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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en europæisk strategi for vedvarende offshoreenergi
(2021/2012(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 194,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 
om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/89/EU af 23. juli 2014 om 
rammerne for maritim fysisk planlægning2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 
11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder3 
(direktivet om vedvarende energi),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 af 
17. april 2013 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og om 
ophævelse af beslutning nr. 1364/2006/EF og ændring af forordning (EF) nr. 713/2009, 
(EF) nr. 714/2009 og (EF) nr. 715/20094 (TEN-E-forordningen),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 
11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af 
forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og 
(EF) nr. 67/20105, som i øjeblikket er under revision,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen, om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 715/2009, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 2009/73/EF, 
2010/31/EU, 2012/27/EU og 2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF og (EU) 
2015/652 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 525/20136,

– der henviser til sin beslutning af 6. februar 2018 om hurtigere innovation inden for ren 
energi7

– der henviser til sin beslutning af 14. marts 2019 med titlen "Klimaændringer – en 

1 EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.
2 EUT L 257 af 28.8.2014, s. 135.
3 EUT L 328 af 21.12.2018, s. 82.
4 EUT L 115 af 25.4.2013, s. 39.
5 EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129.
6 EUT L 328 af 21.12.2018, s. 1.
7 EUT C 463 af 21.12.2018, s. 10.
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europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi i overensstemmelse med Parisaftalen"8,

– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2020 om den europæiske grønne pagt9,

– der henviser til sin beslutning af 10. juli 2020 om en omfattende europæisk strategi for 
energilagring10,

– der henviser til sin beslutning af 25. november 2020 om en ny industristrategi for 
Europa11,

– der henviser til sin beslutning af 19. maj 2021 om en europæisk strategi for brint12,

– der henviser til sin beslutning af 19. maj 2021 om en europæisk strategi for 
energisystemintegration13,

– der henviser til sin beslutning om havvindmølleparkers og vedvarende energisystemers 
indvirkning på fiskerisektoren (2019/2158(INI))14

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december 2019 om den europæiske 
grønne pagt (COM(2019)0640),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. marts 2020 med titlen "En ny 
industristrategi for Europa" (COM(2020)0102),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. maj 2020 med titlen "EU's 
biodiversitetsstrategi for 2030: Naturen skal bringes tilbage i vores liv" 
(COM(2020)0380) og den tilhørende beslutning af 9. juni 2021 med samme titel15,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. juli 2020 med titlen "En strategi for 
brint med henblik på et klimaneutralt Europa" (COM(2020)0301),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. juli 2020 med titlen "Styrkelse af en 
klimaneutral økonomi: En EU-strategi for integration af energisystemet" 
(COM(2020)0299),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. september 2020 med titlen "Styrkelse 
af Europas klimaambitioner for 2030 Investering i en klimaneutral fremtid til gavn for 
borgerne" (COM(2020)0562),

– der henviser til Kommissionens rapport af 14. oktober 2020 med titlen "2020-rapport 
om status over energiunionen i henhold til forordning (EU) 2018/1999 om forvaltning 

8 EUT C 23 af 21.1.2021, s. 116.
9 EUT C 270 af 7.7.2021, s. 2.
10 EUT C 371 af 15.9.2021, s. 58.
11 EUT C 425 af 20.10.2021, s. 43.
12 Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0241.
13 Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0240.
14 Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0338.
15 Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0277.
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af energiunionen og klimaindsatsen" (COM(2020)0950),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. november 2020 med titlen "En EU-
strategi for udnyttelse af potentialet i offshore vedvarende energi med en klimaneutral 
fremtid for øje" (COM(2020)0741),

– der henviser til Kommissionens forslag af 15. december 2020 til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og 
om ophævelse af forordning (EU) nr. 347/2013 (COM(2020)0824),

– der henviser til Det Europæiske Miljøagenturs rapport nr. 3/2015 af 1. oktober 2015 
med titlen "Marine protected areas in Europe's seas – An overview and perspectives for 
the future" (beskyttede havområder i Europas have – et overblik og perspektiver for 
fremtiden) og agenturets briefing af 6. oktober 2020 med titlen "Management 
effectiveness in the EU's Natura 2000 network of protected areas" (effektiviteten af 
forvaltningen af EU's Natura 2000-net af beskyttede områder),

– der henviser til den aftale, som blev vedtaget på den 21. partskonference under FN's 
rammekonvention om klimaændringer (COP21) i Paris den 12. december 2015 
(Parisaftalen),

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til udtalelser fra Transport- og Turismeudvalget og Fiskeriudvalget,

– der henviser til betænkningen fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A9-
0339/2021),

A. der henviser til, at EU har ratificeret Parisaftalen og den europæiske grønne pagt samt 
den nyligt vedtagne europæiske klimalov, som fastsætter et EU-mål om at reducere 
drivhusgasemissionerne med mindst 55 % inden 2030 og at nå målet om 
klimaneutralitet senest i 2050 samt supplerende mål med henblik på at bekæmpe 
virkningerne af de globale klimaændringer;

B. der henviser til, at en omstilling til en økonomi, som er baseret på drivhusgasneutralitet 
og en høj andel af vedvarende energikilder, kræver en hurtig og ren energiomstilling, som 
sikrer bæredygtighed, forsyningssikkerhed og prismæssigt overkommelig energi samt 
den nødvendige energimæssige infrastruktur;

C. der henviser til, at det betydelig fald i priserne på vedvarende offshoregenereret 
elektricitet har gjort den til en af de prismæssigt mest konkurrencedygtige energikilder, 
idet de normaliserede, vægtede gennemsnitsomkostninger ved offshore vindenergi på 
globalt plan er faldet med 48 % mellem 2010 og 2020 (fra 0,14 til 0,071 EUR pr. kWh), 
og dermed udgør den et afgørende element i den grønne omstilling, idet den baner vejen 
for en moderne, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi og er blevet en af de 
vigtigste søjler i EU's klimaambitioner; der henviser til, at vedvarende offshoreenergi 
har mulighed for at anvende enorme energikilder til at beskytte husholdninger mod 
energifattigdom;

D. der henviser til, at EU-strategien for vedvarende offshoreenergi bør tage hensyn til de 
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forskellige geografiske særtræk ved havområderne i EU, hvilket gør det vanskeligt at 
udvikle en universalløsning;

E. der henviser til, at EU's produktionssektor for vedvarende offshoreenergi er teknologisk 
førende og har et stort potentiale til at sætte skub i EU's økonomi ved at styrke væksten i 
ren energiproduktion i Europa og den øvrige verden;

F. der henviser til, at det samlede beløb, der stod til rådighed for EU's forsknings- og 
udviklingsprogrammer til offshore vindenergi i de seneste ti år, var på 496 mio. EUR; 
der henviser til, at offentlige investeringer i forskning og udvikling inden for 
vindenergi-værdikæden allerede har haft afgørende indflydelse på sektorens mulighed 
for at udvikle sig; der henviser til, at de investeringer, der er nødvendige for at fortsætte 
den storstilede udbredelse af vedvarende offshoreenergi inden 2050, anslås til næsten 
800 mia. EUR, ca. to tredjedele til finansiering af den tilhørende netinfrastruktur og ca. 
en tredjedel til offshore elproduktion; der henviser til, at NextGenerationEU-
genopretningsplanen udgør en enestående mulighed for at mobilisere betydelige 
offentlige midler i tilgift til de private investeringer;

G. der henviser til, at færdigheder og kvalifikationer blandt arbejdsstyrken er afgørende 
for, at strategien for vedvarende offshoreenergi kan blive en succes;

H. der henviser til, at EU's havne spiller en afgørende rolle med hensyn til at sikre, at 
offshore vindenergi er omkostningseffektiv og kan bane vej for lokal udvikling i 
kystsamfundene;

I. der henviser til, at Nordsøen i øjeblikket er verdens førende region med hensyn til 
anvendt kapacitet inden for offshore vindenergi; der henviser til, at europæiske 
havområder som Atlanterhavet, Middelhavet, Østersøen og Sortehavet er lovende steder 
for opskalering af offshore vindproduktion og ibrugtagning i EU; der henviser til, at de 
vestlige EU-medlemsstater ved Atlanterhavet  har et højt naturligt potentiale for 
offshore vindenergi ved både bundforankrede og flydende havvindmøller; der henviser 
til, at de sydlige EU-medlemsstater ved Middelhavet har et højt potentiale for 
vindenergi ved mestendels flydende havvindmøller; der henviser til, at EU-
medlemsstaterne ved Østersøen har et højt naturligt potentiale for vindenergi ved 
bundforankrede vindmøller; der henviser til, at de østlige EU-medlemsstater ved 
Sortehavet har et stort potentiale for energiudvinding ved både bundforankrede og 
flydende havvindmøller;

J. der henviser til, at der er behov for yderligere forskning i indvirkningerne af forskellig 
vedvarende offshoreenergiteknologi og -infrastruktur på havøkosystemer, 
havbiodiversiteten og beskyttede havområder;

K. der henviser til, at omstillingen til en klimaneutral økonomi bør ledsages af en 
genopretning af naturen uden at gå på kompromis med de eksisterende naturmål i EU's 
biodiversitetsstrategi for 2030 eller lade nogen i stikken som fastsat i den europæiske 
grønne pagt; der henviser til, at energiomstillingen bør være retfærdig og inklusiv;

L. der henviser til, at projekter for vedvarende offshoreenergi og disses 
miljøkonsekvensvurderinger skal følge tilgangen med afbødningshierarki; der henviser 
til, at når undgåelse er umulig eller meget vanskelig, skal reduktionsforanstaltninger 
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vedtages og gennemføres effektivt i alle faser, lige fra udvælgelse af lokaliteter til 
udnyttelse og nedlæggelse; der henviser til, at disse afbødende foranstaltninger omfatter 
foranstaltninger mod undervandsstøj som fastsat i miljøkonsekvensvurderinger;

M. der henviser til, at Kommissionen bør vurdere, om det er muligt at etablere et vigtigt 
projekt af fælleseuropæisk interesse vedrørende en stor flydende vindmøllepark og et 
projekt vedrørende et hermed forbundet elektrolyseanlæg;

N. der henviser til, at der er mulighed for at drage fordel af kompatibiliteten mellem 
kravene til det maritime rum for at sikre, at vedvarende offshoreenergi er i 
overensstemmelse med EU's biodiversitetsstrategi for 2030; der henviser til, at 
havvindmølleparker kan gavne havets biodiversitet, hvis de udformes og bygges 
bæredygtigt; der henviser til, at en kraftig udvidelse af produktionen af offshore 
vindenergi skal gribes intelligent an, så det sikres, at en sådan produktion kan eksistere 
side om side med andre aktiviteter i de berørte områder, og at der gøres mindst mulig 
skade på miljøet; der henviser til, at støjforurening fra opførelsen og driften af 
vindmølleparker, og navnlig fra søtransport, har en indvirkning på havøkosystemet og 
bør være omhandlet i miljølovgivningen; er af den faste overbevisning, at inddragelse af 
udviklere af vedvarende energi på et tidligt tidspunkt i processen vil bidrage til en 
vellykket tildeling af havområder; der henviser til, at tildelingen af havområder bør 
være resultatet af en fælles maritim fysisk planlægning og integreret 
kystzoneforvaltning, der rækker ud over de nationale grænser; der henviser til, at 
elektricitetsudbyttet fra havvindmøller overstiger udbyttet fra vindmøller på land og er 
mere tilbøjelige til at blive accepteret af dem, der bor i nærheden;

O. der henviser til, at menneskelige aktiviteter, herunder vedvarende energi, ikke bør være 
tilladt i strengt beskyttede områder i EU, der er udpeget som sådanne inden for 
rammerne af EU's biodiversitetsstrategi for 2030;

P. der henviser til, at strategiens mål om at skabe en langsigtet ramme, der fremmer en 
forsvarlig sameksistens mellem offshoreinfrastruktur og andre anvendelser af det 
maritime rum, bidrager til at beskytte miljøet og skaber grundlag for, at fiskersamfund 
kan trives;

Q. der henviser til, at en retfærdig omstilling af arbejdere fra offshore olie- og gassektoren 
til sektoren for vedvarende offshoreenergi bør støttes ved en forbedret anerkendelse af 
deres færdigheder og kvalifikationer; der henviser til, at det er vigtigt at opretholde de 
højeste sociale og miljømæssige standarder;

R. der henviser til, at udbredelsen af vedvarende offshoreenergi afhænger af den kollektive 
indsats i den offentlige og den private sektor; der henviser til, at offentligt ejede 
virksomheder kan spille en rolle sammen med private virksomheder i sektoren for 
vedvarende offshoreenergi; der henviser til, at revisionen af reglerne om statsstøtte og 
offentlige indkøb bør give mere fleksibilitet i gennemførelsen af den grønne omstilling, 
herunder projekter for vedvarende offshoreenergi;

1. mener, at bekæmpelse af klimaændringer ved hjælp af vedvarende offshoreenergi er 
afgørende for at nå målene i Parisaftalen og opretholde EU's forpligtelse til at opnå 
drivhusgasneutralitet inden 2050 i overensstemmelse med den seneste videnskabelige 
dokumentation som bekræftet i den europæiske grønne pagt og genopretningsplanen 
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NextGenerationEU; fremhæver, at en klimaneutral økonomi kræver, at vedvarende 
energi ibrugtages i et hidtil uset omfang; fremhæver, at mange medlemsstater sakker 
bagud i opstilling og ibrugtagning af den nødvendige vedvarende energi og 
infrastruktur; fremhæver desuden, at samtlige medlemsstater bør gøre betydelige 
bestræbelser på at indfri deres fulde potentiale vedrørende vedvarende energi; 
understreger, at EU ikke vil være i stand til at leve op til sine klimaforpligtelser, hvis 
der ikke træffes yderligere foranstaltninger for at fremskynde anvendelsen af 
vedvarende offshoreenergi;

2. opfordrer Kommissionen til at gøre vedvarende offshoreenergi og andre relevante 
energiteknologier et centralt led i EU's energisystem inden 2050;

3. understreger, at energibesparelser, energieffektivitet og vedvarende energi er blandt de 
vigtigste drivkræfter for at opnå en klimaneutral økonomi; minder om EU's efterlevelse 
af energieffektivitet først-princippet og fremhæver betydningen af at implementere dette 
princip i al relevant lovgivning og relevante initiativer;

4. fremhæver, at energiproduktionsmålene for vedvarende offshoreenergi i alle EU's have, 
som det er beskrevet i Kommissionens meddelelse COM(2020)0741, er mindst 60 GW i 
2030 og 340 GW i 2050; minder om, at ifølge Kommissionens konsekvensanalyse, som 
ledsager meddelelse COM(2020)056216, skal den installerede effekt af 
havvindmølleparker være på 70-79 GW for at sikre en omkostningseffektiv fremgang 
hen imod en 55 %-reduktion inden 2030; opfordrer medlemsstaterne og den offentlige 
og private sektor til at overgå reduktionsmålet på 55 % inden 2030; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at revidere reglerne for offentlige indkøb og 
statsstøttereglerne for at sikre en omkostningseffektiv omstilling understøttet af et 
velfungerende marked, der presser anvendelsen af offshore vindenergi; bemærker, at der 
findes farvande med i vidt omfang uudnyttet potentiale for vedvarende offshoreenergi 
såsom Atlanterhavet, Middelhavet, Østersøen og Sortehavet; fremhæver, at 
beslutningen om at finde plads til denne yderligere kapacitet af vedvarende 
offshoreenergi inden 2030 er af største betydning og bør anses for en prioritet samt 
fastsættes som sådan i EU inden 2023/2024, således at anlæggene kan stå færdige pr. 
2030; fremhæver, at offshore-vindkraftens og den oceanbaserede energis 
konkurrenceevne som energikilde vil fortsætte med at stige, og at priserne fortsat vil 
falde yderligere i takt med den fortsatte udvikling og udbredelse; understreger, at 
vedvarende offshoreenergi er en bæredygtig energikilde, og at et bæredygtigt og 
pålideligt energisystem skal kombinere vedvarende offshoreenergi med andre 
energiteknologier, lagringsmuligheder og fleksibelt energiforbrug;

5. mener, at vedvarende offshoreenergi skal være bæredygtig i hele værdikæden og have 
begrænsede negative indvirkninger på miljøet og på den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed; minder om, at den europæiske grønne pagt indeholder et 
tilsagn om, at ingen skal lades i stikken; understreger, at menneskers velbefindende bør 
være det centrale hensyn i den grønne omstilling;

6. bemærker den konkurrencefordel, som EU-virksomheder og -teknologier har inden for 
vedvarende offshoreenergi; opfordrer Kommissionen til at sikre, at EU bevarer sin 
teknologiske førerposition, fastholder talentmassen og leverer økonomisk 

16 SWD(2020)0176.
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overkommelig, ufarlig og bæredygtig energi, samtidig med at der tages hensyn til de 
potentielle konsekvenser, herunder dem der vedrører klimaforandringer og havmiljøet; 
understreger betydningen af at fastholde denne konkurrencefordel; understreger 
potentialet for vækst i sektoren og dens bidrag til EU's økonomi, herunder eksport af 
teknologi og systemer; fremhæver betydningen af at støtte investeringer i forskning og 
udvikling og bygge innovative teknologi-industrisystemer til vedvarende offshoreenergi 
gennem tværnationalt samarbejde og partnerskaber inden for Horisont Europa med 
henblik på at fremme og støtte solide EU-værdikæder, der er afgørende for de to 
omstillinger, samtidig med hurtig ibrugtagning af den innovation, der finder sted på 
området; understreger betydningen af industriarbejdspladser af høj kvalitet for at 
fremme en retfærdig omstilling;

7. understreger behovet for at opretholde en ren, konkurrencedygtig og bæredygtig 
forsyningskæde for vedvarende offshoreenergi inden for EU; understreger derfor 
behovet for, at leverandørerne efterlever de allerhøjeste standarder for kvalitet, sundhed, 
sikkerhed og miljø i henhold til EU-certificering og -standarder fastslået gennem en 
samrådsprocedure med alle relevante interessenter; fremhæver yderligere behovet for at 
minimere transportomkostningerne i forsyningskæden; mener, at offentlige udbud bør 
tage disse elementer i betragtning;

8. fremhæver, at ibrugtagningen af vedvarende offshoreenergi er en ideel lejlighed for øer 
og regioner i den yderste periferi til at dekarbonisere deres energimiks og massivt 
nedtrappe deres afhængighed af import af fossile brændstoffer; opfordrer til, at 
initiativet "Ren energi til EU's øer" intensiveres med et stærkt fokus på vedvarende 
offshoreenergi; minder om, at øer er særligt berørt af vandstandsstigningen i havene;

9. opfordrer Kommissionen til snarest muligt at foretage en konsekvensanalyse, der 
afklarer de økonomiske og socioøkonomiske konsekvenser af vedvarende 
offshoreenergi, og herunder sætte særligt fokus på eksisterende jobs og jobs skabt i 
forbindelse med implementeringen af 300-450 GW kapacitet inden 2050;

10. opfordrer til, at lokale kompetente myndigheder vurderer initiativer, der fremmer 
lokaløkonomierne, lokale bæredygtige jobs og økonomiske aktiviteter ved indførelse af 
vedvarende offshoreenergi; opfordrer til identificering af synergier mellem sektorer, der 
bedst kan støtte den dobbelte grønne og digitale omstilling og bidrage til fremtidssikring 
af den økonomiske genopretning sammen med udviklingen af synergier med de tiltag, 
der muliggør en bæredygtig blå økonomi;

Infrastruktur og net

Investeringer i infrastruktur

11. understreger, at det haster med at forbedre og udvide den eksisterende infrastruktur, 
uden dog at tilsidesætte EU's biodiversitetsstrategi for 2030 og EU-retten på 
naturområdet, for at muliggøre øget brug af elektricitet baseret på vedvarende 
energikilder; beklager, at en række medlemsstater endnu ikke har nået deres mål om 
10 % sammenkobling af elnet inden 2020, og opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre passende infrastruktur, såsom transmissionslinjer, til at 
integrere og transportere offshore elektricitet fra vedvarende offshoreenergikilder; 
tilslutter sig EU-målet for 2030 om 15 % sammenkobling af elnet som fastsat i artikel 2 
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i forordning (EU) 2018/1999 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen; 
opfordrer Kommissionen til at udtænke et forslag, der kan fremskynde indarbejdelsen af 
sammenkoblingsmålet; mener, at Unionen og dens medlemsstater bør udarbejde aftaler 
om infrastrukturen for offshore energi med geografiske naboregioner;

12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sørge for, at der er tilstrækkelig 
infrastruktur i EU med henblik på at sikre en omkostningseffektiv ibrugtagning af 
vedvarende offshoreenergi;

13. fremhæver betydningen af at sikre en bæredygtig og ansvarlig udvikling af sektoren for 
vedvarende offshoreenergi under hensyntagen til søtransportens og havnebyers 
afgørende rolle; fremhæver, at udviklingen af vedvarende offshoreenergi i bør tage 
hensyn til behovet for sikre sejlruter og -korridorer og ankerpladser til skibsfart samt 
den fremtidige fastlæggelse af indsejlingsruter til havne; understreger betydningen af at 
have moderne, bæredygtige og innovative havne til montering, fremstilling og 
vedligeholdelse af udstyr til vedvarende offshoreenergi samt den betragtelige 
investering, der er nødvendig for at opgradere havneinfrastrukturer, herunder 
transportterminaler, og skibe til at kunne levere disse tjenester; gør opmærksom på 
havnenes rolle som landingssteder på land for vedvarende offshoreproduceret energi og 
den dertil knyttede logistik og som knudepunkter for elektrisk offshore nettilslutning og 
sammenkoblinger på tværs af grænserne;

14. fremhæver, at adgang til vedvarende offshoreenergi også vil bidrage til at gøre havne 
grønnere, herunder i form af strømforsyning på land til skibe, der ligger ved kaj, og 
deres udvikling som knudepunkter for cirkulær industri; fremhæver, at 
medlemsstaternes maritime fysiske planer bør være forenelige med den fremtidige 
udvikling, herunder nye trafikstrømme, nye sejlruter og større fartøjer, og at de bør 
sikre, at offshore energiinfrastruktur kan befinde sig side om side med søtransportruter, 
fiskeri, trafiksepareringssystemer, ankerpladser, flådeadgang og flådeaktiviteter samt 
havneudvikling; er kraftigt tilhænger af, at der sikres det højeste niveau af sikkerhed for 
skibe, der forbisejler infrastrukturer til vedvarende offshoreenergi, herunder 
tilstrækkelig operationsrækkevidde for skibstrafiktjeneste og indsættelse af 
redningsfartøjer i området;

15. glæder sig over Kommissionens forslag til en revision af TEN-E-forordningen for at nå 
den europæiske grønne pagts mål og for at tilpasse lovgivningen til 1,5 °C og glæder sig 
også over den opmærksomhed, som Kommissionen giver sektoren for vedvarende 
offshoreenergis behov og prioriteter; understreger, at udviklingen af bæredygtige og 
effektive hybride og radiale offshorevindaktiver til produktion, sammenkobling og 
transmission kræver fremadrettet offentlig og privat planlægning og investeringer; er af 
den faste overbevisning, at lovgivningsmæssige rammer bør fremme foregribende 
investeringer; fremhæver behovet for at sikre, at der sker en koordination og afpasning 
mellem planer for udvikling af el-net henholdsvis til lands og til vands, herunder 
gennem indkredsning af steder for offshoreforbindelsers adgang til land og 
indarbejdelse i landnettet; opfordrer medlemsstaterne til at fremskynde den fornødne 
netinfrastruktur for at fremme den grønne omstilling, for hvilken overgangen til 
elektrificering er afgørende; anerkender, at de omfattende investeringer, og som ofte 
implementeres samtidigt, vil kræve omhyggelig og nøjagtig tilrettelæggelse;
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16. understreger betydningen af i fællesskab at fastsætte omfanget af den vedvarende 
offshoreenergi-produktion, som medlemsstaterne skal foretage inden for hvert 
havområde i henholdsvis 2030, 2040 og 2050, og at aftale samarbejde herom for så vidt 
angår at sikre investeringssikkerhed og indfrielse af klima- og energimålene;

17. anerkender potentialet for vedvarende offshoreenergi i alle de europæiske havområder og 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til yderligere at fremme nøgleteknologier 
til at udnytte denne energi;

18. glæder sig over Kommissionens tilsagn vedrørende strategien om at befordre dialog om 
miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed ved vedvarende offshoreenergi og at 
fremme et "praksisfællesskab", hvor alle interessenter, herunder industri, NGO'er, fiskere 
og forskere, kan føre drøftelser, udveksle erfaringer og samarbejde om fælles projekter 
fra et tidligt stadie;

19. bemærker de potentielle fordele, der er forbundet med at kombinere offshore-
produktionsfaciliteter og transmissionsaktiver i udbudsproceduren; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at analysere potentialet og mulige udfordringer 
ved denne altomfattende tilgang til udbud og vurdere dens anvendelighed på forskellige 
strukturer; understreger, at denne analyse skal tage hensyn til de mulige udfordringer 
med hensyn til at sikre incitamenter og optimal planlægning af offshore- og onshore-
transmissionsnet;

20. minder om, at elproduktion fra vedvarende offshoreenergi også skaber en mulighed for 
produktion af vedvarende brint som beskrevet i Kommissionens meddelelse 
COM(2020)0741, COM(2020)0299 og COM(2020)0301;

21. bemærker den iboende komplementaritet mellem forskellige vedvarende 
energiteknologier for så vidt angår fælles infrastruktur, forsyningskædesynergi og mere 
pålidelig aggregeret strømproduktion;

22. understreger behovet for investering i infrastruktur til at støtte udbygningen af sektoren 
for vedvarende offshoreenergi, navnlig investering i havne så disse kan håndtere større 
vindmøller og komponenter og har kapacitet til operationer og vedligeholdelse 
(inklusive oplæringssteder), og opføre anlæg til brug for nedlæggelse og fremstilling af 
bundforankrede og flydende havvindmøller; fremhæver den omstændighed, at 
vedvarende offshoreenergi vil blive afgørende for energiforsyningssikkerheden, og at 
der skal tages de fornødne skridt til at sikre infrastrukturen mod cyberangreb;

Samarbejde mellem medlemsstaterne

23. understreger, at samarbejde mellem medlemsstaterne er afgørende for at maksimere den 
effektive brug af offshore-energiressourcer under hensyntagen til de særlige forhold i 
hvert område; fremhæver vigtigheden af energisamarbejdet i Nordsøen og behovet for 
igen at medtage Det Forenede Kongerige; bemærker, at den nuværende retlige ramme 
bør forbedres for at fremme et sådant frivilligt samarbejde i et tilstrækkeligt omfang; er 
af den faste overbevisning, at undladelse af at fremme samarbejdet mellem 
medlemsstaterne og indbyrdes forbundne ikke-EU-lande vil hæmme udrulningen af 
offshore energi; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe 
de nødvendige foranstaltninger uden yderligere forsinkelse; opfordrer medlemsstaterne 
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til straks at koordinere og udarbejde planer for offshore udvikling;

24. understreger, at regionalt samarbejde mellem EU's medlemsstater og nabostater inden 
for de enkelte havområder bør fremmes gennem fælles planlægning ved at fjerne 
lovgivningsmæssige hindringer samt ved at udarbejde kort over den regionale fysiske 
udnyttelse af havene, som alle interessenter har adgang til, og som regelmæssigt 
revideres via en fælles overvågningsramme;

25. glæder sig over Kommissionens hensigt om at koordinere med medlemsstaterne for at 
støtte udbredelsen af 100 MW bølge- og tidevandsenergi senest i 2025 og mindst 1 GW 
senest i 2030;

26. glæder sig over Kommissionens forslag til en forordning om retningslinjer for den 
transeuropæiske energiinfrastruktur og om ophævelse af forordning (EU) nr. 347/2013 
og støtter oprettelsen af et enkelt kontaktpunkt for hvert prioriteret offshorenetkorridor, 
som burde lette koordineringen mellem medlemsstaterne og godkendelsesprocessen for 
projekter for vedvarende offshoreenergi af fælles interesse;

Fjernvarme og fjernkøling

27. bemærker, at elektricitet og direkte opvarmning og køling produceret fra vedvarende 
offshoreenergikilder kan bidrage til at gøre enhver slutanvendelse af elektricitet, såsom 
varmepumper, grønnere, og føre til et fald i og på sigt fjerne drivhusgasemissioner; 
fremhæver potentialet for at integrere vedvarende offshoreenergi i fjernvarme gennem 
ren elektricitet og varmepumper;

28. opfordrer Kommissionen til at analysere bedste praksis på modne fjernvarme- og 
fjernkølingsmarkeder til gavn for nye markeder; understreger, at medlemsstaterne har 
mulighed for at opbygge kapacitet til at lagre opvarmning og køling og dermed fremme 
optagelsen af store udsving i vedvarende offshoreenergi; understreger, at manglende 
data og afkobling fra bygningsrenoveringsstrategier på kommuneniveau udgør en 
stopklods for en yderligere integration af vedvarende energikilder på markederne for 
fjernvarme og fjernkøling;

29. fremhæver nationale og lokale myndigheders rolle i den strategiske planlægning af 
opvarmning og køling og med hensyn til at støtte fjernenergioperatører ved at nedbringe 
investeringsrisikoen og lette adgangen til direkte finansiering fra den offentlige sektor;

Forskning og udvikling

30. er fast overbevist om, at EU og medlemsstaterne bør støtte forskning i og udvikling af 
tilslutningspunkter til flere formål; understreger behovet for at skabe en langsigtet 
ramme for sådanne tilslutningspunkter, der effektivt kan integrere offshore- og onshore-
markederne; opfordrer Kommissionen til at bistå fabrikanter af forskelligt udstyr med at 
udvikle en fælles standard, der kan sikre kompatibilitet og interoperabilitet mellem 
tilslutningspunkterne; fremhæver, at nye teknologier, såsom tilslutningspunkter til flere 
formål, skal designes, afprøves, demonstreres og gøres mindre risikobetonede for at 
fremskynde introduktionen på markedet; opfordrer til, at der skabes passende 
rammebetingelser for at sikre en hurtig udvikling af disse teknologier;
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31. opfordrer indtrængende Kommissionen, medlemsstaterne og den private sektor til at øge 
investeringerne i forskning og udvikling inden for cirkulær og naturinkluderende design 
til vedvarende offshoreenergi samt teknologi til genanvendelse og demontering af 
vedvarende offshoreenergistationer;

32. understreger, at EU's sektor for vedvarende offshoreenergi er afhængig af importerede 
råstoffer og komponenter til fremstilling, og at forsyningskæderne for disse stoffer bør 
beskyttes; gentager behovet for, at leverandørerne efterlever de allerhøjeste standarder 
for kvalitet, sundhed, sikkerhed og miljø i henhold til EU-certificering og -standarder;

33. er af den faste overbevisning, at EU og medlemsstaterne bør støtte forskning i og 
udvikling af flydende havbaserede vind-, tidevands-, bølge- og vandstrømkraftværker, 
der kan tilpasses de forskellige havbundsforhold i Europa; understreger også i denne 
forbindelse behovet for at støtte forskning, udvikling, opskalering og kommercialisering 
af dekarboniseringen af hele værdikæden for vedvarende offshoreenergi, af teknologier, 
der anvender vedvarende energikilder såsom offshore vindkraft til at dekarbonisere 
andre sektorer, og af sektorkobling;

34. fremhæver behovet for at udnytte vedvarende offshoreenergi på store vanddybder; 
fremhæver, at flydende teknologi muliggør højere og mere konstante vindhastigheder, 
hvilket også kan minimere vindmøllens miljøpåvirkning og mindske presset i 
forbindelse med kystplanlægning; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
fremme forskning i, udvikling og overvågning af og innovation inden for teknologier 
såsom flydende platforme; understreger, at dette for EU udgør en enestående mulighed 
for at blive førende på verdensplan inden for vedvarende offshoreenergiteknologier, 
som vil være af central betydning for dekarbonisering;

35. mener, at det er afgørende at have centrale segmenter af værdikæder for vedvarende 
energi i Europa for at nå EU's klimamål og give borgerne betydelige økonomiske 
fordele; opfordrer til, at der træffes passende foranstaltninger til at støtte den rolle, som 
lokalt europæisk indhold spiller i forsyningskæden og lovgivningen for strategien for 
vedvarende energi;

36. glæder sig over, at Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank er fast besluttet 
på at samarbejde med andre finansielle institutioner om at støtte strategiske og mere 
risikofyldte investeringer i offshoreenergi gennem InvestEU, samtidig med at det sikres, 
at EU forbliver førende på det teknologiske område;

37. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i forbindelse med den europæiske 
grønne pagt at øge anvendelsen af EU's fonde til at støtte udviklingen af vedvarende 
offshoreenergi i områder og øer i den yderste periferi for på effektiv vis at begrænse 
deres afhængighed af fossile brændstoffer;

38. understreger, at udvidelsen af vedvarende offshoreenergi vil kræve en stor højt 
specialiseret og kvalificeret arbejdsstyrke, og opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at tage de nødvendige skridt til at foregribe manglen på kvalificeret 
arbejdskraft ved at sikre attraktive arbejdsvilkår under hensyntagen til sundhed og 
sikkerhed; støtter Kommissionens ambition om at støtte kompetente nationale og 
regionale myndigheder i at skabe og udbyde specifikke uddannelses- og 
erhvervsuddannelsesprogrammer inden for vedvarende offshoreenergi, og anerkender 
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behovet for at udvikle en pulje af kvalificeret arbejdskraft på feltet; opfordrer 
Kommissionen til at medtage området for vedvarende offshoreenergi i sin næste 
europæiske dagsorden for færdigheder for at hjælpe enkeltpersoner, multinationale 
selskaber samt små og mellemstore virksomheder med at udvikle de nødvendige 
færdigheder til sektoren for vedvarende offshoreenergi; understreger betydningen af 
kvinders beskæftigelse i offshoresektorens yderst tekniske miljø;

39. mener, at det igennem hele projektcyklussen er afgørende at udforme, udvikle og 
ibrugtage vedvarende offshoreenergi på en cirkulær og vedvarende måde; understreger 
navnlig, at den betydelige mængde metaller og mineraler, der er nødvendige for at støtte 
væksten inden for vedvarende teknologier, skal tilvejebringes ansvarligt og cirkulært;

40. understreger de betydelige muligheder for at udvikle vedvarende offshore-brint, som 
kan bidrage til en yderligere udvikling af markedet for vedvarende brint; opfordrer 
Kommissionen til at vurdere, hvordan vedvarende offshoreenergikilder kan bane vejen 
for udvikling af produktionen af vedvarende brint;

41. fremhæver vigtigheden af private og offentlige investeringer i sektoren for vedvarende 
offshoreenergi med henblik på ibrugtagning af vedvarende offshoreenergiteknologier i 
stor skala; gentager sin opfordring til Kommissionen om at skræddersy Horisont Europa 
til udviklingen, opskaleringen og kommercialiseringen af banebrydende teknologier og 
innovationer i Unionen for at bygge bro over kløften mellem innovation og 
markedsudbredelse, ved at yde risikofinansiering til teknologi, der befinder sig på et 
tidligt stadium, og til demonstrationsprojekter og udvikle tidlige værdikæder for at 
støtte udviklingen af forskningsinfrastruktur, også med henblik på at mindske de 
eksisterende kløfter mellem medlemsstaterne;

42. fremhæver, at forbedrede færdigheder inden for vedvarende offshoreenergi og 
sektorspecifik viden er aktiver, der kan eksporteres til ikke-EU-lande og dermed bidrage 
til EU's eksport af tjenesteydelser og til bekæmpelse af klimaændringer på globalt plan;

Tilladelser og fysiske planer for havområderne

Strømlining af udstedelsen af tilladelser

43. understreger, at opfyldelsen af 2030- og 2050-målene kræver, at udbygningen af 
vedvarende offshoreenergi fremskyndes; fremhæver behovet for en mere bæredygtig 
forvaltning af det maritime rum og kysterne for at frigøre potentialet ved vedvarende 
offshoreenergi; er af den faste overbevisning, at en ordentlig proces for maritim fysisk 
planlægning skal ledsages af en solid tilgang til offentlig deltagelse, således at alle 
interessenters og kystsamfunds synspunkter tages i betragtning; bemærker, at den store 
interesse i vedvarende offshoreenergi vil tiltrække et øget antal ansøgninger om 
tilladelse; opfordrer medlemsstaterne til hurtigst muligt at forenkle de relevante 
procedurer og koordinere deres indsats; opfordrer medlemsstaterne til at indføre et 
enkelt kontaktpunkt;

44. bemærker den langvarige proces med at lancere projekter med vedvarende 
offshoreenergi og det påtrængende behov for at fremskynde denne for at nå målene for 
2030 og 2050; bemærker, at en strømlining af medlemsstaternes procedurer og tekniske 
standarder vil fremme en hurtigere udbygning heraf; opfordrer medlemsstaterne til at 
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fastlægge en gennemsigtig procedure og at overveje at indføre tidsfrister for udstedelse 
af tilladelser, herunder de nødvendige miljøvurderinger og -undersøgelser samt høringer 
af interessenter, og til at indføre tidsfrister for godkendelse, når der er tilvejebragt 
fuldstændige dossierer, med en frist for en afgørelse; understreger betydningen af at 
afkorte procedurer, hvor det er nødvendigt, og træffe foranstaltninger til at sikre, at 
fristerne overholdes;

45. understreger vigtigheden af og potentialet ved forhåndsgodkendte lokaliteter til 
udvikling af offshoreenergi samt placering af forbindelses- og transmissionsledninger 
med henblik på at fjerne usikkerheden ved projekterne og nedbringe leveringstider;

46. finder det af afgørende betydning at opbygge en bred offentlig konsensus om projekter 
for vedvarende offshoreenergi gennem inddragelse af lokale aktører for at øge 
offentlighedens accept af offshore vindenergi og de store infrastrukturer, som det 
kræver; opfordrer til en gennemsigtig og meningsfuld inddragelse af kystsamfund, 
herunder dem, der er beliggende i de mest fjerntliggende regioner og på øer, og andre 
interessenter i projekterne; understreger vigtigheden af at øge borgernes tillid til, at der 
med vedvarende energikilder vil kunne opnås energiuafhængighed og -
forsyningssikkerhed; tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle 
kvikskranker med strømlinet information om finansieringsmuligheder for industrielle 
demonstrationsprojekter inden for nyskabende vedvarende offshoreenergiteknologier;

Tilpasning af de fysiske planer for havområderne og de nationale energi- og klimaplaner

47. bemærker, at det område, der i alt skal til for at sikre, at havvindmøllekapaciteten for 
havene i nord opfylder målene for 2050, forventes at være 2,8 %; er af den faste 
overbevisning, at inddragelse af udviklere af vedvarende offshoreenergi på et tidligt 
tidspunkt i processen vil bidrage til en vellykket tildeling af havområder; understreger, 
at tildelingen af plads bør være resultatet af en fælles maritim fysisk planlægning og 
integreret kystzoneforvaltning, der rækker ud over de nationale grænser; opfordrer til en 
gennemsigtig proces og regional maritim fysisk planlægning med henblik på at lette en 
tidlig og inklusiv tilgang for alle interessenter;

48. henleder opmærksomheden på anbefalingerne fra det Horisont -2020-finansierede 
projekt The Multi-Use in European Seas, som undersøgte mulighederne for at anvende 
de europæiske have til flere formål med udgangspunkt i fem havområder i EU; minder 
om sin anbefaling om, at forvaltningen af havene ikke længere kan overlades til en 
enkelt sektor, hvis de skal udvikles på bæredygtig vis, men kræver en mere holistisk og 
integreret tilgang, og at anvendelse af havet til flere formål ikke blot er begrænset til 
deling af den samme plads på havet, men også bør omfatte fælles brug af infrastruktur 
og andre aktiver og fælles aktiviteter;

49. fremhæver nødvendigheden af at sikre tilstrækkelig plads til udvikling af vedvarende 
offshoreenergi og mener, at anvendelse af havet til flere formål proaktivt bør lettes og 
fremmes af offentlige tilsynsorganer og respektive støtteprogrammer, som går langt 
videre end rene fysiske planlægningsløsninger; bemærker, at medlemsstaterne i 
forbindelse med udarbejdelsen af deres maritime fysiske planer blev anmodet om ikke 
blot at søge efter de bedste tilgængelige data og tilstræbe bred offentlig deltagelse, men 
også undersøge mulighederne for samplacering af maritime aktiviteter;
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50. bemærker, at medlemsstaterne i henhold til forordning (EU) 2018/1999 skulle 
forelægge deres nationale energi- og klimaplaner inden den 31. december 2019 og er 
forpligtet til at aflægge en fremskridtsrapport hvert andet år; bemærker, at 
medlemsstaterne i henhold til direktiv 2014/89/EU skulle udarbejde fysiske planer for 
det maritime rum senest den 31. marts 2021; beklager, at ikke alle medlemsstater endnu 
har forelagt deres fysiske planer for det maritime rum, og opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at træffe foranstaltninger; bemærker risikoen for uforenelighed 
mellem de nationale energi- og klimaplaner og de fysiske planer for det maritime rum 
med hensyn til tildeling af plads; understreger, at der er behov for en hurtig tilpasning af 
direktivet om maritim fysisk planlægning og forordningen om den nationale energi- og 
klimaplan samt anden relevant EU-lovgivning; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til omgående at koordinere og udarbejde planer for offshore 
udviklingen for 2030 og efter 2030;

51. glæder sig i denne henseende over strategiens mål om at skabe en langsigtet ramme, der 
fremmer en forsvarlig sameksistens mellem offshore infrastruktur og andre anvendelser 
af det maritime rum og bidrager til at beskytte miljøet;

52. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anlægge en fuldstændig og holistisk 
livscyklustilgang, når de planlægger og omsætter målet på 300 GW til 450 GW for 
vedvarende offshoreenergi inden 2050;

53. opfordrer Kommissionen til at foretage en analyse af konsekvenserne af en nedlæggelse 
af offshore anlæg og til om fornødent at vedtage en EU-strategi for bæredygtig 
nedlæggelse af offshore infrastruktur med henblik på at minimere miljømæssige, 
sikkerhedsmæssige og økonomiske konsekvenser; fremhæver, at en sådan strategi bør 
omfatte såvel demontering af eksisterende infrastruktur som fremtidige 
nedlæggelsesaktiviteter; understreger, at det kun er nødvendigt med en fremtidig retlig 
ramme for hele EU, hvis analysen viser, at de nuværende retlige rammer og 
instrumenter i EU's medlemsstater har væsentlige mangler; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at etablere en enkel overvågningsramme, der kan sikre en 
gennemsigtig og effektiv rapportering om fremskridtene med udbygningen af 
vedvarende offshoreenergi, og som viser, hvorvidt medlemsstaterne er på rette vej med 
hensyn til opfyldelsen af GW-målene for 2030 og 2050; mener, at Kommissionen i 
overensstemmelse med rapporteringskravene i direktivet om fremme af vedvarende 
energi bør aflægge rapport til Parlamentet om, hvorvidt anvendelsen af vedvarende 
offshoreenergi er på rette vej;

54. opfordrer til senest i 2025 at forbyde deponering af udfasede vindmøllevinger i hele EU 
for at sikre cirkularitet, minimere de negative miljøpåvirkninger på jordbund og have 
samt øge niveauet af jordbundsbeskyttelse;

Markedets udformning

55. understreger, at udbredelsen af vedvarende offshoreenergi afhænger af en passende 
gennemførelse af veludformede markedsregler og stabile lovgivningsmæssige rammer i 
betragtning af den lange varighed af sådanne investeringer; fremhæver, at 
omkostningerne ved offshore vindenergi er faldet dramatisk i de seneste to årtier, og 
opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre de bedst mulige 
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rammebetingelser for en markedsdrevet offshore vindudvikling; fremhæver, at det uden 
en snarlig udfasning af fossile brændstoffer og subsidier til fossile brændstoffer og en 
kraftig stigning i produktionen af offshore vindenergi vil være umuligt at nå målene for 
vedvarende energi og holde den globale opvarmning under 1,5 °C ved århundredets 
udgang;

56. opfordrer til, at vurderingen af fordelingen af omkostninger og fordele mellem 
produktionen og transmissionen af vedvarende offshoreenergi er bæredygtig og 
socioøkonomisk holdbar, idet der sikres de rette incitamenter og en stabil 
reguleringsramme for udviklere; understreger, at usikkerhed med hensyn til fordelingen 
af omkostninger og fordele afskrækker virksomheder fra at iværksætte projekter for 
vedvarende offshoreenergi; opfordrer Kommissionen til at fremskynde offentliggørelsen 
af EU's retningslinjer for deling af omkostninger og fordele ved hybride 
offshoreprojekter;

57. understreger, at eksisterende EU-finansieringsinstrumenter såsom Connecting Europe-
faciliteten kan støtte mobiliseringen af den nødvendige finansiering til fremme af 
grænseoverskridende løsninger for vedvarende energi og fælles projekter i EU; 
bemærker, at Connecting Europe-faciliteten kan anvendes til at udpege potentielle 
lokaliteter til offshore udvikling og finansiere de nødvendige undersøgelser og 
anlægsarbejder til projekter, som involverer to eller flere EU-medlemsstater;

58. opfordrer Kommissionen til at tilskynde medlemsstaterne til, hvis det er relevant, at 
medtage projekter for vedvarende offshoreenergi i deres nationale genopretnings- og 
resiliensplaner og i andre nationale programmer, der finansieres med EU-midler;

59. opfordrer til en revision af den eksisterende reguleringsramme for EU's 
elektricitetsmarkeder for at fremme udnyttelsen af vedvarende offshoreenergi og 
udelukke kunstige handelsbarrierer, faste priser, subsidier og andre markedsfordrejende 
mekanismer, der hindrer en fortsat vellykket integration af vedvarende offshoreenergi; 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til nøje at analysere muligheden for at 
skabe særlige offshorebudområder og eksisterende budområder samt deres egnethed til 
at integrere den voksende kapacitet inden for vedvarende offshoreenergi; opfordrer 
Kommissionen til at identificere eksisterende reguleringsmekanismer, der med succes 
fremmer integrationen af vedvarende offshoreenergi i et velfungerende energimarked 
som led i en fremtidssikret model, herunder fremme af hybride projekter og nye former 
for samarbejde; opfordrer Kommissionen til at undersøge bedre udviklingsbetingelser 
for hybride projekter med henblik på at sikre en bedre og hurtigere gennemførelse af 
hybride projekter for vedvarende offshoreenergi og mere fleksible vilkår for at fremme 
innovation, herunder nye kategorier af aktiver, navnlig for havvindmølleparker, der er 
forbundet med samkøringslinjer for to eller flere markeder; anerkender, at tarifferne bør 
tage højde for den risiko, som er forbundet med at have førerrollen i branchen og 
investere i ibrugtagning af ny teknologi;

60. understreger behovet for en markedsudformning, der er fuldt ud forenelig med 
vedvarende offshoreenergi, herunder behovet for at sikre en optimal konfiguration af 
budområder for vedvarende offshoreenergi; mener, at infrastruktur for vedvarende 
offshoreenergi på transmissionsniveau bør reguleres på grundlag af regler om 
adskillelse, hvor der er en klart defineret opdeling af roller og ansvarsområder for så 
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vidt angår systemansvar og tredjepartsadgang samt gennemsigtige tariffer og 
betingelser, og på denne vis bidrage til det indre marked og energiunionen;

61. anerkender, at omstillingen til ren energi kræver, at bæredygtighed og CO2-fodaftrykket 
i hele værdikæden tages i betragtning ved udnyttelsen af vedvarende offshoreenergi og 
anden energiteknologi; understreger, at offshore-udbudsprocedurerne bør omfatte 
bæredygtighedskriterier;

62. anerkender, at vedvarende brint vil indtage en central rolle i EU's vej mod at opnå 
kulstofneutralitet inden 2050; understreger, at vedvarende offshoreenergi alene på grund 
af projekternes størrelse og høje kapacitet vil spille en afgørende rolle med hensyn til at 
fremskynde produktionen af vedvarende brint; mener, at støtte til forskning og 
udvikling er påkrævet for at tilskynde industrien til at aftage vedvarende brint på 
markedet via store kommercielle projekter og dermed skabe en reel bæredygtig 
efterspørgsel i de sektorer, hvor det er vanskeligt at reducere emissionerne;

°

° °

63. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen;
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BEGRUNDELSE

EU kan kun opfylde sine klimamål og leve op til vores løfter til de europæiske borgere ved at 
integrere vedvarende offshoreenergi i vores energisystemer i et meget større omfang og i et 
meget hurtigere tempo, end vi hidtil har gjort. Ordføreren mener, at vedvarende offshoreenergi 
er et afgørende element i den europæiske grønne omstilling. Ved at opbygge kapacitet til 
vedvarende offshoreenergi ud over 60 GW i 2030 har vi mulighed for at sikre en ren, billig og 
stabil energikilde som grundlag for den grønne omstilling.

EU skal kunne levere resultater med en meget ambitiøs række revisioner og initiativer som led 
i pakken om den grønne pagt. For at det kan lykkes at udrulle den nødvendige kapacitet, kan 
og bør udbuddet af vedvarende offshoreenergi integreres i al relevant EU-lovgivning. Der er 
behov for en opjustering af målene i direktivet om vedvarende energi og den tilhørende 
forvaltningsstruktur og de statistiske overførsler.
Planen for EU's grønne omstilling indebærer en række udfordringer, hvor vedvarende 
offshoreenergi kan levere løsningen. EU's elektrificeringsindsats og brintstrategi kræver rigelig 
billig ren elektricitet. Dekarbonisering af tunge transporter og luftfart kræver Power-to-X, som 
også er afhængig af forsyningen af billig elektricitet fra vedvarende energikilder. Ved hjælp af 
varmepumper giver vedvarende energikilder mulighed for dekarbonisering af fjernvarme. 
Vedvarende offshoreenergi er det afgørende element i skiftet fra fossile brændstoffer og dermed 
fremme af vores fælles forpligtelser under overholdelse af Parisaftalen om klimaændringer.

I dag forventes andelen af vedvarende offshoreenergi i EU dog at være lige over 2 GW pr. år. 
Vi skal firedoble installationshastigheden, hvis vi skal nå op på mindst 300 GW senest i 2050. 
Det er naturligvis ikke let at løse en så enorm opgave. Selv om vi har gjort store fremskridt i 
den rigtige retning, vil det, der har bragt os derhen, hvor vi befinder os i dag, helt sikkert ikke 
kunne føre os frem til målet for 2030. Ordføreren mener, at vi er nødt til at handle hurtigt og 
omgående. Hvis vi ikke øger vores indsats, vil vi ikke opnå resultater. Det skal understreges, at 
det haster med at udbygge produktionen af vedvarende offshoreenergi, men også med alle andre 
beslutninger, der påvirker vores grønne omstilling.

Europæiske virksomheder er førende på verdensplan inden for vedvarende offshoreenergi, og 
sektoren tegner sig meget lovende for jobskabelse, vækst og eksport. Denne styrke skal 
opretholdes og udvikles yderligere i lyset af det stigende globale behov for ren energi. Sikring 
af Europas førende position på området for vedvarende energi og forsyningskæder har lovende 
industripolitiske udsigter. En yderligere indsats inden for forskning og udvikling, testcentre og 
udveksling af bedste praksis i EU bør være kernen i en determineret europæisk industripolitik 
for ren energi.

Markedsvilkår

EU skal sikre en stabil markedsbaseret ramme, der giver retssikkerhed og klarhed for 
investorerne. Udviklere, private investorer, pensionsfonde og finansielle institutioner har brug 
for klarhed, konsekvens og forudsigelighed, også i forbindelse med reguleringsmæssige 
udfordringer i forbindelse med indkomstfordelingen mellem udviklere og 
transmissionssystemoperatører. Forskellig praksis i EU er en hindring for udbredelsen af 
vedvarende offshoreenergi, og derfor er der behov for yderligere strømlining og harmonisering 
af procedurer og processer. Den fremtidige udformning af elmarkedet skal tage højde for og 
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hensyn til fremtidige offshoreudviklinger, herunder hybride projekter, og virkningerne for EU's 
samlede elektricitetsmarkeder bør vurderes grundigt.

Infrastruktur

Der er behov for massive investeringer i havbaserede net, men også på land. Der er planlagt 
investeringer på 530 mia. EUR i Europa-Kommissionens udkast til strategi med henblik på at 
ajourføre og modernisere den europæiske netinfrastruktur17. Der er tale om investeringer i et 
hidtil uset omfang, som der skal tages hensyn til i de relevante retsakter og finansielle 
instrumenter. Ordføreren er af den faste overbevisning, at revisionen af TEN-E-forordningen 
bør tage højde for dette og samtidig fremme den stærkt tiltrængte sektorkobling ved at integrere 
vedvarende offshoreenergi i produktionen og udviklingen af grøn brint, Power-to-X, lagring og 
fjernvarme. De tiårige netudviklingsplaner bør revideres i overensstemmelse hermed. Den 
grænseoverskridende integration af vedvarende offshoreenergi i fjernvarme giver gode udsigter 
til at reducere fossile brændstoffer i opvarmningssektoren.

Tilladelsesfasen

I dag varierer praksis med at tillade havvindmølleparker fra medlemsstat til medlemsstat og 
skaber unødvendigt bureaukrati i stedet for at forenkle procedurerne. Med de nuværende 
procedurer kan vi allerede se, at nogle projekter, der er igangsat inden for de næste to år, kan 
forventes at være afsluttet efter 2030. I betragtning af den allerede langvarige generelle proces 
med at udrulle offshoreprojekter for vedvarende energi vil manglende afkortning af den unødigt 
lange tilladelsesproces føre til, at vores mål ikke nås.

Medlemsstaterne forelægger deres planer for maritim fysisk planlægning uden nødvendigvis at 
koordinere dem med deres egne nationale energi- og klimaplaner. En strømlining af disse 
processer er et absolut minimum, hvis vedvarende offshoreenergi skal udbredes med den 
nødvendige hastighed, og en revision af direktivet om maritim fysisk planlægning bør overvejes 
i overensstemmelse hermed.

Udvikling og produktion af ren vedvarende energi skal prioriteres. Hvis ikke, vil vores 
klimamål ikke kunne nås. Produktion af ren vedvarende energi er af en sådan prioritet, at en 
fornyet tilgang må indebære, at man vender om på bevisbyrden og forsigtighedsprincippet, idet 
man fremmer udbredelsen af vedvarende offshoreenergi, selvom det sker på bekostning af 
tilladelser og licenser. Massetilladelser og hurtige procedurer skal overvejes og tages i brug, og 
det skal overvejes at indføre en tidsbegrænset bagstopperordning i ansøgninger og tilladelser, 
så udviklere kan fortsætte deres aktiviteter uden at vente på tilladelser og forskellig praksis i 
medlemsstaterne. En EU-omfattende forordning om tilladelser, der forenkler 
miljøkonsekvensvurderingen og harmoniserer de nationale tilgange, vil kunne overvejes. 
Offshoreområder, der er udpeget af EU, kan lette adgangen til og udstedelsen af tilladelser.

EU har mindre end ti år til at opbygge et offshore-energisystem, der i størrelse kan 
sammenlignes med den nuværende kapacitet i Belgien, Luxembourg og Nederlandene 
tilsammen. I 2050 bør det være i en størrelsesorden som Tysklands, Sveriges og Norges 
samlede nuværende installerede kapacitet. Det er den fælles udfordring, vi står over for, og 

17 Europa-Kommissionen, den 19. november 2020. En EU-strategi for udnyttelse af potentialet i offshore 
vedvarende energi med en klimaneutral fremtid for øje (COM(2020)0741).
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der er ingen tid at spilde. Jo længere vi bliver hængende ved status quo, desto vanskeligere 
bliver det at fuldføre vores forehavende.
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BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER,
SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

Følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og står for ordførerens egen regning. 
Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer som led i udarbejdelsen af 
betænkningen frem til vedtagelsen heraf i udvalget:

Enhed og/eller person
ACER
Andel
BirdLife
Dansk Erhverv
Dansk Energi
Dansk Industri
Søfartsstyrelsen
Danske Rederier
Danmarks Naturfredningsforening
EUF
EUF – Vedvarende energi
Energinet
ENTSO-E
Equinor
Eurelectric
European Energy
Floating Power Plant
General Electric 
Greenpeace/CAN Europe
Hitachi ABB Power Grids
Hydrogen Europe
Norlys
Det Rådgivende Råd for Nordsøen
Ocean Energy Europe
Offshore Wind Foundations Alliance
Ørsted
State of Green
Stiesdal
UK National Grid
Vattenfall
Vestas Wind Systems
WindDenmark
WindEurope
WWF
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30.6.2021

UDTALELSE FRA TRANSPORT- OG TURISMEUDVALGET

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om en europæisk strategi for vedvarende offshoreenergi
(2021/2012(INI))

Ordfører for udtalelse: Marian-Jean Marinescu

FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december 2019 med titlen "Den 
europæiske grønne pagt" (COM(2019)0640) og Europa-Parlamentets hertil knyttede 
beslutning af 15. januar 20201,

– der henviser til den aftale, som blev vedtaget på den 21. partskonference under FN's 
rammekonvention om klimaændringer (COP21) i Paris den 12. december 2015 
(Parisaftalen),

– der henviser til sin beslutning af 28. november 2019 om klima- og miljøkrisen2,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. maj 2020 med titlen "EU's 
biodiversitetsstrategi for 2030: Naturen skal bringes tilbage i vores liv" 
(COM(2020)0380),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. november 2020 med titlen "En EU-
strategi for udnyttelse af potentialet i offshore vedvarende energi med en klimaneutral 
fremtid for øje" (COM(2020)0741),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 
11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/89/EU af 23. juli 2014 om 

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0005.
2EUT C 232 af 16.6.2021, s. 28.
3EUT L 328 af 21.12.2018, s. 82.
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rammerne for maritim fysisk planlægning4,

– der henviser til den politiske aftale af 11. marts 2021 mellem Parlamentet og Rådet om 
Connecting Europe-faciliteten 2021-2027,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. juli 2020 med titlen "En strategi for 
brint med henblik på et klimaneutralt Europa" (COM(2020)0301) og Europa-
Parlamentets hertil knyttede beslutning af 19. maj 20215,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU af 22. oktober 
2014 om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer6, som snart skal tages op 
til revision,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. december 2020 med titlen "Strategi for 
bæredygtig og intelligent mobilitet – en europæisk transportsektor, der er klar til 
fremtiden" (COM(2020)0789),

– der henviser til Europa-Parlamentets Transport- og Turismeudvalgs kompetence med 
hensyn til maritim programmering og en integreret havpolitik,

1. glæder sig over Kommissionens ambition om at nå en kapacitet for vedvarende 
offshoreenergi på 340 GW inden 2050 som en central betingelse for en vellykket 
dekarbonisering af transport- og turismesektorerne; understreger, at EU-27's kapacitet 
for vedvarende offshoreenergi i øjeblikket ligger på lige over 12 GW, og at opførelsen 
af vedvarende offshoreenergianlæg følgelig skal fremskyndes drastisk, og det 
nødvendige område skal identificeres snarest muligt for at sikre, at opførelsen kan nå 
dette mål til tiden; mener, at denne massive udvidelse hvad angår produktion, lagring og 
distribution af vedvarende offshoreenergi til en overkommelig pris og dennes 
fuldstændige tilslutning til og integration i energinettet udgør en nødvendig 
forudsætning for den omfattende udbredelse af elektrisk mobilitet og rene vedvarende 
brændstoffer til transport, navnlig stoffer som brint og ammoniak; understreger derfor 
behovet for en overordnet europæisk retlig ramme og EU-investeringsplan, der 
garanterer sikkerhed for alle interessenter og yderligere øger sektorens konkurrenceevne 
og, hvor det er nødvendigt, teknologiske modenhed i fuld overensstemmelse med EU's 
brintstrategi og den forventede kraftige stigning i efterspørgslen efter brint fra især 
transportsektoren; opfordrer navnlig medlemsstaterne til hurtigt og massivt at optrappe 
og fremme offentlige og private markedsbaserede investeringer i vedvarende 
offshoreenergi og især at udnytte den mulighed, som genopretnings- og 
resiliensfaciliteten giver i denne sammenhæng;

2. understreger betydningen af denne massive udvidelse af vedvarende offshoreenergi for 
at nå målene i Parisaftalen og opretholde EU's forpligtelse til at nå målet om 
drivhusgasneutralitet senest i 2050 i overensstemmelse med den seneste videnskabelige 
dokumentation som bekræftet i den europæiske grønne pagt og genopretningsplanen; 
fremhæver, at energibesparelse, energieffektivitet og vedvarende energi er blandt de 
vigtigste midler til at opnå en klimaneutral økonomi og bør gennemføres i enhver plan 

4 EUT L 257 af 28.8.2014, s. 135.
5Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0241.
6 EUT L 307 af 28.10.2014, s. 1.



RR\1244969DA.docx 25/39 PE693.604v02-00

DA

for energiforsyning og -efterspørgsel; fremhæver derfor behovet for en mere bæredygtig 
forvaltning af det maritime område og kysterne for at frigøre potentialet i vedvarende 
offshoreenergi;

3. understreger betydningen af at have moderne, bæredygtige og innovative havne til 
montering, fremstilling og vedligeholdelse af udstyr til vedvarende offshoreenergi samt 
den betragtelige investering, der er nødvendig for at opgradere havneinfrastrukturer, 
herunder transportterminaler, og skibe til at kunne levere disse tjenester; gør 
opmærksom på havnenes rolle som landingssteder på land for vedvarende 
offshoreproduceret energi og den dertil knyttede logistik og som knudepunkter for 
elektrisk offshorenettilslutning og sammenkoblinger på tværs af grænserne såvel som 
elektrolyse og import, produktion, lagring, transport og distribution af brint, ammoniak 
og andre rene alternative brændstoffer; påpeger behovet for at lette adgangen til 
finansielle instrumenter, navnlig under genopretnings- og resiliensfaciliteten og 
Connecting Europe-faciliteten, for at lette tilpasningen af havneinfrastruktur til disse 
nye krav og for at styrke synergierne mellem TEN-T- og TEN-E-nettene; fremhæver, at 
adgang til vedvarende offshoreenergi også vil bidrage til at gøre havne grønnere, 
herunder i form af strømforsyning på land til skibe, der ligger ved kaj, og deres 
udvikling som knudepunkter for cirkulær industri;

4. understreger de muligheder, som vedvarende offshoreenergi kan skabe for kystregioner, 
både ved at gøre turistophold mere bæredygtige energimæssigt og ved at bringe 
ligevægt i sæsonøkonomiske virkninger, hvorved der skabes stabile og forudsigelige 
arbejdspladser og vækst i lokale vedvarende offshoreindustrier og små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) hele året rundt; fremhæver de dermed forbundne muligheder 
for den socioøkonomiske udvikling i disse regioner og for oprettelsen af lokale 
cirkulære offshoreenergifællesskaber; fremhæver behovet for en struktureret dialog, der 
inddrager lokale myndigheder, og for en retfærdig omstilling til vedvarende 
offshoreenergi, herunder tilstrækkelig uddannelse til at forberede arbejdsstyrken på nye 
udfordringer;

5. understreger, at de fleste regioner og øer i den yderste periferi stadig er stærkt 
afhængige af import af fossile brændstoffer, selv om de har muligheder og ofte særlig 
geografisk potentiale for vedvarende energi; minder om, at øer i særlig høj grad 
påvirkes af den stigende vandstand i havene; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til i tæt samarbejde med de lokale og regionale myndigheder at være 
særligt opmærksomme på udviklingen af pilotprojekter inden for vedvarende 
offshoreenergi og kommercielle projekter i disse områder og især fokusere på deres 
transportbehov og turismeindustrier; minder om det enorme naturlige potentiale for 
offshorevindenergi og et godt naturligt potentiale for bølge- og tidevandsenergi i 
Atlanterhavet og regionerne i den yderste periferi; opfordrer til, at initiativet "Ren 
energi til EU's øer" intensiveres med et stærkt fokus på vedvarende offshoreenergi;

6. minder om, at behovet for yderligere udvikling inden for vedvarende offshoreenergi 
gælder for alle Europas havområder, og at der i områder, hvor vedvarende 
offshoreenergi i vidt omfang er uudnyttet, såsom Middelhavet, Østersøen og Sortehavet, 
er behov for et særligt fokus, herunder gennem finansiering af forskning i og udvikling 
af innovative teknologier såsom flydende offshoreproduktion af vind-, sol-, bølge- og 
tidevandsenergi og offshoreproduktion af grøn brint, for at de nødvendige teknologiske 
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tilpasninger kan afprøves på kort sigt og derefter opskaleres, mens frontløberne, såsom 
landene rundt om Nordsøen, skal fortsætte med at udvikle sig og beskytte deres globale 
førerposition til gavn for Europa som helhed; mener, at Den Europæiske Union skal 
gøre alt, hvad der står i dens magt, for at bevare sin førerposition inden for vindenergi;

7. understreger, at forskning og investering i effektive lagringsteknologier for 
offshorevindenergi skal fremskyndes for at løse problemet med afhængighed af vejr og 
øge elnettets forsyningssikkerhed i lyset af den massive stigning i elproduktion, der er 
nødvendig for at gennemføre klimaomstillingen;

8. glæder sig over Kommissionens forslag om at udarbejde rammer for anvendelse af 
vedvarende offshoreenergi og for planlægning af nettet efter havområde med 
inddragelse af forskellige EU-lande og med mulighed for synergier med eksisterende 
eller planlagte samkøringslinjer og tilslutning af nationale offshorenet; opfordrer 
Kommissionen til at fremme udviklingen af omfattende konsekvensanalyser efter 
havområde med henblik på at evaluere og identificere placeringen af passende 
havområder, indvirkningen på havets biodiversitet, miljøet og turismeaktiviteter, 
omkostningerne og produktionskapacitet for udstyr og omkostninger til netinfrastruktur;

9. understreger, at investorerne bør bære markedsrisikoen, men at der på markeder, hvor 
indførelsen af vedvarende offshoreenergi befinder sig på et tidligt stadium, såsom 
Middelhavet, kan kompenseres for høje risici og lave indtægter gennem støtteordninger, 
såsom genopretnings- og resiliensfaciliteten og den kommende Connecting Europe-
facilitet, for at sikre, at investeringer i vedvarende offshorenergiprojekter foretages på 
kort/mellemlang sigt, og at disse projekter opskaleres på mellemlang/lang sigt; minder 
om betydningen af en sammenhængende og koordineret indsats i nationale 
investeringsstrategier og EU-investeringsstrategier for at sikre samarbejde mellem den 
offentlige og den private sektor, som fremmer fremstilling, installering og 
kommercialisering af innovative teknologier;

10. fremhæver vigtigheden af energisamarbejdet i Nordsøen for fælles maritim fysisk 
planlægning og integreret kystzoneforvaltning, der rækker ud over de nationale grænser, 
og understreger behovet for at inddrage Det Forenede Kongerige endnu en gang; 
opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at udvide forsknings-, 
udviklings- og innovationsindsatsen for flydende vindmølleparker og de 
transportudfordringer, der er forbundet med deres opførelse og vedligeholdelse, og til at 
vurdere gennemførligheden af at oprette et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse i 
forbindelse med et storstilet projekt;

11. mener, at Unionen og dens medlemsstater bør udvikle geostrategiske aftaler om 
offshoreenergiinfrastruktur med geografiske naboregioner, navnlig Vestbalkan, og de 
syd- og østlige dele af Middelhavsområdet;

12. fremhæver, at bekæmpelse af klimaforandringer, herunder gennem anvendelse af 
offshoreenergi, er afgørende for at begrænse de ødelæggende virkninger af global 
opvarmning på marine vandøkosystemer, stigende vandtemperaturer, forsuring af 
havene, ændringer i vandstrømmen, tab af fiskehabitater samt hav- og ferskvandsarters 
produktivitet; understreger, at det drastisk stigende behov for vedvarede offshoreenergi i 
transport- og turismesektorerne kan dækkes i fuld overensstemmelse med målene for 
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EU's biodiversitetsstrategi, da f.eks. den udvidelse af offshorevindindustrien, der kræves 
for at leve op til klimamålene for 2030, anslås at lægge beslag på mindre end 3 % af det 
europæiske maritime område; anerkender den potentielt skadelige indvirkning, som 
offshorevindkraft kan have på havmiljøet; understreger ikke desto mindre, at 
offshorevindmølleparker, hvis de er designet og bygget hensigtsmæssigt, også kan være 
til gavn for havets biodiversitet efter opførelsen; erindrer derfor om, at den tilgang, der 
skal anlægges i forbindelse med en kraftig udvidelse af produktionen af 
offshorevindenergi, skal være gennemtænkt med henblik på at sikre, at en sådan 
produktion kan eksistere side om side med andre aktiviteter i de berørte områder, og at 
der gøres mindst mulig skade på miljøet;

13. minder om vigtigheden af en korrekt anvendelse af direktiv 2014/89/EU af 23. juli 2014 
om rammerne for maritim fysisk planlægning; fremhæver, at planlægningen skal sikre 
en langsigtet vision, der forener vedvarende offshoreenergi med andre aktiviteter, såsom 
fiskeri, således at alle deltager i den bæredygtige udvikling af det europæiske maritime 
område under hensyntagen til beskyttelsen af biodiversiteten og andre havressourcer; 
mener, at udviklingen af vedvarende offshoreenergi med hensyn til søtransportens og 
søhavnenes afgørende rolle bør tage hensyn til behovet for sikre sejlruter og -korridorer, 
sejlrender og ankerpladser i havne; understreger derfor behovet for på et tidligt 
tidspunkt at høre havneforvaltningsorganerne og relevante interessenter og prioritere et 
bilateralt og multilateralt samarbejde om maritim fysisk planlægning mellem 
medlemsstaterne for at garantere skibsfartens sikkerhed og fortsatte drift; opfordrer 
Kommissionen til i samarbejde med Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed at 
udarbejde retningslinjer for sikkerheden ved sejlads i offshorevindmølleparker og 
konstruktionsfartøjer; bemærker med bekymring, at adskillige medlemsstater ikke 
havde udarbejdet deres planer for maritim fysisk planlægning inden den 31. marts 2021, 
som var fristen fastsat i direktiv 2014/89/EU, og opfordrer Kommissionen til at 
kontrollere deres tilpasning til de nationale energi- og klimaplaner og navnlig deres 
bestemmelser om udvikling af offshoreenergi.
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21.6.2021

UDTALELSE FRA FISKERIUDVALGET

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om en europæisk strategi for vedvarende offshoreenergi
(2021/2012(INI))

Ordfører for udtalelse: Catherine Chabaud

FORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. november 2011 med titlen 
"Udvikling af en havstrategi for Atlanterhavsområdet" (COM(2011)0782) og 
Kommissionens efterfølgende meddelelse af 23. juli 2020 med titlen "En ny tilgang til 
havstrategien for Atlanterhavsområdet – Handlingsplan for Atlanterhavet 2.0" 
(COM(2020)0329),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december 2019 med titlen "Den 
europæiske grønne pagt" (COM(2019)0640),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. maj 2020 med titlen "EU's 
biodiversitetsstrategi for 2030: Naturen skal bringes tilbage i vores liv" 
(COM(2020)0380),

– der henviser til Kommissionens henstillinger fra maj 2020 om et positivt samspil 
mellem havvindmølleparker og fiskeri,

– der henviser til Kommissionens rapport af 11. juni 2020 om den blå økonomi,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. juli 2020 med titlen "En strategi for 
brint med henblik på et klimaneutralt Europa" (COM(2020)0301),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. september 2020 med titlen "Styrkelse 
af Europas klimaambitioner for 2030 Investering i en klimaneutral fremtid til gavn for 
borgerne" (COM(2020)0562),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. november 2020 med titlen "En EU-
strategi for udnyttelse af potentialet i offshore vedvarende energi med en klimaneutral 
fremtid for øje" (COM(2020)0741),
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– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet)1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 
2009 om beskyttelse af vilde fugle2,

– der henviser til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21 maj 1992 om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/89/EU af 23. juli 2014 om 
rammerne for maritim fysisk planlægning4,

– der henviser til, at der i Unionens brintstrategi er fastsat et mål om, at 
elektrolysekapaciteten, som forsynes med vedvarende energi, skal udgøre 40 GW senest 
i 2030,

– der henviser til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer 
(UNFCCC), til den dertil hørende Kyotoprotokol og til Parisaftalen,

– der henviser til FN's konvention om den biologiske mangfoldighed (CBD),

– der henviser til den globale rapport om vurdering af biodiversitet og økosystemydelser 
af 31. maj 2019 fra Den Mellemstatslige Videnspolitikplatform vedrørende 
Biodiversitet og Økosystemydelser (IPBES),

– der henviser til særrapporten fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) 
med titlen "Global Warming of 1.5°C", panelets femte vurderingsrapport (AR5) og den 
sammenfattende rapport derom, dets særrapport om klimaændringer og landarealer og 
dets særrapport om havet og kryosfæren i et klima i forandring,

– der henviser til den undersøgelse fra november 2020, som Fiskeriudvalget har bestilt, 
om indvirkningen af anvendelsen af havvindmøller og anden vedvarende havenergi på 
europæisk fiskeri,

 – der henviser til sin beslutning af 16. januar 2018 om international havforvaltning: en 
dagsorden for havenes fremtid i forbindelse med de bæredygtige udviklingsmål for 
20305,

– der henviser til sin beslutning af 28. november 2019 om klima- og miljøkrisen6,

– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2020 om den europæiske grønne pagt7,

– der henviser til sin beslutning om havvindmølleparkers og vedvarende energisystemers 

1 EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19.
2 EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7.
3 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
4 EUT L 257 af 28.8.2014, s. 135.
5 EUT C 458 af 19.12.2018, s. 9.
6 EUT C 232 af 16.6.2021 s. 28.
7 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0005.
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indvirkning på fiskerisektoren (2019/2158(INI)),

1. minder om EU's mål om at opnå klimaneutralitet senest i 2050; fremhæver den aftale, 
der er indgået mellem Europa-Parlamentet og Rådet om den europæiske klimalov, og 
som fastsætter et 2030-mål om at opnå emissionsreduktioner på mindst 55 % i forhold 
til 1990, samtidig med at det sikres, at de faktiske reduktioner vil nå op på mindst tæt på 
57 %, således at EU kan opfylde sin rimelige andel af gennemførelsen af Parisaftalen, 
navnlig målet om at fortsætte bestræbelserne på at begrænse den globale 
temperaturstigning til 1,5 °C over det førindustrielle niveau; understreger betydningen 
af omstillingen til ren energi, som vil minimere importen af fossile brændstoffer, skabe 
beskæftigelse, udvikle lokalsamfund og hæve levestandarden for alle EU-borgere og 
dermed bidrage til genopretningen efter covid-19;

2. understreger, at vedvarende energi er nøglen til dekarbonisering, og at anvendelsen 
heraf skal overvejes i forbindelse med alle europæiske havområder på en koordineret 
måde under hensyntagen til alle tre søjler for bæredygtighed; noterer sig 
Kommissionens ambition om at nå op på en kapacitet på 340 GW for offshoreenergi 
inden 2050; noterer sig i denne henseende medlemsstaternes ret til at fastlægge 
strukturen i deres energimiks i overensstemmelse med artikel 194, stk. 2, i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF);

3. minder om, at vedvarende offshoreenergi har en social, økonomisk og territorial 
indvirkning på fiskeri og akvakultur samt på økosystemer og biodiversitet, f.eks. på 
grund af flytning af fiskeriområder, undervandsstøj eller risiko for kollisioner; opfordrer 
derfor til, at der etableres netværk, obligatorisk dialog og et effektivt og løbende 
samarbejde med fiskerne, akvakulturproducenterne og deres organisationer på et tidligt 
tidspunkt for at sikre en retfærdig og hensigtsmæssig sameksistens af aktiviteter gennem 
offentlig deltagelse, navnlig inden for områderne anlæg og netinfrastruktur og 
sikkerhedszoner, med indhøstede erfaringer og udveksling af bedste praksis med 
henblik på at sikre accept;

4. understreger behovet for en korrekt økonomisk, socioøkonomisk og sociokulturel 
konsekvensanalyse og for, at der tages hensyn til lokale økosystemer og særlige forhold 
inden gennemførelsen af et projekt, med en integreret tilgang til forvaltning via maritim 
fysisk planlægning; foreslår, at der udarbejdes gennemsigtige retningslinjer for, hvordan 
konfliktpotentialet kan mindskes, herunder gennem afbødningsforanstaltninger og 
forskellige former for kompensation, og at der skabes lige vilkår for fiskeri og 
vedvarende offshoreenergi; glæder sig i den forbindelse over Kommissionens initiativ 
og opfordrer indtrængende Kommissionen til at foretage yderligere analyser af 
samspillet mellem vedvarende offshoreenergi og andre maritime aktiviteter;

5. fremhæver behovet for at undgå negative langsigtede virkninger af offshoreanlæg til 
vedvarende energi på havmiljøet, økosystemerne, fiskebestandene og biodiversiteten, 
herunder det internationale fugletræk og dermed på fiskeriet som helhed, i løbet af deres 
livscyklus, fra opførelse over drift til afvikling, navnlig indvirkningen på hav- og 
luftstrømme, bølgeproduktion, tidevandets amplitude, sedimenttransport på havbunden, 
infrasonisk støj fra roterende blade, som kan skræmme fisk og havpattedyr væk, 
elektromagnetiske felter fra undersøiske kabler og undervandsstøj fra pæleramning; 
understreger derfor betydningen af detaljerede undersøgelser med henblik på at vurdere 
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sådanne virkninger af eksisterende offshoreanlæg til vedvarende energi;

6. glæder sig over Kommissionens tilsagn i strategien om at fremme dialogen om 
miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed af vedvarende offshoreenergi og 
fremme et "praksisfællesskab", hvor alle interessenter, herunder industrien, NGO'er, 
fiskere og forskere, kan udveksle synspunkter, udveksle erfaringer og arbejde med 
fælles projekter;

7. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at fremme fælles 
energiproduktionsordninger, der gør det muligt for kystsamfund og kooperativer, 
herunder fiskere, at producere deres egen elektricitet og geninvestere overskud i 
lokalsamfundet;

8. påpeger, at småfiskere vil blive særlig berørt af ændringer såsom den territoriale 
fordeling og tilgængelighed af kommercielt fiskede marine arter, lukning af fiskepladser 
af sikkerhedsmæssige årsager eller pålagte ændringer af fiskeriaktiviteter eller -metoder, 
eftersom de måske ikke har kapacitet til at flytte til fjernere fiskepladser eller ændre 
fangstmetode, navnlig hvis offshorevindmølleparkerne er beliggende i 
territorialfarvande (12 sømil fra kysten);

9. understreger, at forsigtighedsprincippet i overensstemmelse med artikel 191, stk. 2, i 
TEUF bør finde anvendelse, hvis det er nødvendigt at træffe afgørelser, inden den 
fornødne viden eller information foreligger;

10. understreger, at udbredelsen af vedvarende offshoreenergi bør ske gennem en tilgang 
med fælles fordele på grundlag af en grundig vurdering, der sikrer fordele for fiskere og 
lokalsamfund; påpeger, at hver enkelt aktivitet med en sådan tilgang drager fordel af 
den anden, f.eks. fordele for bevarelse af den marine biodiversitet og fiskebestandene 
gennem reveffekt og reservateffekt, for viden om havene gennem dataindsamling med 
sensorer installeret på infrastrukturer og for lokal jobskabelse, herunder udvikling og 
modernisering af havne, navnlig fiskerihavne, hvilket betyder, at hele samfundet drager 
fordel heraf, lige fra borgere, fiskere og lokalsamfund til industrier og forskere; mener i 
denne forbindelse, at de positive virkninger af infrastrukturer bør fremmes, og 
understreger, at opnåelsen af sameksistens, som er af allerstørste betydning for at opnå 
en win-win-situation for både et bæredygtigt fiskeri og offshoreenergisektoren, skal 
prioriteres;

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til løbende at forbedre inddragelsen af 
alle interessenter, herunder fiskere, og til at forbedre det grænseoverskridende 
samarbejde, herunder med Det Forenede Kongerige, inden for maritim fysisk 
planlægning i forbindelse med udvikling, revision og gennemførelse af 
medlemsstaternes planer; understreger i denne forbindelse, at der er behov for at finde 
løsninger på fælles problemer, integrere elforsyningsnetforbindelserne og lære af bedste 
praksis; understreger, at en korrekt fysisk planlægning er afgørende for at undgå 
yderligere territoriale konflikter i de europæiske farvande, hvilket er blevet foreslået i 
analysen af territorial overlapning; opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til at 
tage hensyn til behovet for at undgå, at systemerne for vedvarende offshoreenergi har en 
negativ indvirkning på miljøet og på den socioøkonomiske og territoriale samhørighed, 
navnlig i regioner, der er afhængige af fiskeri; opfordrer derfor til, at de flyttes væk fra 
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fiskeområderne;

12. opfordrer alle medlemsstaterne til at anvende en økosystembaseret tilgang til maritim 
fysisk planlægning som omhandlet i artikel 1, stk. 3, i direktiv 2008/56/EF og artikel 5, 
stk. 1, i direktiv 2014/89/EU med henblik på at sikre, at det samlede pres fra alle 
aktiviteter holdes på niveauer, der er forenelige med opnåelsen af en god miljøtilstand, 
samtidig med at de bidrager til en bæredygtig udnyttelse af havets goder og ydelser; 
glæder sig i denne henseende over strategiens mål om at skabe en langsigtet ramme, der 
fremmer en forsvarlig sameksistens mellem offshoreanlæg og andre anvendelser af det 
maritime rum, bidrager til at beskytte miljøet og skaber grundlaget for fiskersamfunds 
trivsel;

13. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at udpege specifikke historiske og 
traditionelle fiskepladser for lokale fiskere som områder, der skal være fri for 
vedvarende offshoreenergi;

14. understreger, at vedvarende offshoreenergi kan anvendes i beskyttede havområder med 
forvaltningsudvalg, der består af relevante interessenter, herunder økonomiske sektorer 
såsom fiskeri, og videnskabsfolk, NGO'er, lokalsamfund og offentlige forvaltninger, og 
som fremmer samarbejde og dialog, hvis den er i overensstemmelse med 
bevaringsmålsætningerne i henhold til EU's gældende naturlovgivning og -
retningslinjer, med henblik på at mindske indvirkningen på fiskeriet;

15. minder om, at offshorevindenergi er en af de mest avancerede teknologier, men at andre 
teknologier, der har mindre indvirkning på fiskeri og akvakultur, også er lovende og 
nogle gange allerede er tilgængelige, selv om de endnu ikke anvendes i væsentligt 
omfang, såsom termisk energi, bølgeenergi, tidevandsenergi, biobrændstoffer fra alger 
osv., og kan være mere hensigtsmæssige i nogle områder, hvor der fiskes;

16. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anlægge en ambitiøs tilgang til 
udviklingen af flydende havvindmølleparker, som har potentiale til at blive udviklet i 
dybvandsområder, hvilket udvider de brugbare zoner til udvikling af vindenergi, 
samtidig med at synligheden fra kysten og indvirkningen under opførelsen reduceres;

17. fremhæver i denne forbindelse potentialet ved vedvarende brint i kombination med 
vedvarende energisystemer, hvilket også er afspejlet i EU's brintstrategis mål om, at 
elektrolysekapacitet, der forsynes med vedvarende energi, skal udgøre 40 GW senest i 
2030;

18. opfordrer til yderligere støtte til forskning og udvikling med henblik på at fremskynde 
udbredelsen af forskellige teknologier til vedvarende offshoreenergi og opfordrer til 
yderligere overvågning af indvirkningen på miljøet, videnskabelige analyser og 
dataudveksling, eftersom nye politikker, resultater og teknologier konstant udvikles;

19. understreger, at energimiksene for regionerne og øerne i den yderste periferi er stærkt 
afhængige af import af fossile brændstoffer, selv om de har mulighed for vedvarende 
energi; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i forbindelse med 
gennemførelsen af den europæiske grønne pagt at være særligt opmærksomme på og 
yde specifik finansiering til udvikling af vedvarende offshoreenergi i disse områder for 
at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer; opfordrer til, at der tages hensyn til 
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øers særlige karakteristika ved udformningen af projekter, der kan modtage 
finansiering;

20. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme uddannelse i vedvarende 
offshoreenergi for kystsamfund, regioner i den yderste periferi og EU's øer som en 
prioritet med henblik på at sikre en retfærdig omstilling for de samfund og sektorer, der 
er mest berørt af klimaændringerne;

21. understreger, at det er nødvendigt med en langsigtet og helhedsorienteret vision for at 
vurdere indvirkningen af vedvarende offshoreenergi på andre aktiviteter såsom fiskeri, 
lokalsamfund og økosystemer; opfordrer til en cirkulær økonomi og livscyklustilgang 
for disse projekter; mener, at det er af afgørende betydning, at der med henblik herpå 
foretages vurderinger af infrastrukturer forud for gennemførelsen af projekter med 
henblik på at fremme miljøvenligt design ved hjælp af specifikke materialer og design 
af infrastrukturer, der kan fremme udviklingen af lokal biodiversitet, og at udarbejde 
planer for projektets afslutning, f.eks. ved at anvende genanvendelsesmetoder eller 
opretholde infrastrukturer som kunstige rev, og således sikre, at der tages højde for alle 
langsigtede varige virkninger, og overholde principperne for den cirkulære økonomi;

22. opfordrer Kommissionen til at foretage de nødvendige konsekvensanalyser og holde 
Parlamentet løbende underrettet.
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