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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja na zavezo Evropske unije v zvezi s trajnostjo, da bo do leta 2050 dosegla svoj 
podnebni cilj in postala brezogljično gospodarstvo, kakor je potrjeno v evropskem 
zelenem dogovoru in načrtu za oživitev gospodarstva;

2. poudarja, da je glavno gonilo razogljičenja energija iz obnovljivih virov; opozarja, da je 
treba do leta 2030 vsaj 32 % vseh energijskih potreb EU zadovoljiti z energijo iz 
obnovljivih virov;

3. poudarja, da je treba za prehod na čisto energijo bistveno povečati proizvodnjo vetrne 
energije; poudarja, da je treba pospešiti izgradnjo vetrnih elektrarn na morju, katerih 
trenutna zmogljivost je samo 25 GW, da bo do leta 2050 znašala 450 GW;

4. poudarja, kako izjemno pomembna je odločitev, da se najde prostor za polja vetrnic na 
morju v zmogljivosti do 450 GW;

5. poudarja, da je za znatno razširitev proizvodnje vetrne energije na morju potreben 
pameten pristop, ki bo zagotovil sožitje z dejavnostmi, ki že potekajo na teh območjih;

6. opozarja, da bi lahko izrinitev ribolovnih dejavnosti s teh območij zelo škodila ribištvu; 
zato poudarja, je treba že od začetka misliti na večnamensko uporabo morskih območij 
in umestiti polja vetrnic na morju tako, da se upoštevajo potrebe ribiškega sektorja; 

7. poudarja, da je treba bolj zgodaj preučiti dolgoročne možnosti za večkratno uporabo 
morskih območij, da bi omogočili širitev polj vetrnic na morju in hkrati obravnavali 
njihov vpliv na ribištvo;

8. poziva Komisijo, naj tesno sodeluje z državami članicami in sosednjimi državami pri 
pomorskem prostorskem načrtovanju, da bi optimizirali uporabo morskega prostora in 
medsektorsko sodelovanje ter čim bolj zmanjšali prostorska nesoglasja;

9. poziva Komisijo, naj izvede oceno učinka pričakovanih gospodarskih, socialnih in 
okoljskih vplivov gradnje novih polj vetrnic na morju na območjih, kjer bodo verjetno 
prišla v konflikt z ribiškim sektorjem.


