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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Ifakkar l-impenn sostenibbli tal-UE li tilħaq il-mira tagħha ta' ebda emissjoni tal-
karbonju sal-2050, kif ikkonfermat fil-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-pjan ta' rkupru;

2. Jissottolinja li l-enerġija rinnovabbli hija xprun ewlieni tad-dekarbonizzazzjoni; ifakkar 
li mill-inqas 32 % tal-bżonnijiet totali tal-enerġija tal-UE għandu jiġi kopert mill-
enerġija rinnovabbli sal-2030;

3. Jissottolinja li żieda fil-produzzjoni tal-enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta hija essenzjali 
għat-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa; jenfasizza li, minħabba li l-kapaċità tar-riħ lil hinn 
mill-kosta bħalissa hija ta' 25 GW biss, il-bini ta' parks eoliċi fuq il-baħar irid jitħaffef 
sabiex jiġi pprovdut sa 450 GW ta' kapaċità sal-2050;

4. Jissottolinja li d-deċiżjoni li jinstab spazju għal massimu ta' 450 GW ta' kapaċità ta' 
enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta hija tal-akbar importanza;

5. Jissottolinja li espansjoni qawwija tal-produzzjoni tal-enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta 
teħtieġ approċċ intelliġenti biex tiġi żgurata l-koeżistenza tagħha mal-attivitajiet li diġà 
jseħħu fiż-żoni kkonċernati;

6. Ifakkar li l-ispostament tal-attivitajiet tas-sajd jista' jkun ta' ħsara kbira għas-sajd; 
jenfasizza, għalhekk, li l-użu multiplu taż-żoni tal-baħar irid jiġi kkunsidrat mill-bidu 
nett, u li l-parks eoliċi fuq il-baħar iridu jitqiegħdu b'mod li jqis il-ħtiġijiet tas-settur tas-
sajd;

7. Jenfasizza li l-possibbilitajiet fit-tul għal użi multipli ta' żoni lil hinn mill-kosta jridu 
jiġu esplorati fi stadju aktar bikri sabiex tkun tista' ssir l-espansjoni ta' parks eoliċi fuq 
il-baħar filwaqt li jiġi indirizzat l-impatt tagħhom fuq is-sajd;

8. Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkollabora mill-qrib mal-Istati Membri u mal-pajjiżi 
ġirien dwar l-ippjanar tal-ispazju marittimu, bil-ħsieb li jiġu ottimizzati l-użu tal-ispazju 
tal-baħar u l-kooperazzjoni transsettorjali, u jiġu minimizzati l-kunflitti dwar spazji;

9. Jistieden lill-Kummissjoni twettaq valutazzjoni tal-impatt biex teżamina l-impatti 
ekonomiċi, soċjali u ambjentali previsti tal-bini ta' impjanti eoliċi ġodda fuq il-baħar 
f'żoni fejn x'aktarx dawn se jidħlu f'kunflitt mas-settur tas-sajd.


