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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 at nå sit mål om et 
kulstofneutralt klima senest i 2050 som bekræftet i den europæiske grønne pagt og 
genopretningsplanen;

2. understreger, at vedvarende energi er en vigtig drivkraft for dekarbonisering; minder 
om, at mindst 32 % af EU's samlede energibehov bør dækkes af vedvarende energi 
senest i 2030;

3. fremhæver, at det for omstillingen til ren energi er afgørende med en stigning i 
produktionen af havbaseret vindkraft; understreger, at havbaseret vindkraft på 
nuværende tidspunkt kun er på 25 GW, og at opførelsen af havvindmølleparker skal 
fremskyndes, således at der opnås en kapacitet på op til 450 GW senest i 2050;

4. understreger, at beslutningen om at finde plads til en havbaseret vindkraftkapacitet på 
op til 450 GW er af allerstørste betydning;

5. 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;

6. minder om, at det kan blive til stor skade for fiskeriet, hvis fiskeriaktiviteter flyttes til 
andre områder; understreger derfor, at der for så vidt angår havområder allerede fra 
starten bør tages højde for, at de kan anvendes på forskellige måder, og at 
havvindmølleparker skal placeres på en sådan måde, at der tages hensyn til 
fiskerisektorens behov;

7. 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 indvirkning på fiskeriet;

8. opfordrer Kommissionen til at arbejde tæt sammen med medlemsstaterne og 
nabolandene om maritim fysisk planlægning med henblik på at optimere anvendelsen af 
havområder og samarbejde på tværs af sektorer samt minimere rumlige konflikter;

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


