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9.2.2022 A9-0339/7

Amendement 7
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0339/2021
Morten Petersen
Een Europese strategie voor hernieuwbare offshore-energie
(2021/2012(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de EU de 
Overeenkomst van Parijs heeft 
geratificeerd, alsmede de Europese Green 
Deal en de recent aangenomen Europese 
klimaatwet, waarin de EU zich tot doel 
stelt om uiterlijk in 2030 de uitstoot van 
broeikasgassen met ten minste 55 % te 
verminderen en uiterlijk in 2050 de 
doelstelling van klimaatneutraliteit, alsook 
aanvullende doelstellingen, te 
verwezenlijken teneinde de gevolgen van 
de wereldwijde klimaatverandering tegen 
te gaan;

A. overwegende dat de EU de 
Overeenkomst van Parijs heeft 
geratificeerd, alsmede de Europese Green 
Deal en de recent aangenomen Europese 
klimaatwet, waarin de EU zich tot doel 
stelt om uiterlijk in 2030 de uitstoot van 
broeikasgassen met ten minste 55 % te 
verminderen en uiterlijk in 2050 de 
doelstelling van klimaatneutraliteit alsook 
aanvullende doelstellingen te 
verwezenlijken, die samen Europa als 
vestigingsplaats voor bedrijven van de 
kaart zullen vegen;

Or. en
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9.2.2022 A9-0339/8

Amendement 8
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0339/2021
Morten Petersen
Een Europese strategie voor hernieuwbare offshore-energie
(2021/2012(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de transitie naar 
een broeikasgasneutrale, uiterst energie-
efficiënte en in grote mate op hernieuwbare 
energiebronnen gebaseerde economie een 
snelle en schone energietransitie vereist, 
die zorgt voor duurzaamheid, 
voorzieningszekerheid en betaalbare 
energie, alsook voor de nodige energie-
infrastructuur;

B. overwegende dat de transitie naar 
een broeikasgasneutrale, uiterst energie-
efficiënte en in grote mate op hernieuwbare 
energiebronnen gebaseerde economie leidt 
tot een snelle energietransitie, die een 
bedreiging vormt voor de duurzaamheid, 
voorzieningszekerheid en betaalbare 
energie, alsook voor de nodige energie-
infrastructuur;

Or. en
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9.2.2022 A9-0339/9

Amendement 9
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0339/2021
Morten Petersen
Een Europese strategie voor hernieuwbare offshore-energie
(2021/2012(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de aanzienlijke 
daling van de prijzen van hernieuwbare 
offshore-elektriciteit ervoor heeft gezorgd 
dat deze energiebron een van de meest 
concurrerend geprijsde energiebronnen is 
geworden, met een totaal gewogen 
gemiddelde van de genormaliseerde 
energiekosten (“levelised cost of energy”) 
voor offshorewindenergie dat tussen 2010 
en 2020 met 48 % is gedaald van 
0,14 EUR naar 0,071 EUR per kWh, en 
daardoor een essentieel element van de 
groene transitie is geworden, waarmee de 
weg wordt geëffend voor een moderne, 
hulpbronnenefficiënte en concurrerende 
economie, en een van de belangrijkste 
pijlers van de klimaatambities van de EU is 
geworden; overwegende dat met 
hernieuwbare offshore-energie enorme 
energiebronnen kunnen worden benut om 
huishoudens te beschermen tegen 
energiearmoede;

C. overwegende dat de daling van de 
prijzen van hernieuwbare offshore-
elektriciteit is bewerkstelligd door middel 
van ondoordacht beleid, met een totaal 
gewogen gemiddelde van de 
genormaliseerde energiekosten (“levelised 
cost of energy”) voor offshorewindenergie 
dat tussen 2010 en 2020 met 48 % is 
gedaald van 0,14 EUR naar 0,071 EUR per 
kWh, en daardoor een essentieel element 
van de groene transitie is geworden, 
waarmee de weg wordt geëffend voor een 
moderne, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende economie, en een van de 
belangrijkste pijlers van de klimaatambities 
van de EU is geworden; overwegende dat 
met hernieuwbare offshore-energie enorme 
energiebronnen kunnen worden benut om 
huishoudens te beschermen tegen 
energiearmoede;

Or. en
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9.2.2022 A9-0339/10

Amendement 10
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0339/2021
Morten Petersen
Een Europese strategie voor hernieuwbare offshore-energie
(2021/2012(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de in mededeling 
COM(2020)0741 van de Commissie 
vermelde streefcijfers voor de productie 
van hernieuwbare offshore-energie in alle 
zeegebieden van de EU, namelijk ten 
minste 60 GW tegen 2030 en 340 GW 
tegen 2050; wijst erop dat de geïnstalleerde 
capaciteit voor offshorewindenergie 
volgens de effectbeoordeling van de 
Commissie bij mededeling 
COM(2020)056216 70 à 79 GW moet 
bedragen om het traject naar een reductie 
met 55 % tegen 2030 betaalbaar te maken; 
verzoekt de lidstaten en de openbare en 
particuliere sector de reductiedoelstelling 
van 55 % tegen 2030 te overtreffen; dringt 
er bij de Commissie op aan de regels 
inzake overheidsopdrachten en staatssteun 
te herzien om te zorgen voor een 
kostenconcurrerende transitie die wordt 
ondersteund door een goed functionerende 
markt die het gebruik van 
offshorewindenergie stimuleert; constateert 
dat er gebieden zijn met een grotendeels 
onbenut potentieel voor hernieuwbare 
offshore-energie, zoals de Atlantische 
Oceaan, de Middellandse Zee, de Oostzee 
en de Zwarte Zee; benadrukt dat het besluit 
om uiterlijk in 2030 ruimte te vinden voor 
deze aanvullende capaciteit voor 
hernieuwbare offshore-energie van het 
grootste belang is en dat de EU daar vóór 

4. wijst op de in mededeling 
COM(2020)0741 van de Commissie 
vermelde streefcijfers voor de productie 
van hernieuwbare offshore-energie in alle 
zeegebieden van de EU, namelijk ten 
minste 60 GW tegen 2030 en 340 GW 
tegen 2050; wijst erop dat de geïnstalleerde 
capaciteit voor offshorewindenergie 
volgens de effectbeoordeling van de 
Commissie bij mededeling 
COM(2020)056216 70 à 79 GW moet 
bedragen om het traject naar een reductie 
met 55 % tegen 2030 betaalbaar te maken, 
hetgeen alleen kan worden bewerkstelligd 
met overheidssubsidies; verzoekt de 
lidstaten en de openbare en particuliere 
sector de reductiedoelstelling van 55 % 
tegen 2030 te overtreffen; dringt er bij de 
Commissie op aan de regels inzake 
overheidsopdrachten en staatssteun te 
herzien om te zorgen voor een 
kostenconcurrerende transitie die wordt 
ondersteund door een goed functionerende 
markt die het gebruik van 
offshorewindenergie stimuleert; constateert 
dat er gebieden zijn met een grotendeels 
onbenut potentieel voor hernieuwbare 
offshore-energie, zoals de Atlantische 
Oceaan, de Middellandse Zee, de Oostzee 
en de Zwarte Zee; benadrukt dat het besluit 
om uiterlijk in 2030 ruimte te vinden voor 
deze aanvullende capaciteit voor 
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2023/2024 prioritair werk van moet maken, 
zodat uiterlijk in 2030 kan worden 
gebouwd; benadrukt dat het 
concurrentievermogen van offshorewind- 
en oceaanenergie als energiebron zal 
blijven toenemen en dat de prijzen zullen 
blijven dalen naarmate de ontwikkeling en 
uitrol voortschrijden; benadrukt dat 
hernieuwbare offshore-energie een 
levensvatbare energiebron is en dat een 
duurzaam en betrouwbaar energiesysteem 
hernieuwbare offshore-energie moet 
combineren met andere 
energietechnologieën, 
opslagmogelijkheden en een flexibel 
energieverbruik;

_____________
16 SWD(2020)0176.

hernieuwbare offshore-energie van het 
grootste belang is en dat de EU daar vóór 
2023/2024 prioritair werk van moet maken, 
zodat uiterlijk in 2030 kan worden 
gebouwd; benadrukt dat het 
concurrentievermogen van offshorewind- 
en oceaanenergie als energiebron zal 
blijven toenemen en dat de prijzen zullen 
blijven dalen naarmate de ontwikkeling en 
uitrol voortschrijden; benadrukt dat 
hernieuwbare offshore-energie een 
levensvatbare energiebron is en dat een 
duurzaam en betrouwbaar energiesysteem 
hernieuwbare offshore-energie moet 
combineren met andere 
energietechnologieën, 
opslagmogelijkheden en een flexibel 
energieverbruik;

______________
16 SWD(2020)0176.

Or. en
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9.2.2022 A9-0339/11

Amendement 11
Thierry Mariani, Markus Buchheit, Tom Vandendriessche
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0339/2021
Morten Petersen
Een Europese strategie voor hernieuwbare offshore-energie
(2021/2012(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst op het risico dat grote 
windmolens op zee aanzienlijke gevolgen 
kunnen hebben voor terrestrische 
ecosystemen, mariene ecosystemen en 
landschappen; is van mening dat 
dergelijke ontwikkelingen vragen doen 
rijzen over de duurzaamheid en de invloed 
op bestaande economische activiteiten 
zoals visserij en toerisme;

Or. en
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9.2.2022 A9-0339/12

Amendement 12
Thierry Mariani, Tom Vandendriessche
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0339/2021
Morten Petersen
Een Europese strategie voor hernieuwbare offshore-energie
(2021/2012(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 12 bis. benadrukt dat bij 
effectbeoordelingen van nieuwe 
offshorewindinfrastructuur ook rekening 
moet worden gehouden met de mogelijke 
negatieve gevolgen voor de schoonheid 
van het landschap en voor de vissers, die 
respectievelijk resulteren in “visuele 
vervuiling” door de verandering van het 
uitzicht vanaf de kust en schade aan het 
milieu en de mariene fauna;

Or. en
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9.2.2022 A9-0339/13

Amendement 13
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0339/2021
Morten Petersen
Een Europese strategie voor hernieuwbare offshore-energie
(2021/2012(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 20 bis. wijst er tevens op dat grote 
hoeveelheden offshore opgewekte 
elektriciteit zullen worden gebruikt om te 
voldoen aan de energievraag in verband 
met de door de Commissie geplande 
tenuitvoerlegging van de 
waterstofstrategie;

Or. en
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9.2.2022 A9-0339/14

Amendement 14
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0339/2021
Morten Petersen
Een Europese strategie voor hernieuwbare offshore-energie
(2021/2012(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. acht het van groot belang dat 
hernieuwbare offshore-energie gedurende 
de hele projectcyclus op circulaire en 
hernieuwbare wijze wordt ontworpen, 
ontwikkeld en uitgerold; benadrukt met 
name dat de aanzienlijke hoeveelheid 
metalen en mineralen die nodig zijn om de 
groei van hernieuwbare technologieën te 
ondersteunen, op verantwoordelijke en 
circulaire wijze moeten worden gewonnen;

39. acht het van groot belang dat 
hernieuwbare offshore-energie gedurende 
de hele projectcyclus op circulaire en 
hernieuwbare wijze wordt ontworpen, 
ontwikkeld en uitgerold; benadrukt met 
name dat de aanzienlijke hoeveelheid 
metalen en mineralen die nodig zijn om de 
groei van hernieuwbare technologieën te 
ondersteunen, op verantwoordelijke en 
circulaire wijze moeten worden gewonnen; 
dringt erop aan dat de emissies bij de 
bouw en de ontmanteling worden 
opgenomen in de CO2-voetafdruk van 
windmolenparken;

Or. en
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9.2.2022 A9-0339/15

Amendement 15
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0339/2021
Morten Petersen
Een Europese strategie voor hernieuwbare offshore-energie
(2021/2012(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55

Ontwerpresolutie Amendement

55. beklemtoont dat de mate waarin 
hernieuwbare offshore-energie ingang 
vindt, afhankelijk is van de adequate 
tenuitvoerlegging van goed ontworpen 
marktregels en een stabiel 
regelgevingskader, aangezien het om 
langdurige investeringen gaat; wijst erop 
dat de kosten van offshorewindenergie de 
afgelopen twee decennia drastisch zijn 
gedaald, en verzoekt de Commissie en de 
lidstaten daarom te zorgen voor de best 
mogelijke randvoorwaarden voor een door 
de markt gestuurde ontwikkeling van 
offshorewindenergie; benadrukt dat het 
zonder een zo snel mogelijke uitfasering 
van fossiele brandstoffen en subsidies voor 
fossiele brandstoffen en een aanzienlijke 
toename van de 
offshorewindenergieproductie onmogelijk 
zou zijn om de doelstellingen voor 
hernieuwbare energie te verwezenlijken en 
de opwarming van de aarde tegen het einde 
van de eeuw te beperken tot minder dan 
1,5 °C;

55. beklemtoont dat de mate waarin 
hernieuwbare offshore-energie ingang 
vindt, afhankelijk is van de adequate 
tenuitvoerlegging van goed ontworpen 
marktregels en een stabiel 
regelgevingskader, aangezien het om 
langdurige investeringen gaat, zonder dat 
de externe kosten worden 
geïnternaliseerd; wijst erop dat de kosten 
van offshorewindenergie de afgelopen 
twee decennia drastisch zijn gedaald, en 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
daarom te zorgen voor de best mogelijke 
randvoorwaarden voor een door de markt 
gestuurde ontwikkeling van 
offshorewindenergie; benadrukt dat het 
zonder een zo snel mogelijke uitfasering 
van fossiele brandstoffen en subsidies voor 
fossiele brandstoffen en een aanzienlijke 
toename van de 
offshorewindenergieproductie onmogelijk 
zou zijn om de doelstellingen voor 
hernieuwbare energie te verwezenlijken en 
de opwarming van de aarde tegen het einde 
van de eeuw te beperken tot minder dan 
1,5 °C;

Or. en


