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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína udržateľný záväzok EÚ dosiahnuť do roku 2050 svoj cieľ v oblasti klímy, 
ktorým sú nulové emisie CO2 a ktorý bol potvrdený v európskej zelenej dohode a v 
pláne obnovy;

2. zdôrazňuje, že energia z obnoviteľných zdrojov je hlavnou hnacou silou dekarbonizácie; 
pripomína, že do roku 2030 by sa energiou z obnoviteľných zdrojov malo pokryť 
najmenej 32 % celkovej spotreby energie EÚ;

3. zdôrazňuje, že prechod na čistú energiu si vyžaduje zvýšenie výroby elektriny z veternej 
energie na mori; zdôrazňuje, že keďže v súčasnosti je kapacita výroby elektriny 
z veternej energie na mori len 25 GW, budovanie veterných elektrární na mori sa musí 
urýchliť tak, aby do roku 2050 dosiahla táto kapacita až 450 GW;

4. zdôrazňuje, že rozhodnutie o umiestnení zariadení na mori s kapacitou výroby elektriny 
z veternej energie až 450 GW je mimoriadne dôležité;

5. zdôrazňuje, že veľké rozšírenie  výroby elektriny z veternej energie na mori si vyžaduje 
inteligentný prístup, aby sa zabezpečila jej koexistencia s činnosťami, ktoré sa už 
uskutočňujú v daných oblastiach;

6. pripomína, že presun rybolovných činností môže veľmi vážne poškodiť rybolov; 
zdôrazňuje preto, že viacúčelové využívanie morských oblastí treba zohľadňovať od 
začiatku a veterné elektrárne na mori musia byť umiestnené tak, aby zohľadňovali 
potreby odvetvia rybolovu;

7. zdôrazňuje, že dlhodobé možnosti viacúčelového využívania pobrežných oblastí sa 
musia preskúmať už v skoršom štádiu, aby bolo možné rozširovať veterné elektrárne na 
mori, ale zároveň zohľadňovať ich vplyv na rybolov;

8. vyzýva Komisiu, aby úzko spolupracovala s členskými štátmi a susednými krajinami na 
námornom priestorovom plánovaní s cieľom optimalizovať využívanie morského 
priestoru a medziodvetvovej spolupráce a minimalizovať konflikty, ku ktorým v tomto 
priestore dochádza;

9. vyzýva Komisiu, aby vykonala posúdenie vplyvu s cieľom preskúmať očakávané 
hospodárske, sociálne a environmentálne vplyvy výstavby nových zariadení na výrobu 
elektriny z veternej energie na mori v oblastiach, kde je pravdepodobné, že sa dostanú 
do konfliktu s odvetvím rybného hospodárstva.


