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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet påminner om EU:s hållbarhetsåtagande om att uppnå sitt klimatmål 
om nettonollutsläpp av koldioxid senast 2050, vilket bekräftats i den europeiska gröna 
given och i återhämtningsplanen.

2. Europaparlamentet poängterar att förnybar energi är en nyckelfaktor för utfasning av 
fossila bränslen, och påminner om att minst 32 % av EU:s sammanlagda energibehov 
bör tillgodoses med förnybar energi senast 2030.

3. Europaparlamentet framhåller att omställningen till ren energi kräver ökad produktion 
av havsbaserad vindkraft. Parlamentet betonar att dagens kapacitet för havsbaserad 
vindkraft uppgår till endast 25 GW och att anläggandet av havsbaserade 
vindkraftsparker därför måste påskyndas så att kapaciteten senast 2050 uppgår till 
450 GW.

4. Europaparlamentet betonar att det är av yttersta vikt att man hittar utrymme för en 
kapacitet för havsbaserad vindkraft på upp till 450 GW.

5. Europaparlamentet framhåller att en kraftfull utbyggnad av produktionen av 
havsbaserad vindkraft måste vara väl genomtänkt för att kunna förekomma jämsides 
med de verksamheter som redan bedrivs i de berörda områdena.

6. Europaparlamentet påminner om att det kan bli till stor skada för fisket om 
fiskeverksamheten tvingas flytta över till andra områden. Parlamentet betonar därför att 
en mångsidig användning av havsområden måste övervägas från början och att 
havsbaserade vindkraftsparker måste förläggas på ett sådant sätt att hänsyn tas till 
fiskerisektorns behov. 

7. Europaparlamentet betonar att man i ett tidigt skede måste utreda vilka alternativ det 
finns på lång sikt i fråga om mångsidig användning av havsområden, så att 
havsbaserade vindkraftsparker kan byggas ut och deras påverkan på fisket samtidigt 
åtgärdas.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen till nära samarbete med medlemsstater och 
grannländer om fysisk planering i kust- och havsområden, för att både användningen av 
havsområden och det sektorsövergripande samarbetet ska optimeras och 
områdeskonflikterna minimeras. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid en konsekvensbedömning 
undersöka vilka konsekvenser som kan förväntas för ekonomi, samhälle och miljö av att 
det byggs nya anläggningar för havsbaserad vindkraft i sådana områden där det troligen 
kommer att uppstå konflikter mellan anläggningarna och fiskerisektorn.


