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

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

2019/2158(INI)

26.6.2020

PROIECT DE AVIZ 
al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la impactul pe care îl au parcurile eoliene din larg și alte sisteme de 
energie din surse regenerabile asupra pescuitului
(2019/2158(INI))

Raportor pentru aviz: Morten Petersen



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

RO

PA_NonLeg



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

RO



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

RO

SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru pescuit, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. reamintește angajamentul durabil al UE de a-și atinge obiectivul privind clima fără 
emisii de dioxid de carbon până în 2050, după cum s-a confirmat în Pactul verde 
european și în planul de redresare;

2. subliniază că energia din surse regenerabile este un motor esențial al decarbonizării; 
reamintește că cel puțin 32 % din necesarul total de energie al UE ar trebui să fie 
acoperit de energia din surse regenerabile până în 2030;

3. subliniază că o creștere a producției de energie eoliană offshore este esențială pentru 
tranziția către o energie curată; subliniază că, având în vedere că, în prezent, capacitatea 
eoliană offshore este de doar 25 GW, construirea de parcuri eoliene offshore trebuie să 
fie accelerată, astfel încât până în 2050 să furnizeze până la 450 GW de capacitate;

4. subliniază că este extrem de importantă decizia de a găsi un spațiu pentru o capacitate 
de maximum 450 GW de energie eoliană offshore;

5. subliniază că o expansiune puternică a producției de energie eoliană offshore necesită o 
abordare inteligentă pentru a asigura coexistența sa cu activitățile care au loc deja în 
zonele afectate;

6. reamintește că deplasarea activităților de pescuit poate fi foarte dăunătoare pentru 
pescuit; subliniază, prin urmare, că utilizarea multiplă a zonelor maritime trebuie luată 
în considerare de la început și că parcurile eoliene din larg trebuie poziționate astfel 
încât să se țină seama de necesitățile sectorului pescuitului;

7. subliniază că opțiunile pe termen lung pentru utilizări multiple ale zonelor offshore 
trebuie explorate într-o etapă timpurie, pentru a permite expansiunea parcurilor eoliene 
offshore, abordând, în același timp, impactul acestora asupra pescuitului;

8. invită Comisia să colaboreze îndeaproape cu statele membre și cu țările învecinate în 
domeniul amenajării spațiului maritim, în vederea optimizării utilizării spațiului maritim 
și a cooperării transsectoriale, reducând la minimum conflictele spațiale;

9. invită Comisia să realizeze o evaluare a impactului pentru a examina efectele 
economice, sociale și de mediu preconizate ale construirii de noi parcuri eoliene 
offshore în zonele în care acestea ar putea să intre în conflict cu sectorul pescuitului.


