
Maritiem  beleid voorde  EU

Europese Com m issie

„Energie"

Europa d ient de verzekering van haar energievoorziening 

te verbeteren door de bronnen en energietypes w aar

van het a fhanke lijk  is te d iversifiëren. Dit houdt in dat 

men offshore (op zee) olie en gas moet blijven exp lo ite 

ren, die zorgt voor een aanzienlijke hoeveelheid van de 

energie die we in Europa consumeren. Het betekent ook 

een betere d iversifica tie  van de routes waarover energie 

Europa b innenkom t, w aarb ij men meer oog d ient te heb

ben voor ve ilig  m aritiem  transport en het u itbreiden van 

het aantal LNG term ina ls. M aritiem  transport bezit ook 

een groot potentiee l ais het aankom t op het verhogen 

van de energ ie -e ffic iën tie . Tegelijkertijd  m oet Europa 

hernieuwbare energiebronnen blijven on tw ikke len, 

waaronder de u itb re id ing  van offshore w indenerg ie , en 

blijvend onderzoek doen naar de exp lo ita tie  van go lf- en 

getijdenenergiebronnen.

De zeeën en oceanen leveren energie aan Europa
De oceanen en zeeën in Europa kunnen bijdragen to t het 

behalen van de energ iedoelstellingen van de EU en d it 

zowel door de opwekking van energie ais door de d iversi

fica tie  van transportroutes en -m ethodes.

N ysted , D enem arken

• Veertig procent van de olie en zestig procent van het Langrock/Zenit/la if 

gas dat in Europa geconsumeerd w ord t, w o rd t offshore

(op zee) geboord, vooral in de Noordzee, doch ook in de 

M iddellandse, Adriatische en Zwarte Zee.

• De meeste fossiele brandstoffen worden over zee in de 

EU ingevoerd. En het lig t in de lijn  van de verwachtingen 

dat deze invoer de komende jaren een enorme groei zal

kennen. De zeeën rondom Europa verschaffen ook een 

reeks routes waarlangs energie getransporteerd kan
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worden via onder meer scheepvaart, netwerken van 

onderzeese p ijp le id ingen en e lektric ite itsverb ind ingen 

en hierdoor worden Europa's toeleveringsbronnen ver

der gediversifieerd.

• De m aritiem e gebieden van Europa zijn belangrijk  voor 

koolsto f-neutra le  energ ie-opw ekking via de snelle on t

w ikke ling  van hernieuwbare energiebronnen op zee 

(offshore) en het potentieel van de zeebedding voor 

permanente C02-opslag.

Groeiend toepassingsgebied voor synergie
Het toepassingsgebied voor synergie tussen Europa's 

energie en m aritiem  beleid Is aan het groeien. Ze hebben 

belden to t doei de economische on tw ikke ling  en m ilieu 

bescherming te Integreren en samen zullen ze een betere 

exploratie  van de geopolitieke waarde van de Europese 

oceanen en zeeën Inzake energiezekerheid en duurzaam 

heid van de energie m ogelijk  maken. De scheepvaart 

zorgt voor een energ ie -e ffic iën t en flex ibel transport 

van het grootste deel van de in terna tiona le  handel van 

Europa en voor het grootste deel van haar energ ie -im - 

port. Bovendien is de energiesector een toonaangevende 

investeerder in geavanceerde m aritiem e technologieën 

en onderliggende vern ieuw ing en onderzoek w a t tevens 

voor deskundigheid, banen en groei binnen de m aritiem e 

sector in Europa z o rg t . Het spreekt voor zich dat de In ter

connectie tussen de m aritiem e en energiesectoren een 

goed voorbeeld is van hoe m ultisectora le  clusters Europa 

kunnen helpen het potentiee l van haar oceanen en zeeën 

ten volle te on tw ikke len.

Een stabiel maritiem beleid zal
De langeterm ijns- en grootschalige investeringen bevor

deren die noodzakelijk zijn voor zeegebaseerde energ ie- 

infrastructu ren  en bronnen, in het bijzonder wanneer er 

verschillende Lidstaten en innovatieve technologieën bij 

betrokken zijn.

• Verhoogt de kennis van de effecten en de beoordeling 

van de risico's van energ le-lnvesterlngen via gegevens- 

en observatlenetwerken.

• Laat toe nieuwe belangrijke technologieën, zoals C02- 

opslag, te on tw ikke len  en te ontp loo ien.

• Zal verzekeren dat m aritiem e ru im te lijke  ordening m axi

maal aangewend w ord t ais een m iddel om tegens trij

dige gebruiken binnen eenzelfde zeegebied m et elkaar 

in harmonie te brengen.

• Zal het potentieel van Europa maximaliseren om de groei 

en het aantal banen te verhogen via haar groeiende 

ervaring m et geavanceerde zeegebaseerde energ iepro

jecten, van gespecialiseerde zeevaart to t de creatie van 

offshore energ ienetten, en van d lepw atertechnologleën 

to t het onderzoek van m ethaanhydraten.

• Zal Europa in een sterkere positie brengen bij In ter

nationale discussies m et betrekking to t de regels van 

m aritiem  energ ietransport in een steeds globalere 

energ iem arkt.

Doch het zal op hetzelfde moment voor de
veiligheid, zekerheid en milieubescherming
instaan, waarbij acties zullen ondernomen
worden om de volgende punten te promoten
• Hoge standaarden w a t be tre ft de ve iligheid  van de ta n 

kers en het vervoer van zware oliën.

• Ondersteuning van o liep ijp lijnen  die de druk moeten 

wegnem en van het tankwagenverkeer In overvolle en 

gevoelige gebieden.

• Een gem eenschappelijk kader op toevluchtsoorden voor 

schepen zodat grote vervu ilingsincidenten vermeden 

worden.

• Een meer geïntegreerd kader van m aritiem e bewaking.
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