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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het Europees strategisch plan voor energietechnologie
(2008/2005(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld Een Europees strategisch plan voor 
energietechnologie (SET-plan): Naar een koolstofarme toekomst (COM(2007)0723),

– gezien de volledige effectbeoordeling die bovengenoemde mededeling begeleidde 
(SEC(2007)1508),

 gezien de mededeling van de Commissie getiteld Naar 20-20 in 2020: Kansen voor 
klimaatverandering voor Europa (COM(2008)0030),

 gezien de effectbeoordeling van het pakket toepassingsbepalingen voor de 
EU-doelstellingen inzake klimaatverandering en hernieuwbare energie voor 2020 
(SEC(2008)0085),

 gezien de mededeling van de Commissie getiteld Steun voor demonstratie in een vroeg 
stadium van duurzame elektriciteitsproductie met behulp van fossiele brandstoffen 
(COM(2008)0013),

 gezien de mededeling van de Commissie getiteld Een energiebeleid voor Europa 
(COM(2007)0001),

 gelet op het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter 
bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (COM(2008)0019),

 gezien het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden 
(COM(2008)0016),

 gezien het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EEG en 
96/61/EG van de Raad, de Richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG en 
2006/12/EG en Verordening (EG) nr. 1013/2006 (COM(2008)0018),

 gelet op Besluit nr. 1982/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 betreffende het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap 
voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en 
demonstratie (2007-2013)1,

                                               
1 PB L 412 van 30.12.06, blz. 1.
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 gelet op Beschikking 2006/976/Euratom van de Raad van 19 december 2006 betreffende 
het specifieke programma tot uitvoering van het zevende kaderprogramma van de 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) voor onderzoeks- en 
opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (2007-2011)1,

 gelet op Besluit nr. 1639/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 
2006 tot vaststelling van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie 
(2007-2013)2,

 gezien het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de oprichting van de 
Gemeenschappelijke Onderneming Brandstofcellen en Waterstof (COM(2007)0571),

 onder verwijzing naar zijn resolutie van 25 september 2007 over de routekaart voor 
hernieuwbare energie in Europa3,

 onder verwijzing naar zijn resolutie van 31 januari 2008 over het actieplan voor energie-
efficiëntie: Het potentieel realiseren4,

 onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 maart 2008 over het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare energie5,

 gezien zijn standpunt van 11 maart 2008 over het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie6,

 gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Brussel van 8 en 9 
maart 2007,

 gezien de conclusies van de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie van 28 februari 
2008 over het Europees strategisch plan voor energietechnologie,

 gezien de conclusies van het voorzitterschap van Europese Raad van Brussel van 13 en 14 
maart 2008,

 gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de mening van 
de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid,

A. overwegende dat in achtereenvolgende aankondigingen door het Parlement, de Raad en de 
Commissie is benadrukt dat het tegenhouden van de klimaatverandering, het verbeteren 
van de continuïteit van de energievoorziening en het waarborgen van een concurrerende 
economie prioriteiten zijn voor de EU,

                                               
1 PB L 400 van 30.12.06, blz. 404.
2 PB L 310 van 09.11.06, blz. 15.
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0406.
4 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0033.
5 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0096.
6 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0081.
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B. overwegende dat de dreiging door de klimaatverandering blijft toenemen en dat de 
COP14-besprekingen in Poznan en de COP15-besprekingen in Kopenhagen van cruciaal 
belang zijn voor het bereiken van een internationale overeenkomst over 
klimaatverandering ter vervanging van het regime uit het Protocol van Kyoto,

C. overwegende dat de afhankelijkheid van de EU van de invoer van fossiele brandstoffen 
tegen 2030 kan zijn gestegen tot 65% van het totale verbruik,

D. overwegende dat de Commissie heeft geraamd dat het de EU tot 2020 70 mld EUR per 
jaar zal kosten om de doelstellingen op het gebied van de broeikasgasreductie en 
hernieuwbare energie te bereiken,

E. overwegende dat het zevende kaderprogramma (KP7) gedurende de zevenjarige 
programmeerperiode slechts 2,3 mld EUR uittrekt voor energieonderzoek,

F. overwegende dat de onderzoeksbudgetten voor openbaar en particulier energieonderzoek 
in de EU sedert de jaren tachtig aanzienlijk zijn gedaald,

Behoefte aan een strategisch plan voor energietechnologie

1. verwelkomt het Europees strategisch plan voor energietechnologie (SET-plan); is van 
mening dat een Europees beleid voor energietechnologie van essentieel belang is om de 
EU-doelstellingen op het gebied van energie en klimaatverandering voor 2020 te bereiken;

2. benadrukt dat de EU haar doelstellingen op het gebied van broeikasgasreductie en 
hernieuwbare energie moet bereiken terwijl zij tegelijkertijd een concurrerende economie 
moet behouden; is van mening dat de ontwikkeling van goedkope, koolstofarme 
energietechnologieën noodzakelijk is om de kosten voor het verlagen van de emissies 
terug te brengen en nieuwe markten te creëren voor de industrie in de EU;

3. is van mening dat nieuwe technologieën eveneens noodzakelijk zijn om de diversificatie 
van energiebronnen te vergemakkelijken en om te voorzien in minder vervuilende 
methoden voor het gebruik van eigen bronnen, ter ondersteuning van een continue 
energievoorziening; roept de Commissie op om een evaluatie te houden van de 
energiebronnen in de EU, teneinde een betere exploitatie mogelijk te maken, met inbegrip 
van exploitatie door middel van nieuwe technologie;

4. is van mening dat het SET-plan activiteiten zou moeten ondersteunen die de acceptatie 
van nieuwe energietechnologieën door het publiek stimuleren;

5. is van mening dat goedkopere, effectievere koolstofarme technologieën essentieel zijn 
voor het bereiken van een nieuwe internationale overeenkomst over klimaatverandering 
ter vervanging van het regime uit het Protocol van Kyoto;

Coördinatie en strategische planning

6. benadrukt de noodzaak om de coördinatie van strategische energietechnologieën uit te 
breiden op diverse niveaus en bij verschillende partners; benadrukt eveneens de noodzaak 
om bureaucratische rompslomp te vermijden en eenvoud en helderheid te waarborgen bij 
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het verbeteren van de coördinatie, bijvoorbeeld door middel van de Stuurgroep van de 
Europese Gemeenschap en de Europese alliantie voor energieonderzoek; 

7. merkt op dat gebruik kan worden gemaakt van de instrumenten die zijn ontwikkeld 
krachtens de kaderprogramma's (ERA-NET, NoE, ETP) ter ondersteuning van het 
Europees informatiesysteem voor energietechnologie;

8. benadrukt het cruciale belang van het eveneens verbeteren van de coördinatie met derde 
landen, met inbegrip van de landen met ontwikkelde, zich ontwikkelende en opkomende 
economieën;

9. vestigt de aandacht op het mogelijke risico van doublures en herhalingen van nieuwe 
initiatieven; roept de Commissie op om te overwegen hoe de nieuwe Europese industriële 
initiatieven passen in de bestaande programma's, met inbegrip van KP7 en meer in het 
bijzonder de gezamenlijke technologie-initiatieven, waartoe is besloten krachtens KP7, het 
kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie en het Europees Instituut voor 
innovatie en technologie;

10. is van mening dat de trans-Europese energienetwerken een fundamentele rol spelen in het 
strategisch energiebeleid van de EU;

Europese industriële initiatieven

11. is er vast van overtuigd dat er dringend meer ondersteuning nodig is voor de koolstofarme 
technologieën in de demonstratie- en commercialisatiefase; verwelkomt dan ook de 
voorgestelde Europese industriële initiatieven; benadrukt echter de noodzaak om eveneens 
meer ondersteuning te bieden voor O&O in technologieën die nodig zijn op de langere 
termijn;

12. is van mening dat de Europese industriële initiatieven gericht zouden moeten zijn op 
gebieden die over het grootste potentieel beschikken om de doelstellingen van de EU op 
het gebied van klimaatverandering en hernieuwbare energie voor 2020 te realiseren en 
voor lagere kosten en toepassing op de langere termijn;

13. ondersteunt het voorstel dat Europese industriële initiatieven op verschillende manieren 
worden ontwikkeld om tegemoet te komen aan de eisen van de specifieke technologieën; 
is van mening dat een dergelijke flexibiliteit de ontwikkeling van strategische allianties 
tussen lidstaten, lokale en regionale overheden, onderzoekscentra en de particuliere sector 
voor het ontwikkelen van bepaalde technologieën mogelijk maakt; roept deze lichamen 
dringend op om samen te werken aan het ontwikkelen van gedetailleerde voorstellen voor 
Europese industriële initiatieven;

14. is een groot voorstander van de voorgestelde Europese industriële initiatieven op het 
gebied van wind, zonne-energie, bio-energie, CO2 -opvang, -vervoer en -opslag, 
elektriciteitsnetten en kernsplijting;

15. is van mening dat energie-efficiëntie een prominentere plaats moet krijgen in het 
SET-plan, daar dit het gebied is met het grootste potentieel voor kostenefficiënte 
emissiereducties op de middellange termijn; roept de Commissie op technologieën voor 
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energie-efficiëntie, met inbegrip van warmtekrachtkoppeling en polygeneratie, toe te 
voegen aan de gebieden in de Europese industriële initiatieven;

16. is van mening dat de ontwikkeling van technologieën voor het opvangen en opslaan van 
koolstof (CCS) van essentieel belang is bij het tegengaan van de wereldwijde 
klimaatverandering; roept de Commissie op om de twaalf voorgestelde CCS-
demonstratieprojecten (het zogenaamde EU-vlaggenschipprogramma) op te nemen in de 
Europese industriële initiatieven; merkt op dat ondersteuning voor schone 
kolentechnologieën de inzet van CCS makkelijker en goedkoper zal maken;

17. erkent het belang van technologieën voor koolstofarm vervoer; roept de Commissie op om 
steun voor dergelijke technologieën te evalueren en uit te breiden;

Financiering

18. wacht de voorgestelde mededeling van de Commissie af over de financiering van nieuwe 
koolstofarme technologieën; betreurt het dat deze mededeling niet samen met het 
SET-plan is gepubliceerd;

19. benadrukt dat het SET-plan niet moet worden gefinancierd door het opnieuw toewijzen 
van geld dat beschikbaar is gemaakt voor energie krachtens KP7 en het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie;

20. is van mening dat, gezien de prioriteit die is toegekend aan de klimaatverandering en 
energiekwesties, er aanzienlijke EU-middelen voor koolstofarme technologieën nodig zijn 
en dringend moeten worden aangewend, als deze moeten helpen om de doelstellingen van 
de EU voor 2020 te halen;

21. moedigt de Commissie aan om dringend te zorgen voor passende financiering en steun 
voor O&O, demonstratie en commercialisatie van nieuwe koolstofarme technologieën, 
zodat er vanaf 2009 ten minste 2 mld EUR per jaar van de EU-begroting wordt besteed 
aan steun voor dergelijke technologieën, los van KP7 en het Europees Instituut voor 
innovatie en technologie, en roept de Commissie eveneens op om voorstellen te doen voor 
extra middelen in de tussentijdse evaluatie van het financieel kader 2007-2013;

22. erkent de noodzaak dat middelen moeten worden aangewend in partnerschap met de 
industrie, teneinde investeringen uit de particuliere sector te kunnen gebruiken voor 
nieuwe koolstofarme technologieën; benadrukt de noodzaak voor een heldere 
langetermijnvisie en financieel kader, ondersteund door financiële instellingen als de EIB, 
teneinde de partners in de particuliere sector voldoende zekerheid te bieden om te 
investeren; benadrukt de noodzaak om het MKB hierbij te betrekken, met name bij 
technologieën voor verspreide systemen voor energievoorziening;

23. wijst er op dat krachtens de voorgestelde herziening van de EU-regeling voor de 
emissiehandel (ETS) inkomsten uit veilingen een aanzienlijke middelenbron vormen voor 
de financiering van nieuwe koolstofarme technologieën; is van mening dat bedrijven die 
worden benadeeld door de ETS betrokken moeten worden bij de besluitvorming over het 
gebruik van deze middelen;



PE404.506v01-00 8/12 PR\714576NL.doc

NL

°

°         °

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Er zijn nieuwe technologieën nodig

Op 23 januari 2008 heeft de Europese Commissie een aantal voorstellen gedaan, gericht op 
het bereiken van twee belangrijke doelstellingen die zijn overeengekomen tijdens de Europese 
Raad in 2007, namelijk:
 tegen 2020 moet de broeikasgasuitstoot in de EU met ten minste 20% verminderen;
 tegen 2020 moet 20% van het energieverbruik in de EU bestaan uit hernieuwbare energie.

Deze doelstellingen vertegenwoordigen een essentiële bijdrage aan de wereldwijde 
inspanningen om de klimaatverandering tegen te gaan. Na 2020, als we de EU-doelstelling 
(het beperken van de wereldwijde klimaatverandering tot 2 graden Celsius) willen behalen, 
moet tegen 2050 de broeikasgasuitstoot waarschijnlijk zijn gereduceerd met 60 tot 80%. De 
sleutel voor het bereiken van deze beperkingen is de introductie van een koolstofprijs via het 
systeem voor het verhandelen van emissies van de EU, een werkelijke doorbraak voor onze 
economie.

De EU moet deze doelstellingen halen op een manier die er voor zorgt dat de economie 
concurrerend blijft. De Commissie raamt de kosten voor het bereiken van de EU-
doelstellingen op 0,45% van het BBP, of ongeveer 70 mld EUR per jaar, tegen 2020.

Naast de uitdaging van de klimaatverandering is er de uitdaging om de continue 
energievoorziening van de EU te behouden ondanks een toenemende afhankelijkheid van 
energie-invoer, die naar verwachting zal stijgen naar 65% in 2030. Alleen al de 
afhankelijkheid van ingevoerd gas stijgt waarschijnlijk naar 84% van de totale voorziening 
tegen 2030.

Als beide uitdagingen, milieu en energievoorziening, worden aangegaan, en als de EU-
economie wereldwijd concurrerend moet blijven, zal de ontwikkeling en inzet van nieuwe 
energietechnologieën een essentiële rol moeten spelen:

 Allereerst zijn er nieuwe technologieën nodig om te waarborgen dat de EU kan voldoen 
aan de doelstellingen voor emissiereductie tegen de laagste kosten. Bovendien moet de 
EU, gezien het feit dat ze voorop loopt bij acties tegen klimaatverandering, zich richten op 
het gebruiken van deze positie door te waarborgen dat haar bedrijven toonaangevend zijn 
bij de ontwikkeling van nieuwe, goedkope koolstofarme technologieën en diensten. Zij die 
de 'eerste stap' zetten, hebben goede stimulansen nodig om de huidige staat van gebruikte 
technologie te doorbreken.

 Ten tweede zijn nieuwe technologieën wereldwijd nodig. De EU, die ongeveer 14% van 
de wereldwijde broeikasgasemissies voor haar rekening neemt, kan de klimaatverandering 
niet alleen tegenhouden. De verwachte toename in emissies uit groei in grote, zich 
ontwikkelende landen als China en India, zijn reden tot ongerustheid. India bijvoorbeeld, 
zal naar verwachting zijn vraag naar energie tegen 2020 verdubbelen. Er moet nauw 
worden samengewerkt met deze landen om hen te helpen technologieën te ontwikkelen 
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die voldoen aan hun groeiverwachtingen maar tevens hun emissies tot een minimum 
beperken.

 Tot slot zijn nieuwe technologieën, zoals hernieuwbare energie en het opvangen en 
opslaan van koolstof (CSS), evenals de efficiëntie van energieopwekking en 
efficiëntiebesparingen bij eindgebruikers (met name besparingen bij de energie 
verbruikende industrie) belangrijk voor een continue energievoorziening, bijvoorbeeld 
door de EU te voorzien van nieuwe manieren om eigen energiebronnen te exploiteren 
zonder de emissies te laten stijgen. We moeten een veel duidelijker idee ontwikkelen over
wat de eigen energiebronnen van de EU zijn, hoe ze beter kunnen worden geëxploiteerd 
met behulp van nieuwe technologieën.

Het huidige investeringsniveau in energietechnologieën is onvoldoende

Zoals duidelijk wordt uit het SET-plan, komt de EU op dit moment in het algemeen te kort 
met haar investeringen in nieuwe energietechnologieën, zowel in de publieke als in de 
particuliere sector. Sinds de jaren tachtig zijn de onderzoeksbegrotingen teruggelopen. In de 
onderzoeksbegrotingen van de EU zijn de uitdagingen van onze doelstellingen op de 
middellange en lange termijn onvoldoende meegenomen, en ze geven niet de prioriteit weer 
die de Commissie, Raad en het Parlement in herhaalde beleidsverklaringen hebben gegeven 
aan het tegengaan van de klimaatverandering.

Op dit moment besteedt de EU krachtens KP7 aan energieonderzoek slechts een fractie van 
wat de doelstellingen voor 2020 zullen kosten (2,3 mld EUR tegen een mogelijke 700 mld 
EUR). Het SET-plan kan niet worden uitgevoerd met het kleine bedrag dat krachtens KP7 
beschikbaar is, of door eenvoudigweg vrijwillige bijdragen uit de industrie, lidstaten, lokale 
en regionale overheden en financiële instellingen te stimuleren. Als we willen dat deze 
lichamen meer middelen toezeggen, dan moeten we beginnen bij het toezeggen van meer 
middelen op EU-niveau.

Dit is dan ook een duidelijk argument voor een aanzienlijke toename van de steun voor 
energietechnologieën op EU-niveau. Een stijging van de begroting voor energieonderzoek, 
demonstratie en commercialisering met een extra 10 mld EUR tot het eind van het financieel 
vooruitzicht 2007-2013 lijkt gezien de omstandigheden een vrij bescheiden bijdrage te zijn.

Er ontbreekt met name geld in de demonstratie- en commercialisatiefase van nieuwe 
technologieën. Dit is vooral belangrijk voor de ontwikkeling van technologieën die nodig zijn 
voor de EU-doelstelling van 2020. Maar ook een stijging van de investering in onderzoek, 
belangrijk voor de ontwikkeling van technologieën voor 2030 en later, is naar alle 
waarschijnlijkheid nodig. Het is dus belangrijk om ook de financiering te verhogen van de 
energieprioriteiten in de kaderprogramma's.

Dit is dringend nodig. Bezien vanuit de doorlooptijd voor demonstratie en commercialisatie 
van nieuwe technologieën, is 2020 niet zo ver weg. Nieuwe investeringen zijn onmiddellijk 
nodig als ze binnen dit tijdskader van invloed moeten zijn, en als we onze energie-industrie en 
de hele EU-economie echt willen helpen.

Helaas loopt het EU-begrotingsproces niet gelijk met het SET-plan. Maar de Commissie zou 
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mogelijkheden moeten zoeken om extra middelen in te zetten. Ook de tussentijdse evaluatie 
biedt een belangrijke mogelijkheid om voorstellen te doen voor nieuwe financiering, en de 
Commissie zou dit moeten doen.

Dit hogere niveau van EU-financiering mag geen vervanging zijn van andere financiering uit 
de publieke of particuliere sector. Er moeten financieringsmechanismen worden ontworpen 
die particuliere en andere financieringsbronnen kunnen beïnvloeden en samenvoegen. EU-
financiering zou ook samen moeten werken met 'market pull'-instrumenten, zoals 
productnormen en de handel in emissierechten. Maar een hogere financiering op EU-niveau 
vergroot het vertrouwen van alle publieke overheden en de particuliere sector om samen te 
werken en te investeren.

De voorgestelde Europese industriële initiatieven zijn in dit opzicht een belangrijk voorstel.
De Commissie heeft voorgesteld dat deze initiatieven verschillende vormen moeten krijgen, 
afhankelijk van de behoeften van hun bepaalde technologie/sector. Dit zou een 'bottom 
up'-proces moeten zijn, gestuurd door voorstellen vanuit de industrie, geïnteresseerde 
lidstaten, regionale en lokale overheden en/of onderzoekscentra, waarbij de mogelijkheid van 
EU-financiering als belangrijke katalysator kan fungeren. Op deze manier bieden zij de basis 
voor strategische allianties tussen deze lichamen, en een mechanisme waarbinnen financiële 
bijdragen kunnen worden samengevoegd en geconcentreerd.

Bestaande steun is versnipperd en behoeft een betere coördinatie

Uit het SET-plan blijkt eveneens dat de bestaande steun versnipperd is, en beter moet worden 
gecoördineerd. De nieuwe Stuurgroep van lidstaten van de Europese Gemeenschap en een 
nieuwe Europese alliantie voor energieonderzoek van nationale onderzoeksinstituten zijn 
welkom. Het is eveneens van essentieel belang om te voorzien in nieuwe informatie over 
technologieontwikkeling en -capaciteit, teneinde te waarborgen dat alle partners volgens 
dezelfde aannames werken, met dezelfde prioriteiten. Dit is het eerste gebied van de 
kenniseconomie waar informatie en activiteiten op het gebied van O&O, demonstratie en 
commercialisatie op EU-niveau worden gecoördineerd. Het succes van deze coördinatie wordt 
in de grond gekoppeld aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke EU-energiemarkt en 
een gemeenschappelijk EU-energiebeleid.

Het is van essentieel belang dat de nieuwe initiatieven die met het SET-plan worden gestart, 
de mate van versnippering verkleinen, in plaats van vergroten. Deze nieuwe initiatieven, zoals 
de Europese industriële initiatieven, moeten, voor zover mogelijk, nauwe banden vormen met 
de bestaande initiatieven (bijvoorbeeld in KP7) en doublures of herhalingen voorkomen.

Het is eveneens cruciaal dat door het SET-plan de samenwerking met derde landen wordt 
uitgebreid, en deze zich niet beperkt tot lidstaten. Klimaatverandering is een wereldwijde zaak 
en Europa kan hiervan profiteren door zich aan te sluiten bij belangrijke 
onderzoeksinspanningen die in andere landen worden uitgevoerd, met inbegrip van de VS.
Bovendien, als de wereldwijde klimaatverandering moet worden tegengehouden, moeten 
technologieën worden ingezet waar ze het meeste effect hebben. CCS moet dan wellicht 
worden ingezet in China en India.

De noodzaak om trans-Europese energienetwerken te ontwikkelen is helder en duidelijk, en 
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behoeft geen verdere discussie.

Het is noodzakelijk om technologieprioriteiten zorgvuldig te overwegen

De Commissie heeft bij het aanwijzen van de technologieprioriteiten voor het SET-plan en 
voor de Europese industriële initiatieven terecht rekening gehouden met de strategische 
agenda die is vastgesteld in de Europese technologieplatforms. De rapporteur steunt deze keus 
aan technologieprioriteiten in grote lijnen. Maar er zijn enkele belangrijke gebieden waar het 
SET-plan meer nadruk op zou moeten leggen:

 Ten eerste, het feit dat men zich niet heeft gericht op efficiënte energieopwekking, samen 
met warmtekrachtkoppeling en polygeneratie, energiebesparing door eindgebruikers en 
industriële energie-efficiëntie, is het onderwerp van veel commentaar geweest. Het lijkt 
vreemd dat het gebied met het grootste kostenefficiënte potentieel niet is opgenomen in de 
lijst van Europese industriële initiatieven.

 Ten tweede, de koppeling tussen het SET-plan en de belangrijke EU-verplichting om 12 
CSS-demonstratieprojecten (vlaggenschip) uit te voeren, is onduidelijk CSS is potentieel 
van essentieel belang, zowel voor de wereldwijde klimaatverandering als voor de 
exploitatie van de eigen energiebronnen van de EU. Het mogelijk maken van deze 
demonstratieprojecten is dan ook een zeer dringende noodzaak. Het lijkt logisch om deze 
demonstratieprojecten tot specifieke focus te maken van een Europees industrieel 
initiatief, met name in de overgang naar een koolstofarme economie bij gebruik van 
fossiele brandstoffen.

 Ten derde, er zou binnen het SET-plan meer nadruk moeten liggen op de acceptatie door 
het publiek. Als technologieën moeten worden ingezet, moeten ze door het publiek 
kunnen worden geaccepteerd. Dit is een kwestie die alle belangrijke 
toeleveringstechnologieën raakt, maar met name de nucleaire. De noodzaak van een betere 
informatieverstrekking en publieke betrokkenheid moet worden overwogen, zowel binnen 
de nieuwe overkoepelende Stuurgroep van de Europese Gemeenschap en de Europese
alliantie voor energieonderzoek als binnen afzonderlijke Europese industriële initiatieven.
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