkové zdroje 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Aldo Patriciello

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že presun rybolovných 
činností môže veľmi vážne poškodiť 
rybolov; zdôrazňuje preto, že viacúčelové 
využívanie morských oblastí treba 
zohľadňovať od začiatku a veterné 
elektrárne na mori musia byť umiestnené 
tak, aby zohľadňovali potreby odvetvia 
rybolovu;

6. pripomína, že presun rybolovných 
činností môže veľmi vážne poškodiť 
rybolov; zdôrazňuje preto, že viacúčelové 
využívanie morských oblastí treba 
zohľadňovať od začiatku a veterné 
elektrárne na mori musia byť umiestnené 
tak, aby zohľadňovali potreby odvetvia 
rybolovu a plnenie európskych cieľov 
v oblasti energetiky, klímy a biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Jutta Paulus
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že presun rybolovných 
činností môže veľmi vážne poškodiť 
rybolov; zdôrazňuje preto, že viacúčelové 
využívanie morských oblastí treba 
zohľadňovať od začiatku a veterné 
elektrárne na mori musia byť umiestnené 
tak, aby zohľadňovali potreby odvetvia 
rybolovu;

6. pripomína, že presun rybolovných 
činností a nadmerný rybolov môžu veľmi 
vážne poškodiť zásoby rýb a rybolov; 
zdôrazňuje preto, že je potrebné bojovať 
proti nadmernému rybolovu a od začiatku 
zvážiť viacúčelové využívanie morských 
oblastí spôsobom, ktorý vyváži záujmy 
odvetvia veternej energie na mori, 
odvetvia rybolovu a plnenia cieľov EÚ v 
oblasti energetiky, klímy a biodiverzity;
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Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že presun rybolovných 
činností môže veľmi vážne poškodiť 
rybolov; zdôrazňuje preto, že viacúčelové 
využívanie morských oblastí treba 
zohľadňovať od začiatku a veterné 
elektrárne na mori musia byť umiestnené 
tak, aby zohľadňovali potreby odvetvia 
rybolovu;

6. pripomína, že presun rybolovných 
činností môže veľmi vážne poškodiť 
rybolov; zdôrazňuje preto, že viacúčelové 
využívanie morských oblastí treba 
zohľadňovať od začiatku a veterné 
elektrárne na mori musia byť umiestnené 
tak, aby zohľadňovali potreby odvetvia 
rybolovu zabrániť negatívnemu vplyvu a 
využiť vzájomné synergie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión, Robert Roos

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že presun rybolovných 
činností môže veľmi vážne poškodiť 
rybolov; zdôrazňuje preto, že viacúčelové 
využívanie morských oblastí treba 
zohľadňovať od začiatku a veterné 
elektrárne na mori musia byť umiestnené 
tak, aby zohľadňovali potreby odvetvia 
rybolovu;

6. pripomína, že obmedzenia alebo 
presun rybolovných činností môžu veľmi 
vážne poškodiť rybolov; zdôrazňuje preto, 
že viacúčelové využívanie morských 
oblastí treba zohľadňovať od začiatku a 
veterné elektrárne na mori musia byť 
umiestnené tak, aby zohľadňovali potreby 
odvetvia rybolovu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 69
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že presun rybolovných 
činností môže veľmi vážne poškodiť 
rybolov; zdôrazňuje preto, že viacúčelové 
využívanie morských oblastí treba 
zohľadňovať od začiatku a veterné 
elektrárne na mori musia byť umiestnené 
tak, aby zohľadňovali potreby odvetvia 
rybolovu;

6. pripomína, že presun rybolovných 
činností môže veľmi vážne poškodiť 
rybolov; zdôrazňuje preto, že všetky 
možnosti treba zohľadňovať od začiatku a 
veterné elektrárne na mori musia byť 
umiestnené tak, aby zohľadňovali potreby 
odvetvia rybolovu; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 70
Aldo Patriciello

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že spolupráca má 
zásadný význam pre bezpečnú 
koexistenciu operácií rybolovu a 
veterných elektrární: odvetvie veternej 
energie by malo podporovať výmenu 
údajov v reálnom čase o presnej polohe 
veterných elektrární, káblov a súvisiacich 
aktív, ako aj o oblastiach vyžadujúcich 
vylúčenie (dočasných alebo stálych) a 
bezpečnostných zónach, pričom údaje z 
odvetvia rybolovu by sa mali vymieňať aj 
vo fáze návrhu projektu;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že spolupráca medzi 
odvetviami pôsobiacimi v prostredí a 
hospodárstve na mori bude takisto hnacou 
silou spravodlivej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila iniciatívy, ktoré 
aktivujú miestne hospodárstva a 
hospodárske činnosti na mori a našla 
synergie medzi odvetviami, ktoré môžu 
byť základom nadčasovej hospodárskej 
obnovy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že podpora využívania 
veternej energie na miestne zásobovanie 
elektrickou energiou je najdôležitejším 
indikátorom pre prijímanie projektov v 
oblasti energie z obnoviteľných zdrojov 
na miestnej úrovni, ako sú veterné 
elektrárne na mori, a tento ukazovateľ je 
sprostredkovateľom vzťahu medzi 
energetickou bezpečnosťou a 
akceptovaním spoločenstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Robert Roos
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Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že možnosti 
skladovania energie sú stále veľmi 
obmedzené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že dlhodobé možnosti 
viacúčelového využívania pobrežných 
oblastí sa musia preskúmať už v skoršom 
štádiu, aby bolo možné rozširovať veterné 
elektrárne na mori, ale zároveň 
zohľadňovať ich vplyv na rybolov;

7. zdôrazňuje, že dlhodobé možnosti 
viacúčelového využívania pobrežných 
oblastí sa musia preskúmať už v skoršom 
štádiu, aby bolo možné rozširovať veterné 
elektrárne na mori, ale zároveň 
zohľadňovať ich vplyv na rybolov; 
domnieva sa preto, že je potrebné prijať 
usmernenia a politiky, ktoré podporujú 
koexistenciu veterných elektrární na mori 
a rybolovu v štádiu predbežného 
plánovania a zabezpečiť lepšie zapojenie 
odvetvia rybolovu do procesu plánovania 
veterných elektrární na mori s cieľom 
identifikovať najvhodnejšie dlhodobé a 
krátkodobé možnosti; poukazuje na úlohu 
dvojsektorového vnútroštátneho 
koordinačného orgánu, ktorý by mohol 
pomôcť udržiavať pravidelný dialóg a 
uľahčovať dohody pre zúčastnené 
odvetvia; upozorňuje na osvedčené 
postupy udeľovania koncesie na výstavbu 
a prevádzku veternej elektrárne na mori 
pod podmienkou, že sa dosiahne 
predchádzajúca dohoda s ostatnými 
zainteresovanými stranami, ako je 
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odvetvie rybolovu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že dlhodobé možnosti 
viacúčelového využívania pobrežných 
oblastí sa musia preskúmať už v skoršom 
štádiu, aby bolo možné rozširovať veterné 
elektrárne na mori, ale zároveň 
zohľadňovať ich vplyv na rybolov;

7. zdôrazňuje, že dlhodobé možnosti 
viacúčelového využívania pobrežných 
oblastí sa musia preskúmať už v skoršom 
štádiu, aby bolo možné rozširovať veterné 
elektrárne na mori, ale zároveň 
zohľadňovať ich priamy a nepriamy vplyv 
na rybolov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
prístupy k spoločnému návrhu spoločného 
umiestnenia obnoviteľných zdrojov 
veternej energie na mori s iným využitím 
môžu znížiť potenciálny vplyv na rybolov, 
posilniť vzťah medzi dotknutými 
odvetviami a umožniť plodnú spoluprácu 
medzi nimi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že dlhodobé možnosti 
viacúčelového využívania pobrežných 
oblastí sa musia preskúmať už v skoršom 
štádiu, aby bolo možné rozširovať veterné 
elektrárne na mori, ale zároveň 
zohľadňovať ich vplyv na rybolov;

7. zdôrazňuje, že dlhodobé možnosti 
využívania pobrežných oblastí sa musia 
preskúmať už v skoršom štádiu, aby sa 
neumožnilo rozširovať veterné elektrárne 
na mori bez zohľadnenia ich vplyvu na 
rybolov;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 77
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že regulačný rámec 
EÚ by mal prispieť k tomu, aby sa 
monitoroval vplyv na životné prostredie a 
aby sa prijali opatrenia na prevenciu a 
minimalizáciu vplyvu; pri vypracúvaní 
stratégie EÚ v oblasti veternej energie na 
mori by sa politiky EÚ v oblasti klímy, 
energetiky, rybolovu a morskej 
biodiverzity mali navzájom posilňovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Jutta Paulus
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby úzko 
spolupracovala s členskými štátmi a 
susednými krajinami na námornom 
priestorovom plánovaní s cieľom 
optimalizovať využívanie morského 
priestoru a medziodvetvovej spolupráce a 
minimalizovať konflikty, ku ktorým v 
tomto priestore dochádza;

8. zdôrazňuje, že prideľovanie 
priestoru by malo byť výsledkom 
spoločného námorného priestorového 
plánovania, ktoré presahuje štátne 
hranice; vyzýva Komisiu, aby úzko 
spolupracovala s členskými štátmi a 
susednými krajinami na námornom 
priestorovom plánovaní a aby predložila 
legislatívne návrhy na zavedenie 
povinného cezhraničného priestorového 
plánovania s cieľom optimalizovať 
využívanie morského priestoru a 
medziodvetvovej spolupráce a v tejto 
súvislosti minimalizovať konflikty, ku 
ktorým v tomto priestore dochádza, a 



AM\1209386SK.docx 41/50 PE654.067v01-00

SK

nabáda členské štáty, aby do 
31. marca 2021 predložili svoje námorné 
priestorové plány;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby úzko 
spolupracovala s členskými štátmi a 
susednými krajinami na námornom 
priestorovom plánovaní s cieľom 
optimalizovať využívanie morského 
priestoru a medziodvetvovej spolupráce a 
minimalizovať konflikty, ku ktorým v 
tomto priestore dochádza;

8. vyzýva Komisiu, aby úzko 
spolupracovala s členskými štátmi a 
susednými krajinami na námornom 
priestorovom plánovaní s cieľom 
optimalizovať využívanie morského 
priestoru a medziodvetvovej spolupráce a 
minimalizovať konflikty, ku ktorým v 
tomto priestore dochádza; zdôrazňuje, že 
námorné priestorové plány uvedené 
v smernici 2014/89/EÚ sa vypracujú čo 
najskôr, avšak najneskôr do 
31. marca 2021.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Aldo Patriciello

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby úzko 
spolupracovala s členskými štátmi a 
susednými krajinami na námornom 
priestorovom plánovaní s cieľom 
optimalizovať využívanie morského 
priestoru a medziodvetvovej spolupráce a 
minimalizovať konflikty, ku ktorým v 

8. vyzýva Komisiu, aby umožnila 
intenzívnejší výskum s cieľom pochopiť 
účinok vplyvu OR a úzko spolupracovala 
s členskými štátmi a susednými krajinami 
na námornom priestorovom plánovaní s 
cieľom optimalizovať využívanie 
morského priestoru a medziodvetvovej 
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tomto priestore dochádza; spolupráce a minimalizovať konflikty, ku 
ktorým v tomto priestore dochádza;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby úzko 
spolupracovala s členskými štátmi a 
susednými krajinami na námornom 
priestorovom plánovaní s cieľom 
optimalizovať využívanie morského 
priestoru a medziodvetvovej spolupráce a 
minimalizovať konflikty, ku ktorým v 
tomto priestore dochádza;

8. vyzýva Komisiu, aby úzko 
spolupracovala s členskými štátmi a 
susednými krajinami na námornom 
priestorovom plánovaní a vývoji 
inovatívnych rybolovných techník a metód 
s cieľom optimalizovať využívanie 
morského priestoru aj v prípade veterných 
elektrární a medziodvetvovej spolupráce a 
minimalizovať konflikty, ku ktorým v 
tomto priestore dochádza;

Or. de

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

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby úzko 
spolupracovala s členskými štátmi a 
susednými krajinami na námornom 
priestorovom plánovaní s cieľom 
optimalizovať využívanie morského 
priestoru a medziodvetvovej spolupráce a 
minimalizovať konflikty, ku ktorým v 
tomto priestore dochádza;

8. vyzýva Komisiu, aby úzko 
spolupracovala s členskými štátmi a 
susednými krajinami na námornom 
priestorovom plánovaní s cieľom 
optimalizovať využívanie morského 
priestoru a medziodvetvovej spolupráce 
medzi krajinami a minimalizovať 
konflikty, ku ktorým v tomto priestore 
dochádza;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby úzko 
spolupracovala s členskými štátmi a 
susednými krajinami na námornom 
priestorovom plánovaní s cieľom 
optimalizovať využívanie morského 
priestoru a medziodvetvovej spolupráce a 
minimalizovať konflikty, ku ktorým v 
tomto priestore dochádza;

8. vyzýva Komisiu, aby úzko 
spolupracovala s členskými štátmi 
na námornom priestorovom plánovaní s 
cieľom optimalizovať využívanie 
morského priestoru a medziodvetvovej 
spolupráce a minimalizovať konflikty, ku 
ktorým v tomto priestore dochádza;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Emmanouil Fragkos, Pietro Fiocchi

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby úzko 
spolupracovala s členskými štátmi a 
susednými krajinami na námornom 
priestorovom plánovaní s cieľom 
optimalizovať využívanie morského 
priestoru a medziodvetvovej spolupráce a 
minimalizovať konflikty, ku ktorým v 
tomto priestore dochádza;

8. vyzýva Komisiu, aby úzko 
spolupracovala s členskými štátmi 
na námornom priestorovom plánovaní s 
cieľom optimalizovať využívanie 
morského priestoru a medziodvetvovej 
spolupráce a minimalizovať konflikty, ku 
ktorým v tomto priestore dochádza;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Jutta Paulus
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. trvá na tom, že riadny proces 
námorného priestorového plánovania 
(NPP) musí byť sprevádzaný solídnym 
prístupom k účasti verejnosti, aby sa 
zohľadnili názory všetkých 
zainteresovaných strán a pobrežných 
komunít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Emmanouil Fragkos, Pietro Fiocchi

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva EIB, aby preskúmala 
vytvorenie systémov financovania 
s cieľom podporiť investície do 
rozsiahlych projektov v moriach EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
posúdenie vplyvu s cieľom preskúmať 
očakávané hospodárske, sociálne a 
environmentálne vplyvy výstavby nových 
zariadení na výrobu elektriny z veternej 
energie na mori v oblastiach, kde je 

9. uznáva, že existujúce poznatky o 
vplyve zariadení na obnoviteľné zdroje 
energie na mori sa zameriavajú najmä na 
ekologické a environmentálne vplyvy a že 
súčasné prípadové štúdie často 
zanedbávali posudzovanie budúceho 
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pravdepodobné, že sa dostanú do konfliktu 
s odvetvím rybného hospodárstva.

rozšírenia odvetvia veternej energie na 
mori; zdôrazňuje, že integrované a 
priestorové posúdenia kumulatívnych 
účinkov veterných elektrární na mori sú 
nevyhnutné s cieľom informovať o 
strategickom plánovaní a zachovaní 
morského prostredia a umožniť 
udržateľnú integráciu ľudských činností; 
vyzýva Komisiu, aby vykonala posúdenie 
vplyvu s cieľom preskúmať očakávané 
priame a nepriame hospodárske, sociálno-
kultúrne a environmentálne vplyvy 
výstavby nových zariadení na výrobu 
elektriny z veternej energie na mori 
v oblastiach, kde je pravdepodobné, že sa 
dostanú do konfliktu s odvetvím rybného 
hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión, Robert Roos

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
posúdenie vplyvu s cieľom preskúmať 
očakávané hospodárske, sociálne a 
environmentálne vplyvy výstavby nových 
zariadení na výrobu elektriny z veternej 
energie na mori v oblastiach, kde je 
pravdepodobné, že sa dostanú do konfliktu 
s odvetvím rybného hospodárstva.

9. pripomína, že v stratégii EÚ v 
oblasti biodiverzity do roku 2030 sa 
stanovuje, že projekty veternej energie na 
mori budú možné len vtedy, ak sú v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi 
v oblasti životného prostredia a ochrany 
prírody; vyzýva Komisiu, aby vykonala 
posúdenie vplyvu s cieľom preskúmať 
očakávané hospodárske a sociálne vplyvy 
výstavby nových zariadení na výrobu 
elektriny z veternej energie na mori 
v oblastiach, kde je pravdepodobné, že sa 
budú ovplyvňovať s odvetvím rybného 
hospodárstva vzhľadom na rozvoj synergií 
medzi odvetvím energetiky a rybolovu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Aldo Patriciello

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
posúdenie vplyvu s cieľom preskúmať 
očakávané hospodárske, sociálne a 
environmentálne vplyvy výstavby nových 
zariadení na výrobu elektriny z veternej 
energie na mori v oblastiach, kde je 
pravdepodobné, že sa dostanú do 
konfliktu s odvetvím rybného 
hospodárstva.

9. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
posúdenie vplyvu s cieľom preskúmať 
očakávané hospodárske, sociálne a 
environmentálne vplyvy (najmä na klímu 
a biodiverzitu) a prínosy výstavby nových 
zariadení na výrobu elektriny z veternej 
energie na mori  v oblastiach , ktoré sú v 
záujme iných hospodárskych činností, ako 
je akvakultúra, rybolov alebo cestovný 
ruch, a ďalej vyzýva Komisiu, aby 
poskytla regulačné usmernenia týkajúce 
sa spoločného využívania týchto oblastí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Jutta Paulus
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
posúdenie vplyvu s cieľom preskúmať 
očakávané hospodárske, sociálne a 
environmentálne vplyvy výstavby nových 
zariadení na výrobu elektriny z veternej 
energie na mori v oblastiach, kde je 
pravdepodobné, že sa dostanú do 
konfliktu s odvetvím rybného 
hospodárstva.

9. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
posúdenie vplyvu s cieľom preskúmať 
očakávané hospodárske, sociálne a 
environmentálne vplyvy, najmä pokiaľ ide 
o klímu a biodiverzitu, a prínosy 
umiestnenia zariadení na výrobu elektriny 
z veternej energie na mori v oblastiach, 
ktoré sú v záujme iných hospodárskych 
činností, ako je akvakultúra, rybolov 
alebo cestovný ruch; ďalej vyzýva 
Komisiu, aby poskytla regulačné 
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usmernenia týkajúce sa spoločného 
využívania týchto oblastí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión, Robert Roos

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. domnieva sa, že je nevyhnutné 
zabezpečiť integrovaný prístup 
k procesom životného cyklu veterných 
elektrární na mori a že stratégie 
vyraďovania, ktoré predpokladajú 
alternatívne budúce využitie alebo 
odstránenie konštrukcií, sa musia 
začleniť do plánov návrhu a inštalácie 
od začiatku a je potrebné zvážiť dlhodobý 
udržateľný vplyv s cieľom dodržiavať 
zásady obehového hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva Komisiu, aby preskúmala, 
či je možné kombinovať výstavbu 
pobrežných veterných elektrární a 
ochranu morskej prírody, napr. zriadením 
veterných turbín v morských oblastiach, v 
ktorých je zákaz rybolovu obzvlášť 
dôležitý z hľadiska ochrany morí;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 93
Jutta Paulus
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. objasňuje, že vytvorenie útočísk 
môže zvýšiť počet rýb v regióne; 
zdôrazňuje, že obnova vyradenej munície 
počas výstavby veterných elektrární a 
káblov zvyšuje bezpečnosť rybárov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9b. zdôrazňuje, že je potrebné 
spoločne vytvoriť koordinovaný program 
v oblasti výskumu a inovácií s cieľom 
zabezpečiť vhodný zber a monitorovanie 
údajov, technologické inovácie (napr. 
káblové zariadenia, umiestnenie, 
opatrenia na ochranu káblov priaznivé 
pre rybolov) a stratégie a technológie 
riadenia na minimalizáciu rizík a 
testovanie v reálnom prostredí;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 95
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9c. zdôrazňuje, že v záujme 
zabezpečenia významného využívania 
nových kapacít veternej energie na mori 
sa musí pokračovať v ďalšom výskume 
viacnásobného využívania morského 
priestoru, ako aj v oblasti zvýšenia 
efektívnosti výroby veterných turbín na 
mori;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 9 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9d. upozorňuje na potrebu kapacít, 
rozpracovaných projektov a podporných 
politík v oblasti rýchlo sa rozvíjajúcich 
technológií v oblasti veternej energie na 
mori, ktoré umožňujú rozmiestnenie 
veterných turbín v oveľa väčšej hĺbke, a 
preto otvára príležitosti na využívanie 
oblastí, ktoré predtým neboli dostupné, a 
minimalizuje potenciál námorných 
priestorových konfliktov.

Or. en
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