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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2019/2158(INI)

26.6.2020

PROJEKT OPINII 
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

dla Komisji Rybołówstwa

na temat wpływu morskich farm wiatrowych i innych systemów energii ze 
źródeł odnawialnych na sektor rybołówstwa
(2019/2158(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Morten Petersen



PE648.288v01-00 2/4 PA\1199156PL.docx

PL

PA_NonLeg



PA\1199156PL.docx 3/4 PE648.288v01-00

PL



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

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. przypomina o trwałym zobowiązaniu UE do osiągnięcia bezemisyjnego celu 
klimatycznego do 2050 r., co potwierdzono w Europejskim Zielonym Ładzie i planie 
odbudowy;

2. podkreśla, że energia ze źródeł odnawialnych jest główną siłą napędową obniżenia 
emisyjności; przypomina, że do 2030 r. co najmniej 32 % całości zapotrzebowania na 
energię w UE ma być zaspokajane przez energię ze źródeł odnawialnych;

3. podkreśla, że wzrost produkcji energii wiatrowej na obszarach morskich ma zasadnicze 
znaczenie dla przejścia na czystą energię; podkreśla, że ponieważ moce produkcyjne 
morskich elektrowni wiatrowych wynoszą obecnie zaledwie 25 GW, należy 
przyspieszyć budowę morskich farm wiatrowych, aby do 2050 r. zapewnić moce 
produkcyjne do 450 GW;

4. podkreśla, że sprawą najwyższej wagi jest decyzja o znalezieniu przestrzeni 
umożliwiającej wytworzenie do 450 GW energii wiatrowej na obszarach morskich;

5. podkreśla, że silny wzrost produkcji energii wiatrowej na obszarach morskich wymaga 
inteligentnego podejścia, aby zapewnić jej współistnienie z działaniami, które są już 
prowadzone na danych obszarach;

6. przypomina, że przemieszczenie działalności połowowej może być bardzo szkodliwe 
dla rybołówstwa; podkreśla w związku z tym, że od samego początku należy brać pod 
uwagę wykorzystanie obszarów morskich w różnych celach oraz że morskie farmy 
wiatrowe należy sytuować w sposób uwzględniający potrzeby sektora rybołówstwa;

7. podkreśla, że na wcześniejszym etapie należy badać długoterminowe możliwości wielu 
zastosowań obszarów morskich, aby umożliwić rozwój morskich farm wiatrowych przy 
jednoczesnym uwzględnieniu ich wpływu na rybołówstwo;

8. wzywa Komisję do ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i krajami 
sąsiadującymi w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich w celu 
optymalizacji wykorzystania przestrzeni morskiej i współpracy międzysektorowej oraz 
ograniczenia do minimum konfliktów przestrzennych;

9. wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny skutków w celu zbadania oczekiwanego 
wpływu gospodarczego, społecznego i środowiskowego budowy nowych morskich 
instalacji wiatrowych na obszarach, na których mogą one kolidować z sektorem 
rybołówstwa.


