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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de bevoegde Commissie visserij 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert aan de duurzaamheidstoezegging van de EU om tegen 2050 een koolstofarme 
economie tot stand te brengen, zoals bevestigd in de Europese Green Deal en het 
herstelplan;

2. benadrukt dat hernieuwbare energie van essentieel belang is voor een koolstofarme 
economie; herinnert eraan dat ten minste 32 % van de totale energiebehoefte tegen 2030 
hernieuwbaar moet zijn;

3. wijst erop dat een stijging van de offshorewindenergieproductie van essentieel belang is 
voor de schone energietransitie; benadrukt dat, omdat de offshore-
energieopwekkingscapaciteit nu slechts 45 GW bedraagt, de offshorewindmolenparken 
versneld moeten worden aangelegd om tegen 2050 een energieopwekkingscapaciteit te 
hebben van 450 GW;

4. benadrukt dat er dringend een besluit moet worden genomen om ruimte te vinden voor 
een energieopwekkingscapaciteit van 450 GW;

5. wijst erop dat een sterke uitbreiding van offshorewindenergieproductie een intelligente 
benadering vereist om ervoor te zorgen dat de windenergieproductie gecombineerd kan 
worden met de activiteiten die al in de betrokken gebieden worden beoefend;

6. herinnert eraan dat het verplaatsen van de visserij-activiteiten zeer schadelijk kan zijn 
voor de visserij; benadrukt dat er al op de tekentafel rekening gehouden moet worden 
met meervoudig gebruik van zeegebieden, en dat de offshorewindmolenparken zo 
moeten worden aangelegd dat rekening wordt gehouden met de behoeften van de 
visserijsector;

7. benadrukt dat er in een vroeger stadium onderzoek moet worden gedaan naar 
langetermijnopties voor meervoudig gebruik van zeegebieden zodat de 
offshorewindmolenparken kunnen worden uitgebreid met inachtneming van de 
gevolgen voor de visserij;

8. dringt er bij de Commissie op aan nauw samen te werken met de lidstaten en 
buurlanden op het gebied van de ruimtelijke ordening op zee, om het gebruik van het 
zeegebied en de sectoroverschrijdende samenwerking te optimaliseren, en ruimtelijke 
conflicten te minimaliseren;

9. dringt er bij de Commissie op aan een effectbeoordeling uit te voeren om de verwachte 
economische, sociale en ecologische gevolgen van de aanleg van nieuwe 
offshorewindmolenparken in kaart te brengen in gebieden waar ze in conflict komen 
met de visserijsector.


