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PRIJEDLOZI

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku poziva Odbor za ribarstvo da kao nadležni odbor 
uključi sljedeće prijedloge u prijedlog rezolucije:

1. podsjeća na obvezu EU-a u pogledu održivosti koja se odnosi na postizanje ciljeva 
klime s nultom stopom emisija ugljika do 2050., kao što je potvrđeno Europskim 
zelenim dogovorom i planom oporavka;

2. naglašava da je obnovljiva energija glavni pokretač dekarbonizacije; podsjeća da bi se 
obnovljivom energijom trebalo pokriti barem 32 % energetskih potreba EU-a do 2030.

3. ističe da je povećanje proizvodnje u priobalnim vjetroelektranama ključno za prijelaz na 
čistu energiju; naglašava da se izgradnja priobalnih vjetroelektrana mora ubrzati kako bi 
se zajamčio kapacitet od 450 GW do 2050. s obzirom da je trenutačni kapacitet 
priobalnih vjetroelektrana tek 25 GW;

4. ističe da je od presudne važnosti odluka da se pronađe prostor za priobalne 
vjetroelektrane kapaciteta do 450 GW;

5. naglašava da snažno širenje proizvodnje u priobalnim vjetroelektranama zahtijeva 
razborit pristup kako bi se zajamčio njihov rad zajedno s djelatnostima koje se već 
odvijaju u pogođenim područjima;

6. podsjeća da premještanje ribolovnih aktivnosti može biti vrlo štetno za ribarstvo; ističe 
da se stoga od samog početka treba uzeti u obzir višestruko korištenje morskih područja 
i da priobalne vjetroelektrane moraju biti smještene na način da se uzimaju u obzir 
potrebe sektora ribarstva;

7. naglašava da treba u ranijoj fazi razmotriti dugoročne mogućnosti za višestruko 
korištenje priobalnih područja kako bi se zajamčilo širenje priobalnih vjetroelektrana uz 
rješavanje problema njihova utjecaja na ribarstvo;

8. poziva Komisiju da tijesno surađuje s državama članicama i susjednim zemljama u 
prostornom planiranju morskih područja u svrhu što boljeg iskorištavanja morskog 
prostora, što bolje međusektorske suradnje i svođenja prostornih problema na najmanju 
moguću mjeru; 

9. poziva Komisiju da provede procjenu učinka kako bi se proučili očekivani gospodarski, 
socijalni i ekološki učinci izgradnje novih priobalnih vjetroelektrana u područjima gdje 
je vjerojatno da će doći do štetnih posljedica po ribolovni sektor;


