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SUGGESTIES

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

– gezien de mededeling van de Commissie van 21 november 2011 getiteld “Ontwikkeling 
van een maritieme strategie voor het gebied van de Atlantische Oceaan” 
(COM(2011)0782) en de daaropvolgende mededeling van de Commissie van 
23 juli 2020 over “Een nieuwe aanpak van de maritieme strategie voor het Atlantische 
gebied – het Atlantisch actieplan 2.0” (COM(2020)0329),

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 december 2019 getiteld “De Europese 
Green Deal” (COM(2019)0640),

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 mei 2020 getiteld “EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030 – De natuur terug in ons leven brengen 
(COM(2020)0380),

– gezien de aanbevelingen van de Commissie van mei 2020 voor positieve interacties 
tussen offshorewindmolenparken en visserij,

– gezien het verslag van de Commissie van 11 juni 2020 over de blauwe economie,

– gezien de mededeling van de Commissie van 8 juli 2020 getiteld “Een 
waterstofstrategie voor een klimaatneutraal Europa” (COM(2020)0301),

– gezien de mededeling van de Commissie van 17 september 2020 getiteld “Een 
ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa voor 2030: investeren in een 
klimaatneutrale toekomst voor ons allemaal” (COM(2020)0562),

– gezien de mededeling van de Commissie van 19 november 2020 over een “EU-strategie 
over de benutting van het potentieel van hernieuwbare offshore-energie met het oog op 
een klimaatneutrale toekomst” (COM(2020)0741),

– gezien Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 
tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid 
ten aanzien van het mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie)1,

– gezien Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand2,

– gezien Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna3,

– gezien Richtlijn 2014/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 

1 PB L 164 van 25.6.2008, blz. 19.
2 PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7.
3 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
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tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning4,

– gezien de doelstelling van de EU-waterstofstrategie om uiterlijk in 2030 40 GW aan 
hernieuwbare energie gekoppelde elektrolysecapaciteit te realiseren,

– gezien het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering 
(UNFCCC), het Kyotoprotocol bij het UNFCCC en de Overeenkomst van Parijs,

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties inzake biologische diversiteit (VBD),

– gezien het mondiaal evaluatieverslag over biodiversiteit en ecosysteemdiensten van het 
intergouvernementeel platform voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten (IPBES) van 
31 mei 2019,

– gezien het speciaal verslag van de Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) over de opwarming van de aarde met 1,5 °C, het vijfde 
evaluatierapport (AR5) van de werkgroep en het bijbehorende samenvattend verslag, 
het speciaal verslag van de IPCC over de klimaatverandering en de bodem en het 
speciaal verslag van de IPCC over de oceanen en de cryosfeer in een veranderend 
klimaat,

– gezien de in opdracht van de Commissie visserij uitgevoerde studie van november 2020 
over de gevolgen van het gebruik van offshorewindenergie en andere mariene 
hernieuwbare energiebronnen voor de Europese visserij,

 – gezien zijn resolutie van 16 januari 2018 over internationale oceaangovernance: een 
agenda voor de toekomst van onze oceanen in de context van de doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling voor 20305,

– gezien zijn resolutie van 28 november 2019 over de noodsituatie op het gebied van 
klimaat en milieu6,

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2020 over de Europese Green Deal7,

– gezien zijn resolutie over de gevolgen voor de visserijsector van 
offshorewindmolenparken en andere systemen voor hernieuwbare energie 
(2019/2158(INI)),

1. herinnert aan de doelstelling van de EU om uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit te 
bereiken; wijst op het akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad over de 
Europese klimaatwet, waarin voor 2030 een emissiereductiedoelstelling van ten minste 
55 % ten opzichte van 1990 is vastgesteld, terwijl er tegelijkertijd voor wordt gezorgd 
dat de feitelijke reductie ten minste 57 % bedraagt, met als doel de EU een billijk 
aandeel te geven in de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs, met name haar 
doelstelling om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C boven het 

4 PB L 257 van 28.8.2014, blz. 135.
5 PB C 458 van 19.12.2018, blz. 9.
6 PB C 232 van 16.6.2021, blz. 28.
7 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0005.
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pre-industriële niveau; benadrukt het belang van een transitie naar schone energie die de 
invoer van fossiele brandstoffen tot een minimum moet beperken, voor banen moet 
zorgen, gemeenschappen moet ontwikkelen en de levensstandaard van alle EU-burgers 
moet verhogen, en zodoende moet bijdragen aan het herstel na de COVID-19-crisis;

2. benadrukt dat hernieuwbare energie van cruciaal belang is voor het koolstofvrij maken 
van de economie, en dat voor alle Europese zeebekkens moet worden overwogen om 
deze energie op een gecoördineerde wijze in te zetten, rekening houdend met de drie 
pijlers van duurzaamheid; neemt kennis van de ambitie van de Commissie om uiterlijk 
in 2050 te beschikken over een capaciteit van 340 GW aan hernieuwbare offshore-
energie; wijst in dit verband op het recht van de lidstaten om zelf te besluiten over de 
structuur van hun energiemix, overeenkomstig artikel 194, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU);

3. wijst er nogmaals op dat hernieuwbare offshore-energie sociale, economische en 
ruimtelijke gevolgen heeft voor de visserij en de aquacultuur, alsook voor ecosystemen 
en biodiversiteit, bijvoorbeeld als gevolg van de verplaatsing van visserijgebieden, 
onderwatergeluid of risico’s op aanvaringen; pleit derhalve voor de totstandbrenging 
van netwerken, een verplichte dialoog en effectieve en voortdurende samenwerking met 
vissers, aquacultuurproducenten en hun organisaties in een vroeg stadium, om te zorgen 
voor een eerlijke en goede co-existentie van de activiteiten door middel van effectieve 
deelname, met name in gebieden voor installaties en netinfrastructuur, en 
veiligheidszones, met feedback op basis van ervaringen en uitwisseling van beste 
praktijken, teneinde de aanvaarding te garanderen;

4. benadrukt dat er een behoorlijke economische, sociaal-economische en sociaal-culturele 
effectbeoordeling moet worden uitgevoerd en dat vóór de uitvoering van een project 
rekening moet worden gehouden met lokale ecosystemen en specificiteiten en dat er 
behoefte is aan een geïntegreerde beheersaanpak via maritieme ruimtelijke planning; 
stelt voor transparante richtsnoeren op te stellen om het risico op conflicten te verlagen, 
onder meer door middel van mitigatiemaatregelen en verschillende vormen van 
compensatie, en door een gelijk speelveld tot stand te brengen voor de visserij en 
hernieuwbare offshore-energie; is in dit verband ingenomen met het initiatief van de 
Commissie en verzoekt de Commissie een nadere analyse uit te voeren van de 
wisselwerking tussen hernieuwbare offshore-energie en andere activiteiten op zee;

5. benadrukt dat mogelijke negatieve langetermijngevolgen van offshore-installaties voor 
hernieuwbare energie voor het mariene milieu, ecosystemen, visbestanden en 
biodiversiteit, met inbegrip van de internationale migratie van vogels, en bijgevolg voor 
de visserij als geheel, gedurende hun levenscyclus, van bouw tot exploitatie en 
ontmanteling, moeten worden voorkomen, met name gevolgen voor zee- en 
luchtstromen, golfvorming, getijdenamplituden, sedimentverplaatsing, infrasoon geluid 
van roterende wieken, hetgeen vissen en zeezoogdieren kan wegdrijven, 
elektromagnetische velden van onderzeese kabels en onderwatergeluid als gevolg van 
heiwerk; onderstreept daarom het belang van uitvoerige studies om dergelijke gevolgen 
van bestaande offshore-installaties voor hernieuwbare energie te beoordelen;

6. is ingenomen met de toezegging van de Commissie in de strategie om de dialoog over 
de ecologische, economische en sociale duurzaamheid van hernieuwbare offshore-
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energie te faciliteren en een praktijkgemeenschap te bevorderen waarin alle 
belanghebbenden, waaronder de industrie, ngo’s, vissers en wetenschappers, in een 
vroeg stadium van gedachten kunnen wisselen, ervaringen kunnen delen en aan 
gezamenlijke projecten kunnen werken;

7. verzoekt de lidstaten en de Commissie om gemeenschapsregelingen voor 
energieopwekking te faciliteren die kustgemeenschappen en coöperaties, waaronder 
vissers, in staat stellen hun eigen elektriciteit op te wekken en de winst opnieuw in de 
gemeenschap te investeren;

8. wijst erop dat met name kleinschalige vissers zullen worden getroffen door 
veranderingen zoals de ruimtelijke spreiding en beschikbaarheid van commercieel 
beviste mariene soorten, de sluiting van visgronden om veiligheidsredenen of opgelegde 
wijzigingen in de visserijactiviteiten of vismethoden, aangezien zij mogelijk niet over 
het vermogen beschikken om naar visgronden verder weg te gaan of om van vismethode 
te veranderen, met name als offshorewindmolenparken binnen de territoriale wateren 
(tot twaalf zeemijl van de kust) worden aangelegd;

9. benadrukt dat overeenkomstig artikel 191, lid 2, VWEU het voorzorgsbeginsel van 
toepassing moet zijn indien besluiten moeten worden genomen voordat de vereiste 
kennis of informatie beschikbaar is;

10. benadrukt dat de inzet van hernieuwbare offshore-energie moet plaatsvinden door 
middel van een benadering op basis van nevenvoordelen en een grondige beoordeling 
waarbij voordelen voor vissers en lokale gemeenschappen worden gewaarborgd; wijst 
erop dat met een dergelijke benadering elke activiteit van de andere profiteert, 
bijvoorbeeld wat betreft de instandhouding van de mariene biodiversiteit en de 
visbestanden door het rifeffect en het reservoireffect, voor mariene kennis door 
gegevensverzameling met behulp van op infrastructurele voorzieningen geïnstalleerde 
sensoren, en voor het scheppen van lokale werkgelegenheid, met inbegrip van de 
ontwikkeling en modernisering van havens, met name vissershavens, ten voordele van 
de gehele gemeenschap – van burgers, vissers en lokale gemeenschappen en het 
bedrijfsleven tot wetenschappers; is in dit verband van mening dat de positieve impact 
van infrastructurele voorzieningen moet worden bevorderd, en benadrukt dat prioriteit 
moet worden gegeven aan colocatieopties, die uiterst belangrijk zijn voor het bereiken 
van een win-winsituatie voor zowel de duurzame visserij als de offshore-energiesector;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten de betrokkenheid van alle belanghebbenden, met 
inbegrip van vissers, voortdurend te verbeteren en de grensoverschrijdende 
samenwerking op het gebied van maritieme ruimtelijke planning te verbeteren, ook met 
het Verenigd Koninkrijk, bij de ontwikkeling, herziening en uitvoering van de plannen 
van de lidstaten; benadrukt in dit verband dat oplossingen moeten worden gevonden 
voor gemeenschappelijke problemen, dat de aansluiting op het elektriciteitsnet volledig 
moet worden gemaakt en dat lering moet worden getrokken uit beste praktijken; 
benadrukt dat een goede ruimtelijke planning van cruciaal belang is om een toename 
van het aantal ruimtelijke conflicten in de Europese wateren te voorkomen, iets wat is 
gebleken uit een analyse inzake ruimtelijke overlappingen; verzoekt de lidstaten in dit 
verband rekening te houden met de noodzaak ervoor te zorgen dat negatieve gevolgen 
van hernieuwbare offshore-energiesystemen voor het milieu en voor de sociaal-
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economische en territoriale cohesie worden vermeden, met name in regio’s die 
afhankelijk zijn van de visserij; pleit er daarom voor deze systemen uit de buurt van de 
visgronden te plaatsen;

12. roept alle lidstaten op een ecosysteemgerichte benadering toe te passen op maritieme 
ruimtelijke planning als bedoeld in artikel 1, lid 3, van Richtlijn 2008/56/EG en 
artikel 5, lid 1, van Richtlijn 2014/89/EU, met als doel ervoor te zorgen dat de 
collectieve druk van alle activiteiten binnen de niveaus blijft die verenigbaar zijn met 
het bereiken van een goede milieutoestand en tegelijkertijd bijdraagt tot het duurzame 
gebruik van mariene goederen en diensten; is in dit verband ingenomen met de 
doelstelling van de strategie om een langetermijnkader te bieden dat een gezonde co-
existentie tussen offshore-installaties en andere vormen van gebruik van de zeeruimte 
bevordert, bijdraagt tot de bescherming van het milieu en het welvaren van 
vissersgemeenschappen mogelijk maakt;

13. verzoekt de lidstaten specifieke historische en traditionele visgronden voor lokale 
vissers aan te merken als gebieden die vrij moeten blijven van bronnen van 
hernieuwbare offshore-energie;

14. benadrukt dat hernieuwbare offshore-energie kan worden ingezet in beschermde 
mariene gebieden, met beheercomités die bestaan uit relevante belanghebbenden, 
waaronder economische sectoren zoals de visserij, alsook wetenschappers, ngo’s, lokale 
gemeenschappen en overheden, en die samenwerking en dialoog faciliteren, indien dit 
in overeenstemming is met de instandhoudingsdoelstellingen overeenkomstig de 
toepasselijke EU-natuurwetgeving en -richtsnoeren, teneinde de gevolgen voor de 
visserij te beperken;

15. herinnert eraan dat offshorewindenergie een van de meest geavanceerde technologieën 
is, maar dat andere technologieën die minder gevolgen hebben voor de visserij en 
aquacultuur, ook veelbelovend zijn en soms al beschikbaar zijn, ook al worden deze nog 
niet grootschalig ingezet, zoals thermische energie, golfenergie, getijdenenergie, 
biobrandstoffen uit algen enzovoort, en dat deze technologieën in sommige gebieden 
waar wordt gevist, passender kunnen zijn;

16. moedigt de Commissie en de lidstaten aan een ambitieuze benadering te hanteren bij de 
ontwikkeling van drijvende offshorewindmolenparken, die in diepere wateren kunnen 
worden aangelegd, waardoor het geschikte gebied voor windenergieprojecten wordt 
uitgebreid, terwijl hun zichtbaarheid vanaf de kust en de gevolgen tijdens de aanleg 
ervan worden beperkt;

17. wijst in dit verband op het potentieel van hernieuwbare waterstof, in combinatie met 
systemen voor hernieuwbare energie, zoals blijkt uit de doelstelling van de EU-
waterstofstrategie om uiterlijk in 2030 40 GW aan hernieuwbare energie gekoppelde 
elektrolysecapaciteit te realiseren;

18. dringt aan op aanvullende steun voor onderzoek en ontwikkeling om de inzet van 
verschillende technologieën voor hernieuwbare offshore-energie te versnellen, en 
moedigt verder toezicht op de gevolgen voor het milieu, wetenschappelijke analyses en 
gegevensuitwisseling aan, aangezien er voortdurend nieuw beleid, nieuwe bevindingen 
en nieuwe technologieën worden ontwikkeld;
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19. benadrukt dat de energiemixen van de ultraperifere gebieden en eilanden sterk 
afhankelijk zijn van de invoer van fossiele brandstoffen, ondanks de mogelijkheden van 
hernieuwbare energie; verzoekt de Commissie en de lidstaten bij de uitvoering van de 
Europese Green Deal bijzondere aandacht te besteden aan en specifieke financiering te 
verstrekken voor de ontwikkeling van hernieuwbare offshore-energie in deze gebieden 
teneinde hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen tot een minimum te beperken; 
vraagt dat bij de uitwerking van projecten die kunnen worden gefinancierd, rekening 
wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de eilanden;

20. roept de Commissie en de lidstaten op om het faciliteren van opleiding en onderwijs 
met betrekking tot hernieuwbare offshore-energie voor kustgemeenschappen, 
ultraperifere gebieden en EU-eilanden tot een prioriteit te maken, teneinde een 
rechtvaardige transitie te waarborgen voor de gemeenschappen en sectoren die het 
zwaarst door de klimaatverandering worden getroffen;

21. benadrukt dat een allesomvattende en langetermijnvisie nodig is om de gevolgen van 
hernieuwbare offshore-energie voor andere activiteiten, zoals visserij, lokale 
gemeenschappen en ecosystemen, te beoordelen; dringt erop aan bij deze projecten een 
benadering op basis van de circulaire economie en de volledige levensloop te hanteren; 
is van mening dat het van essentieel belang is daartoe beoordelingen uit te voeren van 
de infrastructuren vóór de uitvoering van de projecten, teneinde eco-ontwerp te 
bevorderen door middel van specifieke materialen en ontwerpen van de infrastructuren, 
hetgeen op zijn beurt de ontwikkeling van de lokale biodiversiteit kan bevorderen, en 
om over plannen te beschikken voor het einde van het project, bijvoorbeeld door 
gebruik te maken van recyclingmethoden of de infrastructuur als kunstrif te 
onderhouden en ervoor te zorgen dat alle langetermijngevolgen voor de duurzaamheid 
in acht worden genomen en dat er aan de beginselen van een circulaire economie wordt 
voldaan;

22. verzoekt de Commissie de nodige effectbeoordelingen uit te voeren en het Parlement 
voortdurend op de hoogte te houden.
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