
AD\1222648DA.docx PE648.288v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2019/2158(INI)

29.1.2021

UDTALELSE
fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi

til Fiskeriudvalget

om havvindmølleparkers og vedvarende energisystemers indvirkning på 
fiskerisektoren
(2019/2158(INI))

Ordfører for udtalelse: Morten Petersen



PE648.288v02-00 2/8 AD\1222648DA.docx

DA

PA_NonLeg



AD\1222648DA.docx 3/8 PE648.288v02-00

DA



PE648.288v02-00 4/8 AD\1222648DA.docx

DA

FORSLAG

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

1. minder om EU's tilsagn om at gøre en bæredygtig indsats for, imens det kæmper imod 
virkningerne af den globale klimaændring, at nå sit mål om kulstofneutralitet senest i 
2050, som bekræftet i den europæiske grønne pagt og genopretningsplanen; noterer sig 
Kommissionens forslag om yderligere at reducere drivhusgasemissionerne som 
fremhævet i dens meddelelse af 17. september 2020 med titlen "Styrkelse af Europas 
klimaambitioner for 2030 – Investering i en klimaneutral fremtid til gavn for vores 
borgere" (COM(2020)0562); minder om Parlamentets mandat som vedtaget under 
afstemningen på plenarmødet om klimaloven i forbindelse med 
emissionsreduktionsmålet for 20301;

2. understreger, at vedvarende energi og energieffektivitet er blandt de vigtigste 
drivkræfter for at opnå en økonomi uden nettodrivhusgasudledninger; fremhæver, at det 
for at nå 2030-målet for vedvarende energi er nødvendigt at øge kapaciteten og 
produktionen af offshore elektricitet fra vedvarende energikilder i overensstemmelse 
hermed; understreger, at havbaseret vindkraft er en af de mest avancerede og hurtigst 
voksende af alle de nye og innovative sektorer i økonomien; fremhæver, at aktiv 
udvikling og udbredelse af offshorevindkraft bør øge dens konkurrenceevne som 
energikilde og dermed bidrage til lavere energipriser og øget prisoverkommelighed;

3. fremhæver, at det for omstillingen til ren energi er afgørende med en stigning i 
produktionen af havbaseret vindkraft; understreger, at havbaseret vindkraft i EU på 
nuværende tidspunkt kun er på 12 GW, og at den skønnes at skulle øges til mellem 300 
GW og 450 GW senest i 2050; understreger, at havvindmølleparker oftest udgør en 
mere effektiv måde at producere elektricitet på end landbaserede vindmølleparker, fordi 
der er flere vindressourcer til rådighed i havområder sammenlignet med landområder, 
og fordi det her er muligt at installere større generatorer med en højere kapacitet;

4. understreger, at beslutningen om at finde plads til mindst 60 GW i yderligere havbaseret 
vindkraftkapacitet er af allerstørste betydning og bør betragtes som en prioritet i løbet af 
de næste få år; tager hensyn til, at udviklingen af offshore vedvarende energi varierer 
meget med hensyn til størrelse og kapacitet i de forskellige europæiske havområder, 
navnlig fordi størstedelen af den europæiske offshorevindkraftkapacitet vil være 
koncentreret i Nordsøen og Østersøen, hvor forholdene er gunstigere; bemærker, at 
dette potentiale vil fortsætte med at vokse som følge af den teknologiske udvikling, 
herunder i Atlanterhavet og i de sydeuropæiske have;

5. understreger, at flydende vindmølleteknologi har potentiale til i væsentlig grad at øge 
det havareal, der er til rådighed for havvindmølleparker, navnlig i dybhavsområder; 
påpeger, at flydende vindmølleparker kan generere store mængder energi på grund af 
kraftigere og mere vedholdende vinde, at de kan minimere den visuelle indvirkning på 
de europæiske kyster, give bedre plads til fiskeri og sejlruter, fungere som anordninger 
til tiltrækning af fisk, åbne muligheder for at anvende områder, der ikke tidligere var 
tilgængelige, og bidrage til at mindske potentialet for maritime fysiske konflikter i 

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0253.
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overensstemmelse med den tidligere vurdering af mulighederne for gennemsigtig og 
integreret fysisk planlægning;

6. fremhæver behovet for at anvende offshorevind i EU's dybe farvande (dvs. 
Middelhavet, Sortehavet og Atlanterhavet); opfordrer derfor Kommissionen og 
medlemsstaterne til at udvide forsknings-, udviklings- og innovationsindsatsen til også 
at omfatte flydende vindmølleparker og til at vurdere muligheden af at etablere et 
vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse (IPCEI) i stor målestok;

7. minder om, at elproduktion fra offshorebaserede vedvarende energikilder også skaber 
en mulighed for produktion af vedvarende brint som skitseret i Kommissionens 
meddelelser af 19. november 2020 med titlen "En EU-strategi til udnyttelse af 
potentialet i offshore vedvarende energi med en klimaneutral fremtid for øje" 
(COM(2020)0741) og af 8. juli 2020 med titlen "Styrkelse af en klimaneutral økonomi: 
En EU-strategi for integration af energisystemet "(COM(2020)0299) og" En 
brintstrategi for et klimaneutralt Europa "(COM(2020)0301);

8. fremhæver, at den tilgang, der skal anlægges i forbindelse med en kraftig udvidelse af 
produktionen af havbaseret vindkraft, skal være gennemtænkt, så det sikres, at en sådan 
produktion kan eksistere side om side med andre aktiviteter i de berørte områder; 
understreger, at der allerede er eksempler på, at fiskerisektoren og sektoren for 
havbaseret vindkraft har eksisteret side om side, og at denne erfaring bør bruges til at 
finde frem til og dele den bedste eksisterende praksis med udnyttelse af de relevante 
ressourcer til flere formål gennem hele den marine infrastrukturs levetid; understreger, 
at samarbejde er afgørende for sikker sameksistens mellem fiskeri og vindmølleparker – 
vindmølleindustrien, fiskere og lokale myndigheder bør samarbejde om udveksling af 
data med fiskerierhvervet og om den nøjagtige placering af vindmølleparker, kabler og 
tilknyttede aktiver samt områder med udelukkelse (midlertidige eller permanente) og 
sikkerhedszoner, herunder dem, der indeholder dumpet ammunition;

9. understreger, at skabelsen af bæredygtige nye arbejdspladser samt støtte til brug af 
vindkraft som en del af den lokale elforsyning er vigtige forudsætninger for, at 
lokalbefolkningen blåstempler vedvarende energiprojekter såsom havvindmølleparker 
og dermed forbunden landbaseret infrastruktur, og at dette gør det muligt både at sikre 
energisikkerhed og få kystsamfundets accept; opfordrer medlemsstaterne til at fremme 
investeringer i udviklingen af havbaseret vindkraft under ordninger, der sikrer offentlig 
deltagelse og aktivt engagement;

10. understreger derfor, at man fra starten af bør overveje anvendelsen af havområder til 
flere formål på en sådan måde, at der skabes balance mellem havvindkraftsektorens 
interesser og opfyldelsen af EU's energi-, klima- og biodiversitetsmålsætninger; 
understreger, at havvindmølleparker, hvis de er designet og bygget hensigtsmæssigt, 
kan gavne havets biodiversitet og tjene som tilflugtssteder; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at vurdere den indvirkning, som de havvindmølleparker, der 
allerede er i drift, har for genetablering af marine levesteder og biodiversiteten og til at 
etablere en bedste praksis i EU;

11. understreger, at anvendelse af havet til energiproduktion, samtidig med at man sikrer 
beskyttelsen af miljøet og en bæredygtig udvikling af fiskeriet og andre økonomiske 
aktiviteter, kræver fælles planlægning og en vurdering af de kumulative virkninger, 
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herunder de socioøkonomiske og sociokulturelle virkninger, heraf; mener, at 
samarbejde på tværs af de sektorer, som er aktive i havmiljøet og havøkonomien, også 
kommer til at være drivkraft for en retfærdig omstilling; opfordrer de kompetente 
myndigheder til at bedømme tiltag, som sætter skub i lokaløkonomier og økonomiske 
aktiviteter på havet, og til at skabe synergier mellem sektorer, som kan udgøre 
fundamentet for en økonomisk genopretning, der skaber stabilitet fremover;

12. understreger, at det på et tidligt stadie skal undersøges, om der findes langsigtede 
muligheder for en alsidig anvendelse af havområder, således at havvindmølleparker kan 
udvides, samtidig med at der tages højde for deres direkte og indirekte indvirkning på 
fiskeriet; understreger, at EU's rammebestemmelser bør bidrage til at sikre, at 
indvirkningen på miljøet overvåges, og at der træffes foranstaltninger for at forhindre og 
mindske disse virkninger; understreger endvidere, at der i forbindelse med udviklingen 
af en EU-strategi for havbaseret vindkraft bør tages højde for, at politikker for klima, 
energi, fiskeri og marin biodiversitet styrker hinanden;

13. understreger, at tildelingen af plads, hvor det er relevant, bør være resultatet af en fælles 
maritim fysisk planlægning, der involverer Kommissionen, medlemsstaterne og 
nabolandene med henblik på at optimere udnyttelsen af havområderne og samarbejdet 
på tværs af sektorer og lande og minimere de fysiske konflikter, samtidig med at der 
tages hensyn til gensidig respekt og gode naboskabsforbindelser; understreger, at de 
fysiske planer for de maritime rum, der er omhandlet i direktiv 2014/89/EU, skal 
fastlægges hurtigst muligt og senest den 31. marts 2021;

14. opfordrer Kommissionen til at foretage en konsekvensanalyse for at undersøge de 
forventede økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger samt virkningerne for 
klima og biodiversitet af opførelsen af nye havvindmølleparker i områder, hvor der 
sandsynligvis vil opstå konflikter med fiskerisektoren.
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