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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Zivsaimniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina par ES ilgtspējīgo apņemšanos līdz 2050. gadam sasniegt oglekļa nulles 
emisijas klimata mērķi, kas apstiprināts Eiropas zaļajā kursā un atveseļošanas plānā;

2. uzsver, ka atjaunojamie energoresursi ir viens no galvenajiem dekarbonizāciju 
stimulējošiem faktoriem; atgādina, ka līdz 2030. gadam vismaz 32 % no ES kopējām 
enerģijas vajadzībām būtu jānodrošina ar atjaunojamiem energoresursiem;

3. uzsver, ka atkrastes vēja enerģijas ražošanas pieaugums ir būtisks, lai pārkārtotos uz tīru 
enerģiju; uzsver — tā kā atkrastes vēja enerģijas jauda patlaban ir tikai 25 GW, ir 
jāpaātrina atkrastes vējparku būvniecība, lai līdz 2050. gadam nodrošinātu līdz 450 GW 
jaudu;

4. uzsver, ka sevišķi svarīgs ir lēmums panākt iespēju ražot līdz 450 GW elektroenerģijas 
atkrastes vēja enerģijas iekārtās;

5. uzsver, ka ir vajadzīga saprātīga pieeja atkrastes vēja enerģijas ražošanas pamatīgai 
paplašināšanai, lai nodrošinātu tās līdzāspastāvēšanu darbībām, kas attiecīgajās 
teritorijās jau tiek īstenotas;

6. atgādina, ka zvejas darbību pārvietošana var ļoti kaitēt zivsaimniecībai; tāpēc uzsver, ka 
jau no paša sākuma ir jāapsver jūras teritoriju izmantošana vairākiem mērķiem un ka 
atkrastes vējparki ir jāizvieto tā, lai tiktu ņemtas vērā zvejas nozares vajadzības;

7. uzsver, ka ilgtermiņa iespējas atkrastes teritoriju izmantošanai vairākiem mērķiem ir 
jāizpēta agrīnākā posmā, lai varētu paplašināt atkrastes vējparkus, vienlaikus risinot 
jautājumus saistībā ar to ietekmi uz zivsaimniecību;

8. aicina Komisiju jūras telpiskajā plānošanā cieši sadarboties ar dalībvalstīm un 
kaimiņvalstīm, lai optimizētu jūras telpas izmantošanu un starpnozaru sadarbību un pēc 
iespējas samazinātu telpiskos konfliktus;

9. aicina Komisiju veikt ietekmes novērtējumu, lai pārbaudītu gaidāmo ietekmi uz 
ekonomiku, sociālo jomu un vidi, ko radītu jaunu atkrastes vēja enerģijas iekārtu 
būvniecība teritorijās, kur tas varētu būt pretrunā ar zvejas nozares interesēm.


