
PA\1199156BG.docx PE648.288v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

2019/2158(INI)

26.6.2020

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ 
на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно въздействието на ветроенергийните паркове в морето и на други 
системи за енергия от възобновяеми източници върху риболовния сектор
(2019/2158(INI))

Докладчик по становище: Мортен Петерсен



PE648.288v01-00 2/5 PA\1199156BG.docx

BG

PA_NonLeg



PA\1199156BG.docx 3/5 PE648.288v01-00

BG



PE648.288v01-00 4/5 PA\1199156BG.docx

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
рибно стопанство да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. припомня трайния ангажимент на ЕС за постигане до 2050 г. на неговата цел за 
климат с нулеви въглеродни емисии, както беше потвърдено в Европейския зелен 
пакт и в плана за възстановяване;

2. подчертава, че енергията от възобновяеми източници е основен двигател на 
декарбонизацията; припомня, че най-малко 32% от общите енергийни нужди на 
ЕС следва да бъдат задоволявани от енергия от възобновяеми източници до 
2030 г.;

3. подчертава, че увеличаването на производството на вятърна енергия от 
разположени в морето съоръжения е от съществено значение за прехода към 
чиста енергия; подчертава, че тъй като капацитетът за производство на вятърна 
енергия от разположени в морето съоръжения понастоящем е едва 25 GW, 
изграждането на ветроенергийни паркове в морето трябва да бъде ускорено, така 
че да се достигне капацитет от 450 GW до 2050 г.;

4. подчертава, че решението за намиране на капацитет за максимално 450 GW 
електроенергия от съоръжения за вятърна енергия в морето е от първостепенно 
значение;

5. подчертава, че силното разрастване на производството на вятърна енергия от 
разположени в морето съоръжения изисква интелигентен подход, за да се 
гарантира неговото съвместно съществуване с дейностите, които вече се 
извършват в засегнатите райони;

6. припомня, че изместването на риболовните дейности може да бъде много вредно 
за рибарството; поради това подчертава, че многостранната употреба на морските 
пространства трябва да се обмисли от самото начало и че ветроенергийните 
паркове в морето трябва да бъдат разположени по такъв начин, че да са 
съобразени с нуждите на сектора на рибарството;

7. подчертава, че дългосрочните възможности за многостранна употреба на 
морските зони трябва да бъдат проучени на по-ранен етап, за да се даде 
възможност за разрастване на ветроенергийните паркове в морето, като 
същевременно се обърне внимание на тяхното въздействие върху рибарството;

8. призовава Комисията да работи в тясно сътрудничество с държавите членки и 
съседните държави в областта на морското пространствено планиране с цел да се 
оптимизира използването на морското пространство и междусекторното 
сътрудничество и да се сведат до минимум конфликтите във връзка с 
пространството;
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9. призовава Комисията да извърши оценка на въздействието, за да проучи 
очакваното икономическо, социално и екологично въздействие на изграждането 
на нови съоръжения за вятърна енергия в морето в зони, където има вероятност те 
да бъдат несъвместими с риболовния сектор.


