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Predlog spremembe 1
Joëlle Mélin

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je treba analizirati življenjski 
cikel proizvodnje energije (od sestavljanja 
materialov do njihovega odstranjevanja, 
prevoza, gradnje in vzdrževanja 
infrastrukture), da se natančno določi 
vpliv zadevne proizvodnje energije na 
okolje;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Joëlle Mélin

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker je treba nujno upoštevati 
„povratni učinek“ vsakršne energetske 
politike, torej vse spremembe ravnanja, ki 
v tem primeru nastanejo na področju 
ribištva, da bi se natančno določil socialni 
in okoljski vpliv te politike;

Or. fr

Predlog spremembe 3
Joëlle Mélin

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker vetrne turbine na morju 
povzročajo resne motnje v morskem 
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okolju, ki vplivajo tudi na ribolovne 
dejavnosti, ker se zlasti spodbuja prelov 
na majhnih območjih v škodo obrtniškega 
ribolova;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Joëlle Mélin

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker so zlasti človeške, proizvodne, 
potrošniške in prometne dejavnosti velik 
vir porabe energije, ki bodo brez temeljitih 
družbenih sprememb zahtevale vedno več 
trajnostnih virov energije;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na zavezo Evropske unije 
v zvezi s trajnostjo, da bo do leta 2050 
dosegla svoj podnebni cilj in postala 
brezogljično gospodarstvo, kot je potrjeno 
v evropskem zelenem dogovoru in načrtu 
za oživitev gospodarstva;

1. opozarja na zavezo Evropske unije 
v zvezi s trajnostjo, da bo do leta 2050 
dosegla svoj podnebni cilj in postala 
brezogljično gospodarstvo, kot je potrjeno 
v evropskem zelenem dogovoru in načrtu 
za oživitev gospodarstva; poudarja, da je 
treba za rešitev problema podnebnih 
sprememb svetovno porabo fosilne 
energije čim prej zmanjšati na polovico ali 
četrtino, v razvitih državah pa od 4 do 12 
krat (za 75 do 92 %), a vetrna energija, ki 
je v letu 2013 nadomestila 1 % te porabe, 
ostaja še vedno marginalna;
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Or. fr

Predlog spremembe 6
Jutta Paulus
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na zavezo Evropske unije 
v zvezi s trajnostjo, da bo do leta 2050 
dosegla svoj podnebni cilj in postala 
brezogljično gospodarstvo, kot je potrjeno 
v evropskem zelenem dogovoru in načrtu 
za oživitev gospodarstva;

1. opozarja na zavezo Evropske unije, 
da bo najpozneje do leta 2050 dosegla svoj 
cilj neto emisij toplogrednih plinov; 
poudarja, da bi bilo treba te emisije do 
leta 2030 zmanjšati vsaj za 65 % v 
primerjavi z emisijami iz leta 1990, da bi 
Unija v skladu z najnovejšimi 
znanstvenimi dokazi prispevala k omejitvi 
globalnega segrevanja na manj kot 1,5 °C 
do konca stoletja;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na zavezo Evropske unije 
v zvezi s trajnostjo, da bo do leta 2050 
dosegla svoj podnebni cilj in postala 
brezogljično gospodarstvo, kot je potrjeno 
v evropskem zelenem dogovoru in načrtu 
za oživitev gospodarstva;

1. opozarja na zavezo Evropske unije, 
da bo najpozneje do leta 2050 dosegla svoj 
cilj neto emisij toplogrednih plinov in da 
bi bilo treba te emisije do leta 2030 
zmanjšati za najmanj [60 %] v primerjavi 
z emisijami iz leta 1990, kot so določene v 
[evropskih podnebnih pravilih], da bi 
Unija prispevala k omejitvi globalnega 
segrevanja na manj kot 1,5 °C v 
primerjavi s predindustrijsko ravnjo.

Or. en
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Predlog spremembe 8
Morten Petersen, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihajlova 
(Iskra Mihaylova), Martin Hojsík, Klemen Grošelj

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na zavezo Evropske unije 
v zvezi s trajnostjo, da bo do leta 2050 
dosegla svoj podnebni cilj in postala 
brezogljično gospodarstvo, kot je potrjeno 
v evropskem zelenem dogovoru in načrtu 
za oživitev gospodarstva;

1. opozarja na zavezo Evropske unije 
v zvezi s trajnostjo, da bo do leta 2050 
dosegla svoj podnebni cilj in postala 
brezogljično gospodarstvo, kot je potrjeno 
v evropskem zelenem dogovoru in načrtu 
za oživitev gospodarstva; je seznanjen s 
predlogom Komisije, da bi zmanjšanje 
toplogrednih plinov povečali na 55 % in 
spominja, da je stališče Evropskega 
parlamenta, da je treba ta cilj dvigniti na 
60 % do leta 2030;

Or. en

Predlog spremembe 9
Elena Kundura (Elena Kountoura)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na zavezo Evropske unije 
v zvezi s trajnostjo, da bo do leta 2050 
dosegla svoj podnebni cilj in postala 
brezogljično gospodarstvo, kot je potrjeno 
v evropskem zelenem dogovoru in načrtu 
za oživitev gospodarstva;

1. opozarja na zavezo Evropske unije 
v zvezi s trajnostjo, da bo najpozneje do 
leta 2050 dosegla svoj podnebni cilj in 
postala brezogljično gospodarstvo, kot je 
potrjeno v evropskem zelenem dogovoru, 
evropskih podnebnih pravilih in načrtu za 
oživitev gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 10
Grzegorz Tobiszowski



AM\1209386SL.docx 7/48 PE654.067v01-00

SL

v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Zdzisław Krasnodębski, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na zavezo Evropske unije 
v zvezi s trajnostjo, da bo do leta 2050 
dosegla svoj podnebni cilj in postala 
brezogljično gospodarstvo, kot je potrjeno 
v evropskem zelenem dogovoru in načrtu 
za oživitev gospodarstva;

1. opozarja na zavezo EU, da bo do 
leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost, 
kot je potrjeno v evropskem zelenem 
dogovoru in načrtu za oživitev 
gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 11
Robert Roos

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je glavno gonilo 
razogljičenja energija iz obnovljivih virov; 
opozarja, da je treba do leta 2030 vsaj 32 
% vseh energijskih potreb EU zadovoljiti z 
energijo iz obnovljivih virov;

2. poudarja, da obstajata dve ogljično 
nevtralni tehnologiji za proizvodnjo 
električne energije, ki imata za posledico 
razogljičenje elektroenergetskega sistema: 
jedrska energija in energija iz obnovljivih 
virov; opozarja, da je treba v skladu s 
sedanjim podnebnim okvirom do leta 2030 
vsaj 32 % vseh energijskih potreb EU 
zadovoljiti z energijo iz obnovljivih virov; 
meni, da bi morala EU ta cilj opustiti, 
državam članicam pa omogočiti, da 
izberejo svojo mešanico energijskih virov 
glede na svoje vire energije in potrebe, ki 
se med državami razlikujejo, med drugim 
zaradi geografskih značilnosti;

Or. en

Predlog spremembe 12
Elena Kundura (Elena Kountoura)
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je glavno gonilo 
razogljičenja energija iz obnovljivih virov; 
opozarja, da je treba do leta 2030 vsaj 32 
% vseh energijskih potreb EU zadovoljiti z 
energijo iz obnovljivih virov;

2. poudarja, da je proizvodnja vetrne 
energije na morju najnaprednejši in 
najhitreje rastoči sektor nastajajočih in 
inovativnih sektorjev modrega 
gospodarstva; poudarja, da je glavno 
gonilo razogljičenja energija iz obnovljivih 
virov; opozarja, da je treba do leta 2030 
vsaj 32 % vseh energijskih potreb EU 
zadovoljiti z energijo iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 13
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je glavno gonilo 
razogljičenja energija iz obnovljivih virov; 
opozarja, da je treba do leta 2030 vsaj 32 
% vseh energijskih potreb EU zadovoljiti z 
energijo iz obnovljivih virov;

2. poudarja, da je energija, kot so 
biomasa, goriva kmetijskega izvora, 
vetrna, sončna, geotermalna energija, 
energija iz hidroelektrarn in jedrska 
energija, ključni dejavnik 
dekarbonizacije; opozarja, da je treba do 
leta 2030 vsaj 32 % vseh energijskih potreb 
EU zadovoljiti z energijo iz tako 
imenovanih obnovljivih virov;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Jutta Paulus
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je glavno gonilo 
razogljičenja energija iz obnovljivih virov; 
opozarja, da je treba do leta 2030 vsaj 32 
% vseh energijskih potreb EU zadovoljiti z 
energijo iz obnovljivih virov;

2. poudarja, da sta energija iz 
obnovljivih virov skupaj s prihranki 
energije gonilo za doseganje gospodarstva 
z ničelnimi neto emisijami; v zvezi s tem 
priznava, da bi se moral delež proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov v 
EU do leta 2030 glede na današnjo raven 
vsaj podvojiti1a ali celo potrojiti2a;

_________________

1a Sporočilo z naslovom „Krepitev 
evropskih podnebnih ambicij do leta 
2030“
2a Building a Paris Agreement 
Compatible (PAC) energy scenario 
(Izgradnja energetskega scenarija, 
združljivega s Pariškim sporazumom), 
mreža CAN-Europe/EEB, junij 2020

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je glavno gonilo 
razogljičenja energija iz obnovljivih virov; 
opozarja, da je treba do leta 2030 vsaj 32 
% vseh energijskih potreb EU zadovoljiti z 
energijo iz obnovljivih virov;

2. poudarja, da sta glavno gonilo 
razogljičenja energija iz obnovljivih virov 
in energetska učinkovitost; opozarja, da je 
treba do leta 2030 vsaj 38–40% vseh 
energijskih potreb EU zadovoljiti z 
energijo iz obnovljivih virov, kot je 
poudarjeno v sporočilu z naslovom 
„Krepitev evropskih podnebnih ambicij do 
leta 2030“;

Or. en

Predlog spremembe 16
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Morten Petersen, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihajlova 
(Iskra Mihaylova), Martin Hojsík, Klemen Grošelj

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je glavno gonilo 
razogljičenja energija iz obnovljivih virov; 
opozarja, da je treba do leta 2030 vsaj 32 
% vseh energijskih potreb EU zadovoljiti z 
energijo iz obnovljivih virov;

2. poudarja, da je glavno gonilo 
razogljičenja energija iz obnovljivih virov; 
opozarja, da je treba do leta 2030 vsaj 38–
40 % vseh energijskih potreb EU 
zadovoljiti z energijo iz obnovljivih virov, 
da bi dosegli cilj vsaj 55 % zmanjšanja 
emisij;

Or. en

Predlog spremembe 17
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je glavno gonilo 
razogljičenja energija iz obnovljivih virov; 
opozarja, da je treba do leta 2030 vsaj 32 
% vseh energijskih potreb EU zadovoljiti z 
energijo iz obnovljivih virov;

2. poudarja, da je eno od glavnih 
gonil trajnostne okoljske zaščite energija 
iz obnovljivih virov; opozarja, da je treba 
do leta 2030 vsaj 32 % vseh energijskih 
potreb EU zadovoljiti z energijo iz 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 18
Elena Kundura (Elena Kountoura)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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2a. poudarja, da širitev obnovljivih 
virov energije povečuje energetsko 
varnost EU in zmanjšuje uvoz 
ogljikovodikov iz držav, ki ne spoštujejo 
pravne države in zlorabljajo človekove 
pravice;

Or. en

Predlog spremembe 19
Elena Kundura (Elena Kountoura)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja, da bi moralo biti načelo 
neškodovanja ključni element nove 
strategije in uredbe o trajnostni 
taksonomiji ter bi moralo veljati za 
prihodnje naložbe v sheme za energijo iz 
obnovljivih virov na morju;

Or. en

Predlog spremembe 20
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je treba za prehod na 
čisto energijo bistveno povečati 
proizvodnjo vetrne energije; poudarja, da 
je treba pospešiti izgradnjo vetrnih 
elektrarn na morju, katerih trenutna 
zmogljivost je samo 25 GW, da bo do leta 
2050 znašala 450 GW;

3. poudarja, da bi moral za 
proizvodnjo vetrne energije na morju v 
vsaki državi članici veljati moratorij, saj 
imajo vetrne turbine velik ogljični odtis, 
proizvajajo nestalno energijo, ki lahko 
povzroči motnje na omrežju, in je zato 
treba prepogosto zagnati termoelektrarne, 
da priskočijo na pomoč; ker je vetrna 
energija sicer lahko del mešanice 
energetskih virov, da bi se uresničili cilji 
prehoda na čisto energijo, vendar ni 
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verodostojna in dovolj celovita alternativa 
za uresničitev tega prehoda; ugotavlja, da 
je trenutna zmogljivost vetrnih elektrarn 
na morju samo 25 GW in da je ta majhen 
delež proizvodnje električne energije v EU 
posledica nizke učinkovitosti in 
donosnosti uporabe vetrnih turbin na 
morju;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Jutta Paulus
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je za prehod na čisto 
energijo treba bistveno povečati 
proizvodnjo vetrne energije; poudarja, da 
je treba pospešiti izgradnjo vetrnih 
elektrarn na morju, katerih trenutna 
zmogljivost je samo 25 GW, da bo do leta 
2050 znašala 450 GW;

3. poudarja, da je treba za energetski 
prehod bistveno povečati proizvodnjo 
vetrne energije; poudarja, da brez hitre 
opustitve fosilnih goriv in povečanja 
proizvodnje vetrne energije na morju ne 
bo mogoče uresničiti ciljev glede 
obnovljivih virov energije in omejiti 
globalnega segrevanja na manj kot 1,5 °C 
do konca stoletja; poudarja, da je treba 
pospešiti izgradnjo vetrnih elektrarn na 
morju, katerih trenutna zmogljivost je 
samo 23 GW, da bo do leta 2050 znašala 
vsaj 450 GW;

Or. en

Predlog spremembe 22
Aldo Patriciello

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je za prehod na čisto 3. poudarja, da je treba za prehod na 
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energijo treba bistveno povečati 
proizvodnjo vetrne energije; poudarja, da 
je treba pospešiti izgradnjo vetrnih 
elektrarn na morju, katerih trenutna 
zmogljivost je samo 25 GW, da bo do leta 
2050 znašala 450 GW;

čisto energijo ter da bi dosegli 
konkurenčne cene energije in zagotovili 
cenovno ugodno oskrbo z energijo 
bistveno povečati proizvodnjo vetrne 
energije; poudarja, da je treba pospešiti 
izgradnjo vetrnih elektrarn na morju, 
katerih trenutna zmogljivost je samo 25 
GW, da bo do leta 2050 znašala 450 GW;

Or. en

Predlog spremembe 23
Robert Roos

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je za prehod na čisto 
energijo treba bistveno povečati 
proizvodnjo vetrne energije; poudarja, da 
je treba pospešiti izgradnjo vetrnih 
elektrarn na morju, katerih trenutna 
zmogljivost je samo 25 GW, da bo do leta 
2050 znašala 450 GW;

3. poudarja, da za prehod na čisto 
energijo ni treba bistveno povečati 
proizvodnjo vetrne energije, saj obstajajo 
druge izvedljive možnosti, kot je jedrska 
energija;

Or. en

Predlog spremembe 24
Morten Petersen, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihajlova 
(Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je za prehod na čisto 
energijo treba bistveno povečati 
proizvodnjo vetrne energije; poudarja, da 
je treba pospešiti izgradnjo vetrnih 
elektrarn na morju, katerih trenutna 
zmogljivost je samo 25 GW, da bo do leta 
2050 znašala 450 GW;

3. poudarja, da je za prehod na čisto 
energijo treba bistveno povečati 
proizvodnjo vetrne energije; poudarja, da 
je treba pospešiti izgradnjo vetrnih 
elektrarn na morju, katerih trenutna 
zmogljivost je samo 25 GW, vsaj trikratno 
do leta 2030 in kasneje, da bi lahko 



PE654.067v01-00 14/48 AM\1209386SL.docx

SL

zmogljivost do leta  2050 znašala vsaj 450 
GW;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je za prehod na čisto 
energijo treba bistveno povečati 
proizvodnjo vetrne energije; poudarja, da 
je treba pospešiti izgradnjo vetrnih 
elektrarn na morju, katerih trenutna 
zmogljivost je samo 25 GW, da bo do leta 
2050 znašala 450 GW;

3. poudarja, da je za prehod na čisto 
energijo treba bistveno povečati 
proizvodnjo vetrne energije; poudarja, da 
je treba pospešiti izgradnjo vetrnih 
elektrarn EU na morju, katerih trenutna 
zmogljivost je samo 12 GW, da bi do leta 
2050 dosegli potencial 450 GW1a;

_________________
1a Sporočilo z naslovom „Krepitev 
evropskih podnebnih ambicij do leta 
2030“

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da raba energije morja 
ob zagotavljanju varstva okolja in 
trajnostnega razvoja ribištva in drugih 
gospodarskih dejavnosti zahteva skupno 
načrtovanje in natančno oceno 
kumulativnih učinkov, vključno s 
socialno-ekonomskimi učinki;
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Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, da so vetrne elektrarne 
na morju bolj učinkovite za proizvodnjo 
električne energije kot vetrne elektrarne 
na kopnem, ker so viri vetrne energije na 
morju večji;

Or. en

Predlog spremembe 28
Robert Roos

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, kako izjemno pomembna 
je odločitev, da se najde prostor za polja 
vetrnic na morju v zmogljivosti do 450 
GW;

4. poudarja, da za jedrsko energijo 
niso potrebne velike površine, da bi 
proizvedli veliko energije po nizkih cenah, 
medtem ko so za vetrno energijo potrebne 
velike površine za proizvodnjo malo 
energije po visokih cenah; poudarja, da bi 
bilo treba pri iskanju prostora za vetrne 
elektrarne na morju upoštevati učinke na 
ribiški sektor in/ali okolje; opozarja, da ne 
smemo pozabiti, da imajo potencialna 
evropska območja za vetrne elektrarne na 
morju tudi biološko in gospodarsko 
vrednost;

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, kako izjemno pomembna 
je odločitev, da se najde prostor za polja 
vetrnic na morju v zmogljivosti do 450 
GW;

4. poudarja, kako izjemno pomembna 
je odločitev, da se najde prostor za polja 
vetrnic na morju v zmogljivosti do 450 
GW; v zvezi s tem poudarja, da je treba 
preučiti vse vire vetrne energije na morju 
v EU in spodbujati projekte za energijo iz 
obnovljivih morskih virov na način, ki je 
združljiv s preostalimi rabami morskega 
prostora, pri tem pa iskati sinergije in 
varovati biotsko raznovrstnost;

Or. en

Predlog spremembe 30
Emanuil Frangos (Emmanouil Fragkos), Pietro Fiocchi

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, kako izjemno pomembna 
je odločitev, da se najde prostor za polja 
vetrnic na morju v zmogljivosti do 450 
GW;

4. poudarja, kako izjemno pomembna 
je odločitev, da se najde prostor za polja 
vetrnic na morju v zmogljivosti do 450 
GW; meni, da morajo države članice čim 
prej prijaviti svoje izključne ekonomske 
cone v skladu z mednarodnim pomorskim 
pravom, da bi lahko brez dodatnega 
odlašanja načrtovale svoje objekte na 
morju;

Or. en

Predlog spremembe 31
Elena Kundura (Elena Kountoura)
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, kako izjemno pomembna 
je odločitev, da se najde prostor za polja 
vetrnic na morju v zmogljivosti do 450 
GW;

4. poudarja, kako izjemno pomembna 
je odločitev, da se najde prostor za polja 
vetrnic na morju v zmogljivosti do 450 
GW; poudarja, da prostorsko širitev polj 
vetrnic na morju spremlja močno 
povečanje možnosti za konflikte z drugimi 
morskimi sektorji, kot je ribištvo, v 
naslednjih petih letih, zlasti v Severnem 
morju, Baltskem morju in Sredozemlju;

Or. en

Predlog spremembe 32
Morten Petersen, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, kako izjemno pomembna 
je odločitev, da se najde prostor za polja 
vetrnic na morju v zmogljivosti do 450 
GW;

4. poudarja, kako izjemno pomembna 
je odločitev, da se najde prostor za polja 
vetrnic na morju v zmogljivosti do 450 
GW; poudarja, da imajo polja vetrnic na 
morju potencial za proizvodnjo 212 GW v 
Severnem morju, 83 GW v Baltskem 
morju, 85 GW v Atlantskem oceanu in 70 
GW v južnoevropskih morjih; ugotavlja, 
da se bo ta potencial zaradi tehnološkega 
razvoja še povečeval;

Or. en

Predlog spremembe 33
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, kako izjemno pomembna 
je odločitev, da se najde prostor za polja 
vetrnic na morju v zmogljivosti do 450 
GW;

4. poudarja, kako izjemno pomembna 
je ohranitev estetske podobe in okoljske 
vloge evropskih obal; ugotavlja, da bi bilo 
treba zgraditi polje vetrnih turbin na 
morju, ki bi merilo 22,5 km², če bi hoteli 
do leta 2050 zagotovi do 450 GW vetrne 
energije, saj vetrne turbine v povprečju 
ustvarijo 20 GW/km²;

Or. fr

Predlog spremembe 34
Jutta Paulus
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, kako izjemno pomembna 
je odločitev, da se najde prostor za polja 
vetrnic na morju v zmogljivosti do 450 
GW;

4. poudarja, kako izjemno pomembna 
je odločitev, da se najde prostor za polja 
vetrnic na morju v zmogljivosti vsaj 450 
GW; v zvezi s tem poudarja, da bi bilo 
treba pred letom 2023/2024 opredeliti 
prostor za približno 130 GW, da bi do leta 
2030 omogočili izgradnjo zmogljivosti do 
450 GW;

Or. en

Predlog spremembe 35
Aldo Patriciello

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, kako izjemno pomembna 
je odločitev, da se najde prostor za polja 
vetrnic na morju v zmogljivosti do 450 
GW;

4. poudarja, kako izjemno pomembna 
je odločitev, da se na omejenih območjih, 
kjer je epikontinentalni pas dovolj plitek, 
najde prostor za polja vetrnic na morju v 
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zmogljivosti do 450 GW;

Or. en

Predlog spremembe 36
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, kako izjemno pomembna 
je odločitev, da se najde prostor za polja 
vetrnic na morju v zmogljivosti do 450 
GW;

4. poudarja, kako izjemno pomembna 
je odločitev, da se najde prostor za polja 
vetrnic na morju v zmogljivosti do 450 
GW in bi morala biti prednostna naloga;

Or. en

Predlog spremembe 37
Elena Kundura (Elena Kountoura)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da lahko tehnologija 
plavajočih polj vetrnic, ki se lahko 
uporabi v vodi, globlji od 60 metrov, 
znatno poveča morski prostor, ki je na 
voljo za polja vetrnic na morju, zlasti na 
globokomorskih območjih, kot sta 
Sredozemsko morje in atlantska obala, in 
to brez omejitev, ki veljajo za turbine v 
plitvejših vodah ali blizu obale, ter odpravi 
nekatere konflikte z drugimi sektorji; 
poudarja, da bi lahko plavajoča polja 
vetrnic ustvarila velike količine energije, 
zmanjšala vizualni učinek, zagotovila 
boljšo upoštevanje ribolovnih in plovnih 
poti, delovala kot naprave, ob katerih se 
zbirajo ribe ter našla močnejše in 
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stalnejše vetrove;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. opozarja, da proizvodnja vetrne 
energije na morju ustvarja tudi priložnost 
za čisto proizvodnjo vodika, kot je 
poudarjeno v strategiji EU za povezovanje 
energetskega sistema in strategiji za vodik 
za podnebno nevtralno Evropo; poziva 
Komisijo in države članice, naj načrte za 
proizvodnjo dekarboniziranega vodika 
vključijo v razvoj zmogljivosti za 
pridobivanje vetrne energije na morju;

Or. en

Predlog spremembe 39
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba dati prednost 
vetrnim turbinam, ki so oddaljene več kot 
30 km od obale, da bi omejili njihov vpliv 
na ribolov in krajino ter povečali njihovo 
učinkovitost, zlasti ker so na pol plavajoče 
strukture cenejše in imajo manjši vpliv na 
pozejdonko, torej tudi na morsko okolje in 
ribolov;

Or. fr
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Predlog spremembe 40
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da vetrne elektrarne na 
morju, namenjene proizvodnji vodika, 
obetajo možnosti za sprostitev celotnega 
potenciala vetrne energije na morju, 
doseganje ciljev glede razogljičenja in 
energetske varnosti v sektorju električne 
energije in drugih sektorjih ter za 
spopadanje z omejitvami za širitev 
omrežja;

Or. en

Predlog spremembe 41
Aldo Patriciello

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da bo sodelovanje med 
sektorji, dejavnimi na področju morskega 
okolja tudi gonilo pravičnega prehoda in 
da so lahko pobude, ki aktivirajo lokalna 
gospodarstva in poiščejo sinergije med 
sektorji temelj gospodarskega okrevanja, 
ki bo kos izzivom prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 42
Jutta Paulus
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
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Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je proizvodnja vetrne 
energije na morju presega proizvodnjo 
kopenskih turbin, hkrati pa državljanom 
povzroča manj težav z njihovim 
sprejemanjem; poudarja, da lahko vetrne 
elektrarne na morju, če so načrtovane in 
zgrajene smiselno, koristijo morski biotski 
raznovrstnosti;

Or. en

Predlog spremembe 43
Sven Schulze

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da lahko vetrne 
elektrarne na morju tudi koristijo ribištvu, 
in sicer se lahko na primer uporabijo za 
akvakulturo ali pri naseljevanju novih 
vrst;

Or. de

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja, da je treba izkoriščati 
energijo iz obnovljivih virov na globokem 
morju; poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo raziskave, razvoj, 
spremljanje in inovacijska prizadevanja 
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na področju inovativnih tehnologij, kot so 
plavajoče platforme; poudarja, da je to 
izjemna priložnost, da EU postane vodilna 
v svetu na področju tehnologij obnovljivih 
virov energije na morju, ki bodo 
ključnega pomena za razogljičenje in jih 
bo mogoče izvoziti v številne 
globokomorske obalne regije;

Or. en

Predlog spremembe 45
Jutta Paulus
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. opozarja na velik potencial, ki ga 
ima vetrna energija na morju za 
proizvodnjo vodika iz obnovljivih virov; 
poudarja, da ne bi bili potrebni podmorski 
kabli, če bi namestili naprave za 
pridobivanje vodika na morja ali oceane; 
zato poziva Komisijo in države članice, naj 
prihodnje povpraševanje po vodiku v 
celoti vključijo v načrte za uporabo vetrne 
energije na morju;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poudarja, da plavajoča tehnologija 
omogoča dostop do lokacij, kjer je veter 
hitrejši in bolj stalen. Prav tako lahko 
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zmanjša vpliv turbin na okolje in pritisk, 
povezan z obalnim načrtovanjem; poziva 
Komisijo in države članice, naj ocenijo te 
koristi in morebitne vplive na ribištva ter 
morsko biotsko raznovrstnost in 
ekosisteme;

Or. en

Predlog spremembe 47
Jutta Paulus
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poudarja, da je treba v globokih 
vodah EU (v Sredozemskem morju, 
Črnem morju, Atlantskem oceanu) 
uporabiti morski veter, zato poziva 
Komisijo in države članice, naj razširijo 
prizadevanja na področju raziskav, 
razvoja in inovacij na plavajočih poljih 
vetrnic ter ocenijo izvedljivost vzpostavitve 
instrumenta za celovito povezovanje 
Evrope za obsežen projekt;

Or. en

Predlog spremembe 48
Elena Kundura (Elena Kountoura)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je za znatno razširitev 
proizvodnje vetrne energije na morju 
potreben pameten pristop, ki bo zagotovil 
sožitje z dejavnostmi, ki že potekajo na teh 
območjih;

5. poudarja, da je za znatno razširitev 
proizvodnje vetrne energije na morju 
potreben pameten pristop, ki bo zagotovil 
sožitje, kolokacijo in sodelovanje z 
dejavnostmi, ki že potekajo na teh 
območjih; poudarja, da bi lahko z 
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zgodnjim posvetovanjem z deležniki, 
dolgoročnim načrtovanjem in 
sodelovanjem vseh ustreznih sektorjev, 
vključno z lokalnimi skupnostmi, pa tudi 
raziskavami o morebitnih sinergijah in 
izbiro strateških rešitev za preprečevanje 
konfliktov, kot tudi z bolj lokaliziranimi 
rešitvami in ukrepi za ublažitev 
konfliktov, kot so plačila nadomestil, 
oblikovanje preglednih smernic in 
vzajemnih sporazumov, prispevali k 
nemotenemu širjenju obnovljivih virov 
energije iz vetrnih elektrarn na morju;

Or. en

Predlog spremembe 49
Jutta Paulus
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je za znatno razširitev 
proizvodnje vetrne energije na morju 
potreben pameten pristop, ki bo zagotovil 
sožitje z dejavnostmi, ki že potekajo na teh 
območjih;

5. poudarja, da je za omejitev 
uničujočih posledic globalnega 
segrevanja na morske vodne ekosisteme, 
naraščanja temperature vode in 
zakisljevanja oceanov, sprememb vodnega 
toka in izgube življenjskega prostora rib, 
produktivnosti morskih in sladkovodnih 
vrst nujen boj proti podnebnim 
spremembam z izkoriščanjem energije na 
morju; vendar poudarja, da je za znatno 
razširitev proizvodnje vetrne energije na 
morju potreben pameten pristop, ki bo 
zagotovil sožitje z dejavnostmi, ki že 
potekajo na teh območjih, in povzročil čim 
manj škode okolju;

Or. en

Predlog spremembe 50
Aldo Patriciello
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je za znatno razširitev 
proizvodnje vetrne energije na morju 
potreben pameten pristop, ki bo zagotovil 
sožitje z dejavnostmi, ki že potekajo na teh 
območjih;

5. ob upoštevanju, da se razvoj 
najbolj oddaljenih regij močno razlikuje 
po velikosti in zmogljivosti različnih 
evropskih morskih bazenov, poudarja, da 
je za znatno razširitev proizvodnje vetrne 
energije na morju potreben pameten 
pristop, ki bo zagotovil sožitje z 
dejavnostmi, ki že potekajo na teh 
območjih;, zlasti ker bo večina evropskih 
vetrnih zmogljivosti na morju 
koncentrirana v Severnem in Baltskem 
morju, kjer so razmere ugodnejše;

Or. en

Predlog spremembe 51
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je za znatno razširitev 
proizvodnje vetrne energije na morju 
potreben pameten pristop, ki bo zagotovil 
sožitje z dejavnostmi, ki že potekajo na teh 
območjih;

5. poudarja, da bo povečanje 
proizvodnje vetrne energije s turbinami na 
morju dejansko zmanjšalo ribolovna 
območja, kar lahko dolgoročno povzroči 
spore med deležniki; poudarja, da je za 
dobro sobivanje s sedanjimi in 
prihodnjimi dejavnostmi za proizvodnjo 
energije bistven pameten in revidiran 
pristop, da se ohranijo ribolovna območja 
in obrtniškim ribičem zagotovi njihovo 
izkoriščanje;

Or. fr

Predlog spremembe 52
Sara Skyttedal
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je za znatno razširitev 
proizvodnje vetrne energije na morju 
potreben pameten pristop, ki bo zagotovil 
sožitje z dejavnostmi, ki že potekajo na teh 
območjih;

5. poudarja, da je za znatno razširitev 
proizvodnje vetrne energije na morju 
potreben pameten pristop, ki bo zagotovil 
sožitje z dejavnostmi, ki že potekajo na teh 
območjih; poziva k učinkovitemu 
postopku prostorskega načrtovanja, 
vključno z izbiro lokacije, omejenem s 
tehničnimi (vetrni potencial, razdalja od 
obale, morsko dno) in okoljskimi 
dejavniki (vplivi) ter kompetentnostjo 
uporab;

Or. en

Predlog spremembe 53
Emanuil Frangos (Emmanouil Fragkos), Pietro Fiocchi

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je za znatno razširitev 
proizvodnje vetrne energije na morju 
potreben pameten pristop, ki bo zagotovil 
sožitje z dejavnostmi, ki že potekajo na teh 
območjih;

5. poudarja, da je za znatno razširitev 
proizvodnje vetrne energije na morju 
potreben pameten pristop, ki bo zagotovil 
sožitje z dejavnostmi, ki že potekajo na teh 
območjih; meni, da bi moral imeti 
Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo vlogo pri načrtovanju in 
izvajanju projektov;

Or. en

Predlog spremembe 54
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión
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Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. opozarja na priporočila projekta 
„Multi-Use in European Seas“ (MUSES), 
financiranega v okviru programa Obzorje 
2020, ki preučuje možnosti za 
večnamensko uporabo v evropskih morjih 
v petih morskih bazenih EU; opozarja na 
svoje smernice, da trajnostni razvoj 
oceanov ne more več temeljiti na 
upravljanju enega samega sektorja, 
temveč je zanj potreben celovitejši in bolj 
integriran pristop, ter da večnamenska 
uporaba ni omejena na skupno uporabo 
„istega“ morskega prostora, temveč bi 
lahko vključevala skupno uporabo 
obratov in skupne dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 55
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da količinski razvoj 
vetrnih polj neizogibno vodi v zmanjšanje 
ali spreminjanje ribolovnih območij, 
predvsem zaradi kablov, ki povezujejo 
vetrne turbine z omrežjem, in namestitve 
vseh infrastrukturnih objektov; v zvezi s 
tem ugotavlja, da je posledica tega 
spreminjanje in propadanje morskih 
habitatov, kar lahko vpliva na ribje 
populacije;

Or. fr

Predlog spremembe 56
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Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. priznava, da se polja vetrnic na 
morju v nekaterih primerih pojavljajo ob 
biotsko raznovrstnih morskih ekosistemih 
z veliko ekološko, gospodarsko in 
kulturno vrednostjo, vendar je veliko 
negotovosti glede tega, kako polja vetrnic 
vplivajo na morske organizme in njihovo 
okolje;

Or. en

Predlog spremembe 57
Robert Roos, Grzegorz Tobiszowski

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da bi bilo treba pri 
analizi stroškov vetrne energije na morju 
upoštevati vse ustrezne stroške, vključno s 
stroški prenosa in distribucije ter stroški 
rezervnih sistemov;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo vpliv že delujočih polj vetrnic 
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na morju na obnovo morskih habitatov in 
biotsko raznovrstnost;

Or. en

Predlog spremembe 59
Elena Kundura (Elena Kountoura)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva države članice, naj 
spodbujajo razvoj naložb v vetrno energijo 
na morju v okviru sheme energetskih 
skupnosti, ki zagotavlja javno udeležbo in 
sprejemanje;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da že obstajajo primeri 
soobstoja ribiškega sektorja in sektorja 
vetrne energije na morju, te izkušnje pa bi 
bilo treba uporabiti za iskanje in 
izmenjavo najboljših razpoložljivih praks 
za celoten življenjski cikel morske 
infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 61
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
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Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. meni, da bi bilo treba potrebe po 
večnamenski uporabi proaktivno 
olajševati in spodbujati z ustreznimi 
podpornimi programi, ki bi močno 
presegali zgolj rešitve prostorskega 
načrtovanja;

Or. en

Predlog spremembe 62
Robert Roos

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. opozarja, da se bodo stroški vetrne 
energije na morju povečali, saj je izbira 
parcel, kjer je gradnja preprosta, vse 
manjša;

Or. en

Predlog spremembe 63
Elena Kundura (Elena Kountoura)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja, da bi lahko izrinitev 
ribolovnih dejavnosti s teh območij zelo 
škodila ribištvu; zato poudarja, je treba že 
od začetka misliti na večnamensko uporabo 
morskih območij in umestiti polja vetrnic 

6. opozarja, da bi lahko izrinitev 
ribolovnih dejavnosti s teh območij zelo 
škodila ribištvu; zato poudarja, je treba že 
od začetka misliti na večnamensko uporabo 
morskih območij in umestiti polja vetrnic 
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na morju tako, da se upoštevajo potrebe 
ribiškega sektorja;

na morju tako, da se upoštevajo potrebe 
ribiškega sektorja; poudarja, da bi bilo 
treba celostne lokalne pristope k 
upravljanju, kot je pomorsko prostorsko 
načrtovanje, uporabiti za spodbujanje 
predlogov projektov za pridobivanje 
vetrne energije na morju, ki omogočajo 
sinergijo in soobstoj ribolovnih dejavnosti 
tako prostorsko kot časovno; poudarja, da 
bi morali procesi pomorskega 
prostorskega načrtovanja dati prednost 
oceni kolokacije; poudarja, kako 
pomembno je oblikovati smernice EU o 
najboljši praksi pri izvajanju ukrepov za 
blaženje, da bi zmanjšali možnosti za 
nesoglasja med polji vetrnic na morju in 
ribištvom ter spodbudili sodelovanje med 
sektorji; ugotavlja, da bi lahko učinki 
umetnih grebenov na območju polj vetrnic 
na morju izboljšali priložnosti za 
trnkarjenje na morju in povečali trg za 
turizem in rekreacijski ribolov;

Or. en

Predlog spremembe 64
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja, da bi lahko izrinitev 
ribolovnih dejavnosti s teh območij zelo 
škodila ribištvu; zato poudarja, je treba že 
od začetka misliti na večnamensko uporabo 
morskih območij in umestiti polja vetrnic 
na morju tako, da se upoštevajo potrebe 
ribiškega sektorja;

6. opozarja, da bi lahko izrinitev 
ribolovnih dejavnosti s teh območij zelo 
škodila ribištvu; zato poudarja, je treba že 
od začetka misliti na večnamensko uporabo 
morskih območij in umestiti polja vetrnic 
na morju tako, da se upoštevajo potrebe 
ribiškega sektorja; poudarja, da je 
razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na 
sprejemanje projektov na področju 
obnovljivih virov energije, kot so polja 
vetrnic na morju, v skupnosti pomembno 
za prehod na nizkoogljične vire energije;

Or. en
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Predlog spremembe 65
Aldo Patriciello

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja, da bi lahko izrinitev 
ribolovnih dejavnosti s teh območij zelo 
škodila ribištvu; zato poudarja, je treba že 
od začetka misliti na večnamensko uporabo 
morskih območij in umestiti polja vetrnic 
na morju tako, da se upoštevajo potrebe 
ribiškega sektorja;

6. opozarja, da bi lahko izrinitev 
ribolovnih dejavnosti s teh območij zelo 
škodila ribištvu; zato poudarja, je treba že 
od začetka misliti na večnamensko uporabo 
morskih območij in umestiti polja vetrnic 
na morju tako, da se upoštevajo potrebe 
ribiškega sektorja in doseganje evropskih 
energetskih in podnebnih ciljev ter ciljev 
za biotsko raznovrstnost;

Or. en

Predlog spremembe 66
Jutta Paulus
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja, da bi lahko izrinitev 
ribolovnih dejavnosti s teh območij zelo 
škodila ribištvu; zato poudarja, je treba že 
od začetka misliti na večnamensko uporabo 
morskih območij in umestiti polja vetrnic 
na morju tako, da se upoštevajo potrebe 
ribiškega sektorja;

6. opozarja, da bi lahko izrinitev 
ribolovnih dejavnosti s teh območij in 
prelov zelo škodila ribjim staležem in 
ribištvu; zato poudarja, je treba že od 
začetka obravnavati prelov in misliti na 
večnamensko uporabo morskih območij, 
tako da bi uravnotežili interese sektorja za 
pridobivanje vetrne energije na morju in 
ribiškega sektorja ter doseganje 
energetskih in podnebnih ciljev ter ciljev 
za biotsko raznovrstnost EU;

Or. en
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Predlog spremembe 67
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja, da bi lahko izrinitev 
ribolovnih dejavnosti s teh območij zelo 
škodila ribištvu; zato poudarja, je treba že 
od začetka misliti na večnamensko uporabo 
morskih območij in umestiti polja vetrnic 
na morju tako, da se upoštevajo potrebe 
ribiškega sektorja;

6. opozarja, da bi lahko izrinitev 
ribolovnih dejavnosti s teh območij zelo 
škodila ribištvu; zato poudarja, je treba že 
od začetka misliti na večnamensko uporabo 
morskih območij in umestiti polja vetrnic 
na morju tako, da se upoštevajo potrebe 
ribiškega sektorja, da bi preprečili 
negativne vplive in izkoristili vzajemno 
sinergijo;

Or. en

Predlog spremembe 68
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión, Robert Roos

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja, da bi lahko izrinitev 
ribolovnih dejavnosti s teh območij zelo 
škodila ribištvu; zato poudarja, je treba že 
od začetka misliti na večnamensko uporabo 
morskih območij in umestiti polja vetrnic 
na morju tako, da se upoštevajo potrebe 
ribiškega sektorja;

6. opozarja, da bi lahko omejitve 
ribolovnih dejavnosti ali njihova izrinitev s 
teh območij zelo škodila ribištvu; zato 
poudarja, je treba že od začetka misliti na 
večnamensko uporabo morskih območij in 
umestiti polja vetrnic na morju tako, da se 
upoštevajo potrebe ribiškega sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 69
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière
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Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja, da bi lahko izrinitev 
ribolovnih dejavnosti s teh območij zelo 
škodila ribištvu; zato poudarja, je treba že 
od začetka misliti na večnamensko 
uporabo morskih območij in umestiti polja 
vetrnic na morju tako, da se upoštevajo 
potrebe ribiškega sektorja;

6. opozarja, da bi lahko izrinitev 
ribolovnih dejavnosti s teh območij zelo 
škodila ribištvu; zato poudarja, da je treba 
že od začetka pretehtati vse možnosti in 
umestiti polja vetrnih turbin na morju 
tako, da se upoštevajo potrebe ribiškega 
sektorja;

Or. fr

Predlog spremembe 70
Aldo Patriciello

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da je sodelovanje 
ključnega pomena za varen soobstoj 
ribolova in dejavnosti polj vetrnic: vetrna 
industrija bi morala podpirati izmenjavo 
podatkov v realnem času o natančni 
lokaciji polj vetrnic, kablov in 
pripadajočih sredstev ter izključenih 
območjih (začasno ali stalno) in 
varnostnih območjih, medtem ko bi bilo 
treba podatke iz ribiške industrije deliti 
tudi v fazi zasnove projekta;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da bo sodelovanje med 
sektorji, dejavnimi na področju okolja in 
gospodarstva na morju, tudi gonilo 
pravičnega prehoda; poziva Komisijo, naj 
oceni pobude, ki aktivirajo lokalna 
gospodarstva in gospodarske dejavnosti 
na morju, ter poišče sinergije med 
sektorji, ki so lahko temelj gospodarskega 
okrevanja, ki bo kos izzivom prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 72
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da je podpora za 
uporabo vetrne energije za lokalno oskrbo 
z električno energijo najpomembnejši 
pokazatelj lokalnega sprejemanja 
projektov na področju energije iz 
obnovljivih virov, kot so polja vetrnic na 
morju, in da ta spremenljivka pomeni 
povezavo med energetsko varnostjo in 
sprejemanjem v skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 73
Robert Roos

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da so možnosti 
shranjevanja energije še vedno zelo 
omejene;
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Or. en

Predlog spremembe 74
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba bolj zgodaj 
preučiti dolgoročne možnosti za večkratno 
uporabo morskih območij, da bi omogočili 
širitev polj vetrnic na morju in hkrati 
obravnavali njihov vpliv na ribištvo;

7. poudarja, da je treba bolj zgodaj 
preučiti dolgoročne možnosti za 
večnamensko uporabo morskih območij, 
da bi omogočili širitev polj vetrnic na 
morju in hkrati obravnavali njihov vpliv na 
ribištvo; zato meni, da je treba sprejeti 
smernice in politike, ki spodbujajo 
soobstoj polj vetrnic na morju in ribištva, 
v fazi predhodnega načrtovanja ter 
zagotoviti boljše vključevanje ribiškega 
sektorja v proces načrtovanja polj vetrnic 
na morju, da se opredelijo najprimernejše 
dolgoročne in kratkoročne možnosti; 
poudarja vlogo dvosektorskega 
nacionalnega usklajevalnega organa, ki 
bi lahko pomagal pri ohranjanju rednega 
dialoga in olajšal sporazume za vključene 
panoge; opozarja na dobre prakse 
podeljevanja koncesij za gradnjo in 
upravljanje polj vetrnic na morju pod 
pogojem, da se sklene predhodni 
sporazum z drugimi deležniki, kot je 
ribiški sektor;

Or. en

Predlog spremembe 75
Elena Kundura (Elena Kountoura)

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba bolj zgodaj 
preučiti dolgoročne možnosti za večkratno 
uporabo morskih območij, da bi omogočili 
širitev polj vetrnic na morju in hkrati 
obravnavali njihov vpliv na ribištvo;

7. poudarja, da je treba bolj zgodaj 
preučiti dolgoročne možnosti za večkratno 
uporabo morskih območij, da bi omogočili 
širitev polj vetrnic na morju in hkrati 
obravnavali njihov neposredni in posredni 
vpliv na ribištvo; v zvezi s tem poudarja, 
da lahko pristopi skupne zasnove za 
kolokacijo obnovljivih virov energije iz 
vetrnih elektrarn na morju z drugimi 
načini uporabe zmanjšajo morebitni vpliv 
na ribištvo, okrepijo odnos med zadevnimi 
sektorji in omogočijo koristno sodelovanje 
med njimi;

Or. en

Predlog spremembe 76
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba bolj zgodaj 
preučiti dolgoročne možnosti za večkratno 
uporabo morskih območij, da bi omogočili 
širitev polj vetrnic na morju in hkrati 
obravnavali njihov vpliv na ribištvo;

7. poudarja, da je treba prej preučiti 
dolgoročne možnosti izkoriščanja morskih 
območij na odprtem morju, da se ne bi 
omogočila širitev polj vetrnih turbin na 
morju brez upoštevanja njihovega vpliva 
na ribištvo;

Or. fr

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

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da bi moral regulativni 



AM\1209386SL.docx 39/48 PE654.067v01-00

SL

okvir EU prispevati k spremljanju vplivov 
na okolje in sprejemanju ukrepov za 
preprečevanje in zmanjševanje vplivov; 
podnebne, energetske in ribiške politike 
ter politike morske biotske raznovrstnosti 
bi se morale pri oblikovanju strategije EU 
za vetrno energijo na morju medsebojno 
krepiti;

Or. en

Predlog spremembe 78
Jutta Paulus
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj tesno sodeluje 
z državami članicami in sosednjimi 
državami pri pomorskem prostorskem 
načrtovanju, da bi optimizirali uporabo 
morskega prostora in medsektorsko 
sodelovanje ter čim bolj zmanjšali 
prostorska nesoglasja;

8. poudarja, da bi morala biti 
dodelitev prostora rezultat skupnega 
pomorskega prostorskega načrtovanja, ki 
presega nacionalne meje; poziva 
Komisijo, naj tesno sodeluje z državami 
članicami in sosednjimi državami pri 
pomorskem prostorskem načrtovanju in 
pripravi zakonodajne predloge za 
vzpostavitev obveznega čezmejnega 
pomorskega prostorskega načrtovanja, da 
bi optimizirali uporabo morskega prostora 
in medsektorsko sodelovanje ter čim bolj 
zmanjšali prostorska nesoglasja, ter v zvezi 
s tem opominja in spodbuja države 
članice, naj pripravijo pomorske 
prostorske načrte do 31. marca 2021;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 8
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj tesno sodeluje 
z državami članicami in sosednjimi 
državami pri pomorskem prostorskem 
načrtovanju, da bi optimizirali uporabo 
morskega prostora in medsektorsko 
sodelovanje ter čim bolj zmanjšali 
prostorska nesoglasja;

8. poziva Komisijo, naj tesno sodeluje 
z državami članicami in sosednjimi 
državami pri pomorskem prostorskem 
načrtovanju, da bi optimizirali uporabo 
morskega prostora in medsektorsko 
sodelovanje ter čim bolj zmanjšali 
prostorska nesoglasja; poudarja, da se 
pomorski prostorski načrti, ki jih določa 
Direktiva 2014/89/EU vzpostavijo, kakor 
hitro je mogoče, najpozneje pa do 
31. marca 2021;

Or. en

Predlog spremembe 80
Aldo Patriciello

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj tesno sodeluje 
z državami članicami in sosednjimi 
državami pri pomorskem prostorskem 
načrtovanju, da bi optimizirali uporabo 
morskega prostora in medsektorsko 
sodelovanje ter čim bolj zmanjšali 
prostorska nesoglasja;

8. poziva Komisijo, naj omogoči več 
raziskav, da bi razumeli učinek energije iz 
obnovljivih virov na morju, in tesno 
sodeluje z državami članicami in 
sosednjimi državami pri pomorskem 
prostorskem načrtovanju, da bi optimizirali 
uporabo morskega prostora in 
medsektorsko sodelovanje ter čim bolj 
zmanjšali prostorska nesoglasja;

Or. en

Predlog spremembe 81
Sven Schulze

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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8. poziva Komisijo, naj tesno sodeluje 
z državami članicami in sosednjimi 
državami pri pomorskem prostorskem 
načrtovanju, da bi optimizirali uporabo 
morskega prostora in medsektorsko 
sodelovanje ter čim bolj zmanjšali 
prostorska nesoglasja;

8. poziva Komisijo, naj tesno sodeluje 
z državami članicami in sosednjimi 
državami pri pomorskem prostorskem 
načrtovanju in razvoju inovativnih 
ribolovnih tehnik in metod, da bi 
optimizirali uporabo morskega prostora, 
tudi na polju vetrnic, in medsektorsko 
sodelovanje ter čim bolj zmanjšali 
prostorska nesoglasja;

Or. de

Predlog spremembe 82
Morten Petersen, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihajlova 
(Iskra Mihaylova), Martin Hojsík, Klemen Grošelj

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj tesno sodeluje 
z državami članicami in sosednjimi 
državami pri pomorskem prostorskem 
načrtovanju, da bi optimizirali uporabo 
morskega prostora in medsektorsko 
sodelovanje ter čim bolj zmanjšali 
prostorska nesoglasja;

8. poziva Komisijo, naj tesno sodeluje 
z državami članicami in sosednjimi 
državami pri pomorskem prostorskem 
načrtovanju, da bi optimizirali uporabo 
morskega prostora in medsektorsko ter 
meddržavno sodelovanje ter čim bolj 
zmanjšali prostorska nesoglasja;

Or. en

Predlog spremembe 83
Elena Kundura (Elena Kountoura)

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj tesno sodeluje 
z državami članicami in sosednjimi 
državami pri pomorskem prostorskem 
načrtovanju, da bi optimizirali uporabo 
morskega prostora in medsektorsko 
sodelovanje ter čim bolj zmanjšali 

8. poziva Komisijo, naj tesno sodeluje 
z državami članicami pri pomorskem 
prostorskem načrtovanju, da bi optimizirali 
uporabo morskega prostora in 
medsektorsko sodelovanje ter čim bolj 
zmanjšali prostorska nesoglasja;
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prostorska nesoglasja;

Or. en

Predlog spremembe 84
Emanuil Frangos (Emmanouil Fragkos), Pietro Fiocchi

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj tesno sodeluje 
z državami članicami in sosednjimi 
državami pri pomorskem prostorskem 
načrtovanju, da bi optimizirali uporabo 
morskega prostora in medsektorsko 
sodelovanje ter čim bolj zmanjšali 
prostorska nesoglasja;

8. poziva Komisijo, naj tesno sodeluje 
z državami članicami pri pomorskem 
prostorskem načrtovanju, da bi optimizirali 
uporabo morskega prostora in 
medsektorsko sodelovanje ter čim bolj 
zmanjšali prostorska nesoglasja;

Or. en

Predlog spremembe 85
Jutta Paulus
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. vztraja, da mora ustrezen postopek 
pomorskega prostorskega načrtovanja 
spremljati zanesljiv pristop k udeležbi 
javnosti, da se upoštevajo stališča vseh 
deležnikov in obalnih skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 86
Emanuil Frangos (Emmanouil Fragkos), Pietro Fiocchi

Osnutek mnenja
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Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva EIB, naj preuči oblikovanje 
shem financiranja, da bi podprla naložbe 
v obsežne projekte v morjih EU;

Or. en

Predlog spremembe 87
Elena Kundura (Elena Kountoura)

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj izvede oceno 
učinka pričakovanih gospodarskih, 
socialnih in okoljskih vplivov gradnje 
novih polj vetrnic na morju na območjih, 
kjer bodo verjetno prišla v konflikt z 
ribiškim sektorjem.

9. priznava, da se obstoječe znanje o 
vplivu obratov za pridobivanje energije iz 
obnovljivih virov na morju na ribištvo 
osredotoča predvsem na ekološke in 
okoljske vplive ter da sedanje študije 
primerov pogosto zanemarjajo oceno 
prihodnjih širitev sektorja vetrne energije 
na morju; poudarja, da so celostne in 
prostorske ocene kumulativnih učinkov 
polj vetrnic na morju nujne za strateško 
načrtovanje in ohranjanje morja ter 
omogočanje trajnostnega vključevanja 
dejavnosti človeka; poziva Komisijo, naj 
izvede oceno učinka pričakovanih 
neposrednih in posrednih gospodarskih, 
socialno-kulturnih in okoljskih vplivov 
gradnje novih polj vetrnic na morju na 
območjih, kjer bodo verjetno prišla v 
konflikt z ribiškim sektorjem.

Or. en

Predlog spremembe 88
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión, Robert Roos
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Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj izvede oceno 
učinka pričakovanih gospodarskih, 
socialnih in okoljskih vplivov gradnje 
novih polj vetrnic na morju na območjih, 
kjer bodo verjetno prišla v konflikt z 
ribiškim sektorjem.

9. opozarja, da strategija EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2030 določa, 
da bodo projekti pridobivanja vetrne 
energije na morju mogoči le, če bodo 
skladni z ustrezno okoljsko in 
naravovarstveno zakonodajo; poziva 
Komisijo, naj izvede oceno učinka 
pričakovanih gospodarskih in socialnih 
vplivov gradnje novih polj vetrnic na 
morju na območjih, kjer bo verjetno prišlo 
do interakcije z ribiškim sektorjem, da bi 
se razvila sinergija med energetskim in 
ribiškim sektorjem;

Or. en

Predlog spremembe 89
Aldo Patriciello

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj izvede oceno 
učinka pričakovanih gospodarskih, 
socialnih in okoljskih vplivov gradnje 
novih polj vetrnic na morju na območjih, 
kjer bodo verjetno prišla v konflikt z 
ribiškim sektorjem.

9. poziva Komisijo, naj izvede oceno 
učinka pričakovanih gospodarskih, 
socialnih in okoljskih vplivov (zlasti na 
podnebje in biotsko raznovrstnost) in 
koristi gradnje novih polj vetrnic na morju 
na območjih, ki so pomembna za druge 
gospodarske dejavnosti, kot je 
akvakultura, ribištvo ali turizem, ter jo 
nadalje poziva, naj zagotovi regulativne 
smernice o souporabi teh območij.

Or. en

Predlog spremembe 90
Jutta Paulus
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v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj izvede oceno 
učinka pričakovanih gospodarskih, 
socialnih in okoljskih vplivov gradnje 
novih polj vetrnic na morju na območjih, 
kjer bodo verjetno prišla v konflikt z 
ribiškim sektorjem.

9. poziva Komisijo, naj izvede oceno 
učinka pričakovanih gospodarskih, 
socialnih in okoljskih vplivov, zlasti na 
podnebje in biotsko raznovrstnost, in 
koristi razporeditve polj vetrnic na morju 
na območjih, ki so pomembna za druge 
gospodarske dejavnosti, kot je 
akvakultura, ribištvo ali turizem; nadalje 
poziva Komisijo, naj zagotovi regulativne 
smernice o souporabi teh območij.

Or. en

Predlog spremembe 91
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión, Robert Roos

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. meni, da je bistvenega pomena, da 
se zagotovi celosten pristop k procesom 
življenjskega cikla polj vetrnic na morju 
in je treba strategije razgradnje, v katerih 
je predvidena alternativna prihodnja 
uporaba ali odstranitev omejitev, vključiti 
v zasnovo in načrte za postavitev od 
začetka, prav tako pa je treba upoštevati 
dolgoročni trajnostni vpliv, da bi 
upoštevali načela krožnega gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 92
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Sven Schulze

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo, naj preuči, ali je 
mogoče združiti gradnjo vetrnih elektrarn 
na morju in ohranjanje morske narave, 
na primer s postavitvijo vetrnic na 
morskih območjih, na katerih je prepoved 
ribolova še posebej pomembna za varstvo 
morskega okolja;

Or. de

Predlog spremembe 93
Jutta Paulus
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. pojasnjuje, da se lahko z 
ustvarjanjem zavetja poveča število rib v 
regiji; poudarja, da se zaradi 
odstranjevanja odvrženega streliva med 
gradnjo vetrnih polj in polaganjem kablov 
povečuje varnost ribičev.

Or. en

Predlog spremembe 94
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. poudarja, da je treba vzpostaviti 
sodelovalen in usklajen program za 
raziskave in inovacije, da se zagotovijo 
ustrezno zbiranje in spremljanje podatkov, 
tehnološke inovacije (npr. kabelske 
napeljave, privezi, ribolovu prijazni ukrepi 
za zaščito kablov) ter strategije 
upravljanja in tehnologije za zmanjšanje 
tveganj, pa tudi preskušanje v resničnem 
okolju;

Or. en

Predlog spremembe 95
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 9 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9c. poudarja, da je treba za 
zagotovitev obsežne uporabe novih 
zmogljivosti za pridobivanje vetrne 
energije na morju nadaljevati dodatne 
raziskave o večnamenski uporabi 
morskega prostora in povečanju 
proizvodne učinkovitosti vetrnic na 
morju;

Or. en

Predlog spremembe 96
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 9 d (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9d. opozarja na potrebo po 
zmogljivostih, projektih in podpornih 
politikah za hiter razvoj tehnologije 
plavajočih vetrnih elektrarn na morju, ki 
omogoča uporabo vetrnic na veliko večji 
globini in tako uporabo območij, ki prej 
niso bila dostopna, ter zmanjša možnost 
za nesoglasja v zvezi z morskim 
prostorom.

Or. en


