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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. υπενθυμίζει τη σταθερή προσήλωση της ΕΕ στην επίτευξη του στόχου της για 
μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050, όπως επιβεβαιώνεται στην 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στο σχέδιο ανάκαμψης·

2. τονίζει ότι η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για 
την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές· υπενθυμίζει ότι τουλάχιστον το 32 % 
των συνολικών ενεργειακών αναγκών της ΕΕ θα πρέπει να καλυφθεί από ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές έως το 2030·

3. επισημαίνει ότι η αύξηση της υπεράκτιας παραγωγής αιολικής ενέργειας είναι 
ουσιώδης για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια· τονίζει ότι, δεδομένου ότι επί του 
παρόντος η ικανότητα υπεράκτιας παραγωγής αιολικής ενέργειας ανέρχεται σε μόλις 25 
GW, η κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων πρέπει να επιταχυνθεί ώστε έως το 
2050 να προσφέρει ικανότητα που να ανέρχεται σε έως 450 GW·

4. τονίζει ότι η απόφαση για την εξεύρεση χώρου για την παραγωγή αιολικής ενέργειας 
που θα ανέρχεται  σε έως 450 GW έχει τεράστια σημασία·

5. επισημαίνει ότι η σημαντική επέκταση της παραγωγής υπεράκτιας αιολικής ενέργειας 
απαιτεί μια έξυπνη προσέγγιση για να εξασφαλιστεί η συνύπαρξή της με τις 
δραστηριότητες που ήδη αναπτύσσονται στις επηρεαζόμενες περιοχές·

6. υπενθυμίζει ότι η μετατόπιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων μπορεί να είναι 
ιδιαίτερα επιβλαβής για την αλιεία· τονίζει, για τον λόγο αυτό, ότι πρέπει να εξετάζεται 
εξαρχής η δυνατότητα πολλαπλής χρήσης των θαλάσσιων περιοχών και ότι τα 
υπεράκτια αιολικά πάρκα πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη 
τις ανάγκες του τομέα της αλιείας·

7. τονίζει ότι οι μακροπρόθεσμες επιλογές για πολλαπλές χρήσεις των υπεράκτιων 
περιοχών πρέπει να διερευνώνται σε αρχικό στάδιο, ώστε να είναι δυνατή η επέκταση 
των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, και, παράλληλα, να εξετάζονται οι επιπτώσεις τους 
στην αλιεία·

8. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη και τις γειτονικές χώρες 
για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με στόχο να βελτιστοποιηθούν η χρήση του 
θαλάσσιου χώρου και η διατομεακή συνεργασία και να ελαχιστοποιηθούν οι 
χωροταξικές διαφορές·

9. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων για να εξετάσει τις 
αναμενόμενες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κατασκευής 
νέων υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας σε περιοχές όπου είναι πιθανό να 
είναι ασυμβίβαστες με τα συμφέροντα του αλιευτικού κλάδο.


