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Schriftelijke verklaring over de oprichting van een Internationaal Agentschap voor
duurzame energie (IRENA)

Het Europees Parlement,
– gelet op artikel 116 van zijn Reglement,
A. overwegende dat aan de mondiale vraag naar energie momenteel hoofdzakelijk wordt
voldaan door conventionele energiebronnen,
B. overwegende dat 2 miljard mensen nog geen toegang hebben tot moderne
energievoorzieningen,
C. overwegende dat het gebruik van fossiele energiebronnen in belangrijke mate heeft
bijgedragen aan de opwarming van de aarde en aan klimaatverandering,
D. overwegende dat fossiele brandstoffen en kernenergie vertegenwoordigd worden door
respectievelijk het Internationaal Energieagentschap (IEA) en de Internationale
Organisatie voor Atoomenergie (IAEA),
E. overwegende dat het Internationale Parlementaire Forum voor duurzame energie in zijn
resolutie van 2004 het belang van de oprichting van een Internationaal Agentschap voor
duurzame energie heeft benadrukt,
1. is van mening dat het voor de bevordering van bronnen van duurzame energie
noodzakelijk is nieuwe institutionele maatregelen te treffen op het gebied van de
internationale samenwerking;
2. verwelkomt het initiatief van de Duitse, Deense en Spaanse regeringen een Internationaal
Agentschap voor duurzame energie (IRENA) op te richten;
3. verzoekt de nationale parlementen van alle lidstaten zich bij dit project aan te sluiten en de
oprichting van het Internationaal Agentschap voor duurzame energie (IRENA) te
ondersteunen;
4. verzoekt de regeringen van alle lidstaten de oprichting van het Internationaal Agentschap
voor duurzame energie (IRENA) te ondersteunen en medeoprichter van dat agentschap te
worden;
5. verzoekt de Commissie dit initiatief te ondersteunen en medeoprichter van het
Internationaal Agentschap voor duurzame energie (IRENA) te worden;
6. verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, te doen
toekomen aan de Raad, de Commissie en de parlementen van de lidstaten.
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