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Conventionele energiebronnen en energietechnologie  

Resolutie van het Europees Parlement van 24 oktober 2007 over conventionele 

energiebronnen en energietechnologie (2007/2091(INI)) 

 

Het Europees Parlement, 

– onder verwijzing naar de mededeling van de Commissie "Een energiebeleid voor Europa" 

(COM(2007)0001), 

– onder verwijzing naar de mededeling van de Commissie "Duurzame elektriciteitsproductie 

met behulp van fossiele brandstoffen - Naar bijna nulemissie bij de verbranding van 

steenkool vanaf 2020" (COM(2006)0843), 

– onder verwijzing naar de mededeling van de Commissie "Ontwerpprogramma van 

indicatieve aard inzake kernenergie overeenkomstig artikel 40 van het Euratom-Verdrag ter 

advies ingediend bij het Europees Economisch en Sociaal Comité" (COM(2006)0844), 

– onder verwijzing naar mededeling van de Commissie "Naar een Europees strategisch plan 

voor energietechnologie" (COM(2006)0847), 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 10 mei 2007 "Evaluatie Euratom - 50 jaar Europees 

kernenergiebeleid"1, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 14 december 2006 over een Europese strategie voor 

duurzame, concurrerende en continu geleverde energie voor Europa - Groenboek2,  

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 1 juni 2006 over het Groenboek inzake energie-

efficiëntie "Meer doen met minder"3, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 maart 2006 over de zekerheidsstelling van de 

energievoorziening in de Europese Unie4, 

– gezien de conclusies van de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie van 23 november 

2006 over een "Actieplan voor energie-efficiëntie", 

– onder verwijzing naar de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 8 en 

9 maart 2007 inzake de goedkeuring van het actieplan (2007-2009) van de Europese Raad, 

getiteld "Een energiebeleid voor Europa", 

– gezien de ontwerpresolutie over "schone steenkool"-technologieën die door Salvador 

Garriga Polledo, overeenkomstig artikel 113 van het Reglement, is ingediend (B6-

0143/2007) 

                                                 
1 Aangenomen teksten P6_TA(2007)0181. 
2 Aangenomen teksten P6_TA(2006)0603. 
3 PB C 298 E van 8.12.2006, blz. 273. 
4 PB C 292 E van 1.12.2006, blz. 112. 



– gelet op artikel 45 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van de 

Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie internationale handel, de 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de Commissie regionale 

ontwikkeling (A6-0348/2007), 

A. overwegende dat de sterke afhankelijkheid van de EU van de invoer van energie ervoor 

zorgt dat kwesties op het gebied van de bevoorradingszekerheid, de hernieuwbare 

energiebronnen, energiebesparing, energie-efficiëntie en diversifiëring van de 

energievoorziening steeds centraler komen te staan in het energiebeleid, 

B. overwegende dat conventionele energiebronnen, met name steenkool, olie, gas en 

kernenergie, ook in de toekomst een essentiële rol zullen spelen bij de energievoorziening,  

C. overwegende dat de afhankelijkheid van de invoer van fossiele energiebronnen tot het jaar 

2030 tot 65% van de totale consumptie zal toenemen, tenzij preventieve maatregelen 

worden genomen, en dat de gas- en olievoorziening als gevolg van geopolitieke risico's en 

een toenemende concurrentie bij de vraag steeds onzekerder worden, 

D. overwegende dat een heroriëntering van de kolensector significante economische en sociale 

gevolgen heeft in regio's met weinig alternatieven voor een diversifiëring van de 

economische activiteiten en het scheppen van werkgelegenheid, 

E. overwegende dat auto's met een elektrische aandrijving de mogelijkheid bieden van een 

aanmerkelijke verbetering van de efficiëntie wanneer voor de opwekking van elektriciteit 

een koolstofarme energiebron wordt gebruikt, 

F. overwegende dat de afhankelijkheid van olie ook kan worden verminderd door de 

goedkeuring van maatregelen waarmee de significante emissies van broeikasgassen door 

auto's kunnen worden aangepakt, 

G. overwegende dat de brutostroomproductie van de EU wordt opgewekt met verschillende 

energiebronnen, te weten: 31% kernenergie, 29% steenkool, 19% gas, 14% hernieuwbare 

energiebronnen en 5% olie, 

H. overwegende dat het verdergezet gebruik van fossiele energiebronnen het noodzakelijk 

maakt dat er meer wordt gedaan aan de bestrijding van klimaatverandering, 

I. overwegende dat de EU ambitieuze doelstellingen ter beperking van broeikasgassen heeft 

vastgesteld als een elementair onderdeel van haar beleid ter bestrijding van 

klimaatverandering, 

J. overwegende dat voor de productie van brandstoffen ook conventionele energiebronnen 

kunnen worden gebruikt, 

K. overwegende dat het, in het kader van de herstructurering van de kolenmijnen in de EU, ook 

vanuit de optiek van bevoorradingszekerheid zinvol is om het huidige niveau van toegang 

tot bestaande grote binnenlandse kolenvoorraden te handhaven, 

L. overwegende dat communautaire wetgeving, zoals Richtlijn 2001/77/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende de bevordering van 



elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt1 

van belang is geweest om de technologische ontwikkeling en particuliere O&O-

investeringen te bevorderen, 

Overzicht 

1. is ingenomen met de vorenvermelde mededelingen van de Commissie over duurzame 

stroomproductie uit fossiele brandstoffen, over het Europees strategisch plan voor 

energietechnologie en over het ontwerpprogramma van indicatieve aard inzake kernenergie; 

2. onderstreept dat een verbetering van de energie-efficiëntie een grote bijdrage levert aan de 

duurzaamheid en de continuïteit van de voorziening en tevens de exportkansen van EU-

producenten verbetert; 

3. acht diversifiëring van de energiebronnen wegens de toenemende schaarste van 

grondstoffen belangrijk; wijst voorts op het belang van kernsplitsing en, voor sommige 

landen, het mogelijk toekomstig belang van kernfusie voor de bevoorradingszekerheid; 

vestigt de aandacht op het belang van het gebruik van regionale hulpbronnen voor de 

bevoorradingszekerheid; 

4. is van mening dat een verdere verbetering van de efficiëntie van op basis van fossiele 

brandstoffen functionerende elektriciteitscentrales van essentieel belang is, evenals verdere 

verbeteringen van de veiligheidsnormen voor kerncentrales, een snelle ontwikkeling van de 

kernfusietechnologie en de daartoe benodigde verhoging van de middelen voor onderzoek; 

5. verzoekt de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten te zorgen voor diversificatie en 

decentralisatie van de energieproductie, waarbij in alle verschillende regio's van de EU de 

bronnen dienen te worden gebruikt die daarvoor het meest geschikt zijn,  rekening houdend 

met specifieke regionale kenmerken; 

6. merkt op dat meer toegang tot duurzame energie de sleutel is voor ontwikkelingslanden om 

hun millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te kunnen verwezenlijken en dat op het 

ogenblik naar schatting twee miljard mensen onder energieschaarste lijden, wat hun 

mogelijkheden voor economische ontwikkeling en een betere levensstandaard beperkt; 

7. wijst erop dat marktdistorsies op de interne energiemarkt zolang blijven bestaan tot het in 

artikel 174, lid 2, van het EG-Verdrag verankerde principe dat de vervuiler betaalt, wordt 

toegepast op het energiebeleid; verzoekt de lidstaten derhalve opnieuw met klem de externe 

kosten, met inbegrip van alle milieu- en vervolgkosten, in de energieprijzen door te 

berekenen; 

8. wijst erop dat bij de energieprijzen rekening moet worden gehouden met de reële externe 

kosten van energieproductie, met inbegrip van kosten voor de bescherming van het milieu; 

9. is van mening dat een succesvolle vermindering van de broeikasgasemissies van de 

energiesector alleen kan worden verwezenlijkt door een groter gebruik van koolstofarme 

technologieën, zoals kernenergie, schone steenkool en hernieuwbare energie; 

Energietechnologie  
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10. onderstreept dat een duurzame energiebevoorrading voor de EU alleen kan worden 

verwezenlijkt met aanzienlijke onderzoeksinspanningen en veranderingen in het 

consumentengedrag; 

11. is ingenomen met de Trans-Atlantische Economische Raad EU-VS, die deel uitmaakt van 

het Transatlantisch Economisch Partnerschap tussen de EU en de VS dat op 30 april 2007 in 

Washington werd ondertekend, en die zal bijdragen tot een groter transatlantisch begrip 

over energieonderwerpen; wijst erop dat de betrekkingen op gebieden die gerelateerd zijn 

aan energie moeten worden aangehaald, ook op het gebied van de wetgeving; 

12. wijst erop dat Europa op het gebied van O&O in innovatieve energietechnologieën, met 

inbegrip van energie-efficiëntie en hernieuwbare energieën, wereldwijd aan de top staat en 

met name nummer één is voor technologieën op het gebied van kernfusie; 

13. dringt er bij de Commissie, de lidstaten, de regio's en de andere belanghebbenden op aan 

gebruik te maken van de door het cohesiebeleid geboden mogelijkheden en te investeren in 

nieuwe energietechnologieën op het gebied van zowel hernieuwbare energiebronnen als 

technologieën voor duurzame fossiele brandstoffen ("emissiearme elektriciteitscentrales "); 

14. verzoekt de lidstaten en de regionale autoriteiten met aandrang maatregelen te treffen om de 

zekerheid van de energiebevoorrading te verbeteren door een versterkte directe 

samenwerking in de energiesector, vooral in grensregio's;  

15. beveelt aan grootscheeps te investeren in innovatie, toegepast onderzoek, evenals kapitaal te 

investeren in intelligente energienetwerken en slimme gridtechnologieën; 

16. wijst erop dat staten en regio's buiten de EU thans op grote schaal O&O-middelen 

beschikbaar stellen waardoor de leidende rol van Europa op het gebied van technologie op 

de middellange termijn in gevaar gebracht zou kunnen worden, maar dat een te grote 

concentratie van middelen op een bepaald gebied moet worden voorkomen; onderstreept dat 

het, met het oog op de wereldwijde verantwoordelijkheid om klimaatverandering te 

bestrijden, onwenselijk zou zijn, dat ontwikkelingslanden gaan achterlopen bij de 

ontwikkeling van het opvangen en opslaan van kooldioxide en onderstreept het 

buitengewoon grote belang van nauwe samenwerking met China en India op dit vlak; 

17. onderstreept dat de leidende rol van de EU op het vlak van de technologie, als gevolg van 

de onderzoeksinspanningen van de EU en de lidstaten, de concurrentiepositie van haar 

industrie versterkt en arbeidsplaatsen in de EU doet ontstaan; 

18. dringt er bij de EU, de lidstaten en de ondernemingen op aan om conform het 

subsidiariteitsbeginsel hun O&O-inspanningen op het vlak van energie te verdubbelen, 

vooral ook ter verbetering van de efficiëntie van de energieproductie en energievoorziening, 

beperking van de milieugevolgen, verbetering van de veiligheid van bestaande 

technologieën, de ontwikkeling van de opslagtechnologieën voor hernieuwbare energie en 

de ontwikkeling van nieuwe kernreactorgeneraties en nieuwe energietechnologieën, met 

inbegrip van kernfusie; 

19. beveelt aan, met betrekking tot bronnen die in beperkte hoeveelheid beschikbaar zijn en die 

voor de energiezekerheid en -onafhankelijkheid van lidstaten in de komende jaren kritisch 

te zullen blijven, dat in het aanstaande strategisch plan voor energietechnologie de voorkeur 

zou worden gegeven aan technologische ontwikkelingen die hun potentieel optimaal 



uitbuiten teneinde de algemene uitstoot van broeikasgassen te beperken; 

20. stelt vast dat de doelstellingen dat in 2020 minimum 20% van het energieverbruik moet 

bestaan uit hernieuwbare energie en de energie-efficiëntie met 20% verbeterd moet zijn, 

betekenen dat hernieuwbare energiebronnen in Europa een steeds grotere rol zullen gaan 

spelen en op den duur steeds meer energie-efficiënte technologie ingezet zal worden; acht 

het van vitaal belang dat met deze langetermijntrend naar het gebruik van hernieuwbare 

energietechnologie en betere energie-efficiëntie in alle sectoren van de economie terdege 

rekening wordt gehouden in het Europees strategisch plan voor energietechnologie; 

21. begroet de aankondiging van de Commissie om op de Europese Voorjaarsraad van 2008 het 

Europees strategisch energietechnologieplan in te dienen; vraagt zich echter af waar de 

middelen voor dit plan vandaan moeten komen; 

22. dringt er bij de Commissie op aan de technologie voor synthetische brandstoffen te steunen 

met het oog op het potentieel daarvan voor een versterking van de zekerheid van de 

energievoorziening en een vermindering van de emissies van de wegvervoerssector in EU; 

23. wijst erop dat het bedrag voor de openbare startsteun voor nieuwe energietechnologieën 

adequaat moet zijn en rekening moet houden met de mate van commerciële kwetsbaarheid 

en dat deze steun uiterlijk op het moment dat de nieuwe technologieën marktrijp zijn moet 

worden stopgezet; 

24. herinnert eraan dat de Raad heeft benadrukt ervoor te zorgen dat de meest efficiënte en 

beschikbare technologie bij de aanleg van nieuwe capaciteit wordt gebruikt, en dat een 

groter gebruik wordt gemaakt van warmtekrachtkoppeling (WKK), stadsverwarming en -

koeling en het gebruik van industriële afvalwarmte; 

25. onderstreept dat een voorstel voor een internationaal vastgesteld minimumpercentage van 

de begrotingen voor onderzoek goed zou zijn voor de bestrijding van klimaatverandering en 

dat tenminste de doelstellingen van Lissabon moeten worden nageleefd; 

Fossiele brandstoffen 

26. wijst erop dat fossiele brandstoffen ook in de toekomst zeer belangrijk zullen zijn om de 

zekerheid van de energievoorziening in de EU te waarborgen en onderstreept het belang van 

aardgas als de fossiele brandstof met het laagste CO2-gehalte; 

27. onderstreept dat fossiele brandstoffen op de lange termijn gebruikt moeten worden voor de 

opwekking van stroom totdat met hernieuwbare energieën de basisbehoeften kunnen 

worden gedekt; 

28. wijst erop dat de eigen fossiele energiebronnen, vooral de grote kolenvoorraden en het 

aanzienlijke overgebleven olie- en gaspotentieel in enkele lidstaten en Noorwegen, kunnen 

bijdragen aan de bevoorradingszekerheid; beveelt aan dat toekomstige installaties voor de 

opwekking van energie worden uitgerust met technologie voor opvang en opslaan van 

kooldioxide, wanneer dat technisch mogelijk is; is van mening dat het toepasselijk wettelijk 

en bestuursrechtelijk kader een optimale exploitatie mogelijk moet maken; 

29. acht grotere inspanningen ter vermindering van emissies en verhoging van de efficiëntie van 

de fossiele opwekking van stroom noodzakelijk, o.a. door steun aan de ontwikkeling van 



WKK, wijst er echter op dat de Europese centrales nu reeds de meest efficiënte ter wereld 

zijn; 

30. dringt er bij de Commissie op aan investeringen in WKK te stimuleren; stelt vast dat met 

een zeer doeltreffende WKK de efficiëntie van een gewone kolengestookte 

condensatiecentrale kan worden verdubbeld; 

31. vindt het uit oogpunt van bevoorradingszekerheid en kostenefficiëntie onverstandig door 

verkeerde marktstimulansen de bouw van de meest moderne en efficiënte kolencentrales te 

belemmeren; 

32. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat door het systeem van verhandelbare 

emissierechten de vervanging van bestaande centrales, door moderne en klimaatvriendelijke 

installaties - waaronder kerncentrales - niet wordt belemmerd; 

33. roept op tot verdere verbetering van het mechanisme voor schone ontwikkeling (Clean 

Development Mechanism) in het kader van het protocol van Kyoto, zodat het zijn doel kan 

vervullen en de overdracht van efficiënte, schone en geschikte energietechnologieën aan 

ontwikkelingslanden mogelijk kan maken; 

34. verzoekt de Commissie er bij de herziening van het systeem voor de emissiehandel op te 

letten dat de specifieke problematiek van de markt voor warmteopwekking, die grotendeels 

bestaat uit individuele stookinstallaties (stookketels) op basis van fossiele brandstoffen en 

die als gevolg van de geringe omvang van de installaties niet onder het 

emissiehandelssysteem valt, adequaat mee te rekenen; 

35. wenst dat de bestaande, met fossiele brandstoffen gestookte krachtcentrales hun energie-

efficiëntie en milieuprestaties verbeteren; 

36. wijst erop dat de technologie voor opvang en opslaan van kooldioxide gepaard gaat met een 

geringere efficiëntie van de centrales en dat technische, juridische en milieukwesties in 

verband met de opslag van CO2 uitdagingen vormen die alleen door 

onderzoeksinspanningen en politieke initiatieven kunnen worden aangegaan; is echter van 

mening dat het belangrijk is dat de technologie voor opvang en opslag van kooldioxide bij 

de eerstmogelijke praktische gelegenheid geschikt moet worden gemaakt voor centrales die 

met fossiele brandstoffen worden gestookt; 

37. is ervan overtuigd dat de meest doeltreffende manier om de gevolgen van broeikasgassen 

voor het klimaat te voorkomen een snelle en duidelijke vermindering van de productie van 

dit soort gassen is; is van mening dat technologie voor opvang en opslaan van kooldioxide 

in deze zin slechts een van de mogelijke middelen is ter aanpak van de klimaatverandering; 

38.stelt vast dat opvang en opslag van kooldioxide niet noodzakelijkerwijze een geschikte 

oplossing is voor kleine centrales, die slechts geringe hoeveelheden energie opwekken en 

alleen bestaan ten behoeve van de bevoorradingszekerheid; 

39. verlangt in het kader van de technologie voor opvang en opslag van CO2 ook onderzoek te 

doen om de efficiëntie-verliezen te beperken, een veilige CO2-opslag te bevorderen en om 

chemische en biologische procedures voor CO2-opvang te verduidelijken; 

40. dringt erop aan de opstelling van een uitgebreide geologische cartografie in opdracht te 



geven om het potentieel voor een veiliger CO2-opslag en de meest geschikte locaties  te 

kunnen vaststellen; 

41. wijst erop dat opvang en opslag van CO2 ten dele weliswaar berust op beproefde 

technologische deelcomponenten, maar niet op een op industriële schaal beproefd totaal 

concept; 

42. wijst op het gebrek aan adequate informatie over de effecten van CO2-opslag op 

geologische lagen; 

43. acht bindende eisen voor een CO2-vrije stroomproductie in alle kolencentrales niet zinvol, 

want zodra de technologie ontwikkeld en gebruiksklaar is, wordt de inzet van technologie 

voor CO2-opvang en -opslag gestuurd door het emissiehandelssysteem van de EU; 

stimuleert niettemin de industrie het concept "capture ready" (voorbereid op het afvangen 

van CO2) in gedachten te houden, wanneer nieuwe, met fossiele brandstoffen gestookte 

krachtcentrales worden ontwikkeld; 

44. verzoekt de Commissie snel een wetsvoorstel over technologie voor CO2-opvang en -opslag 

in te dienen om de juridische vragen in verband met de opslag en het transport van CO2 te 

beantwoorden en aldus de basis voor investeringszekerheid voor dit soort projecten te 

leggen; 

45. roept de Commissie op om de potentiële risico's van technologie voor opvang en opslag van 

CO2 te evalueren en voorschriften vast te stellen voor de afgifte van vergunningen voor 

activiteiten voor opvang en opslag van CO2 en voor effectieve beheersing van de 

vastgestelde risico's en gevolgen; 

46. dringt erop aan dat, zolang de mogelijkheden voor geologische opslag als onderdeel van de 

technologie voor opvang en opslag van CO2 worden onderzocht, gewaarborgd wordt dat 

CO2 veilig en permanent wordt opgeslagen op plaatsen vanwaar het ontsnappen van CO2 in 

de atmosfeer  niet mogelijk is; 

47. is van mening dat demonstratieprojecten in verband met "schone steenkool"-technologieën 

uitgevoerd moeten worden in gebieden met een mijnbouwtraditie, die te lijden hebben 

onder de gevolgen van omschakelingsplannen en getroffen zijn door het huidige financieel 

kader 2007-2013; 

48. verzoekt de Commissie zo spoedig mogelijk duidelijke politieke richtsnoeren voor te leggen 

voor een verdere bevordering van het onderzoek naar de technologie voor CO2-opvang en 

opslag om de mogelijkheden af te tasten van het gebruik van opvang en opslag van CO2 in 

verband met de commerciële opwekking van elektriciteit en om voorstellen voor te leggen 

ter voorkoming van strijdige aspecten tussen het gebruik van procedures voor opvang en 

opslag van CO2 en het emissiehandelssysteem, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat 

deze richtsnoeren en voorstellen de ontwikkeling van vormen van hernieuwbare energie of 

een verhoging van de energie-efficiëntie niet belemmeren; 

49. beklemtoont dat het van belang is dat de bewoners van gebieden met steenkoolcentrales 

geïnformeerd worden over de aan deze centrales verbonden risico's en acht het wenselijk 

dat plannen voor de modernisering van bestaande elektriciteitscentrales en de beperking van 

de milieueffecten ervan openbaar worden gemaakt; 



50. erkent dat in huidige stadium van technologische vooruitgang, elektriciteit op basis van 

technologieën voor CO2-opvang en opslag vermoedelijk even duur zal zijn als elektriciteit 

uit hernieuwbare bronnen; 

51. benadrukt het belang van hechtere samenwerking tussen de Commissie en de private sector 

om de haalbaarheid van "schone steenkool"-technologieën te vergroten; 

52. onderstreept dat meer O&O-middelen voor opvang en opslag van CO2 weliswaar 

noodzakelijk zijn maar dat dit niet ten koste van de steun voor onderzoek naar hernieuwbare 

energie mag gaan; 

53. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan voorlichtingscampagnes over 

technologieën voor CO2-opvang en opslag met betrokkenen en beleidsmakers te 

organiseren; 

54. waarschuwt voor een eenzijdige afhankelijkheid van bepaalde leveranciers of aanvoerwegen 

van gas, en onderstreept het belang van vloeibaar aardgas in het kader van de diversifiëring 

van de gasimporten; 

55. dringt er bij de Commissie op aan uitgebreider geologisch onderzoek te doen om nieuwe 

voorraden fossiele brandstoffen op het grondgebied van de lidstaten te ontdekken; 

56. betreurt dat de Commissie niet nader is ingegaan op de bevoorradingszekerheid van aardolie 

in het kader van het energiepakket en verzoekt haar hierover een mededeling voor te leggen; 

57. wijst erop dat fossiele brandstoffen een belangrijk substraat zijn dat kan worden gebruikt 

voor de grootschalige productie van waterstof,  als energiebron maar ook als brandstof; 

58. is bezorgd over de bouw op grote schaal van kolencentrales in China en India (die als 

ontwikkelinglanden niet gebonden zijn aan het protocol van Kyoto), rekening houdend met 

de voorspelling dat de uitstoot van CO2 in China in de loop van 2007 groter zal zijn dan die 

in de Verenigde Staten; merkt echter op dat China en India hun energiebronnen trachten te 

diversifiëren; benadrukt het exportpotentieel van technologieën voor schone energie in de 

EU; benadrukt dat technologieën voor schone energie en capaciteitsopbouw een prioriteit 

moeten zijn voor EU-investeringen in infrastructuur in de ontwikkelingslanden, om de 

vermindering van koolstofemissie aan te moedigen terwijl de economische groei in stand 

wordt gehouden; 

59. steunt de samenwerking van de Commissie met China, in het bijzonder het Europees-

Chinees partnerschap inzake klimaatsverandering van 2005 en het daaropvolgende 

memorandum van overeenstemming uit 2006 over samenwerking inzake technologieën 

voor energieopwekking met bijna-nulemissie, die de ontwikkeling van technologieën voor 

schone energie zouden moeten stimuleren; roept de Commissie op samen met China een 

stappenplan op te stellen voor de ontwikkeling van technologieën voor schone energie in 

China en de voornaamste maatregelen en meetpunten te identificeren voor de ontwikkeling 

en inzet van technologieën voor schone energie in dat land; dringt er bij de Commissie op 

aan soortgelijke relaties aan te gaan met andere nieuwe industrielanden, met name India en 

Brazilië, die misschien ook kunnen beschikken over uitgebreide kolenreserves; 

60. wijst op een studie van het Internationaal Energieagentschap uit 2005 die aantoonde dat de 

toepassing van bepaalde technologieën in niet-OESO-landen veel rendabeler zou kunnen 



zijn en dat dit bijzonder significant zou kunnen zijn wanneer er tussen landen grote 

verschillen bestaan qua geologie en natuurlijke rijkdommen; is van mening dat wanneer dit 

het geval is, landen kunnen overwegen financiële steun aan ontwikkelingslanden te 

verstrekken om hen te helpen hun nationale doelstellingen te bereiken; benadrukt dat de 

mogelijkheid om toepassingsinstrumenten over grenzen heen te verhandelen bijgevolg de 

efficiëntie zou verhogen, en ervoor zorgt dat de introductie plaatsvindt waar deze het 

voordeligst is; 

61. verzoekt de Commissie de inspanningen van de Wereldbank en de regionale 

ontwikkelingsbanken te steunen om een investeringskader voor energie te scheppen, met 

aandacht voor kostprijs, risico, en de institutionele belemmeringen en belemmeringen op 

het gebied van de informatievoorziening die de versterking van publiek-private 

partnerschappen die koolstofarme en koolstofvrije technologie ondersteunen, in de weg 

staan; verzoekt de Commissie de verschillende mechanismen te evalueren die ontworpen 

zijn om de samenwerking op het vlak van onderzoek en ontwikkeling, zoals het Asia-

Pacific Partnership inzake milieuvriendelijke ontwikkeling en klimaat en het Carbon 

Sequestration Leadership Forum te vergemakkelijken en andere doelstellingen voor de 

overdracht van technologie, te bevorderen; verzoekt de Commissie beoordelingscriteria te 

ontwikkelen voor internationale financiering, gegevensuitwisseling en onderzoeks- en 

ontwikkelingsmechanismen, steunend op hun mogelijkheid om bij te dragen tot de 

ontwikkeling van koolstofarme en koolstofvrije technologieën op lange termijn; 

62. verzoekt de Commissie met aandrang de territoriale gevolgen van haar voorstellen op het 

gebied van het energiebeleid te onderzoeken en de resultaten van dit onderzoek ter 

beschikking te stellen van de lidstaten; 

63. roept op om, gezien de urgentie van de situatie, onmiddellijk de steun aan 

ontwikkelingslanden te verhogen op het gebied van het gebruik van "schone steenkool"-

technologieën, die uitvoerbaar en effectief zijn gebleken; 

64. steunt de bevordering van projecten en technologieën waardoor het efficient energiegebruik 

en de energiezekerheid in ontwikkelingslanden worden verbeterd en die specifiek afgestemd 

zijn op de behoeften en omstandigheden in deze landen, zoals mensen leren hoe zij hun 

eigen energie-efficiënte kachels kunnen vervaardigen, hetgeen kan bijdragen tot het 

scheppen van werkgelegenheid en bestrijding van voortschrijdende woestijnvorming en 

klimaatverandering en ook tot een betere gezondheid; 

Kernenergie 

65. is ingenomen met het ontwerpprogramma van indicatieve aard inzake kernenergie voor de 

Gemeenschap, waarin de basis is gelegd voor een uitgebreid onderzoek naar de nucleaire 

optie voor Europa; 

66. onderstreept dat kernenergie voor de waarborging van de basisvoorziening op de 

middellange termijn in Europa onmisbaar is; 

67. steunt het voorstel van de Europese Raad van maart 2007 om een discussie zonder 

vooroordelen te voeren over de kansen en risico's van kernenergie; 

68. wijst erop dat de middelen voor onderzoek op het gebied van kernenergie thans voor het 

grootste deel geconcentreerd zijn op veiligheidstechnologie; 



69. erkent het belang van kernenergie als belangrijk onderdeel van de stroomvoorziening in 15 

van de 27 lidstaten en bijgevolg voor de hele Europese Unie en dat daarmee een derde van 

het elektriciteitsaanbod in de EU wordt geleverd; 

70. stelt vast dat de opwekking van kernenergie in de EU een grootschalige industriële 

ontwikkeling gedurende de vier afgelopen decennia heeft doorgemaakt, met een steeds 

hoger niveau van betrouwbaarheid en veiligheid; 

71. stelt vast dat Finland, Frankrijk, Bulgarije, Roemenië, Slowakije, Litouwen (in 

samenwerking met Letland en Estland), het Verenigd Koninkrijk, Polen en de Tsjechische 

Republiek nieuwe kerncentrales bouwen, het voornemen hebben deze te bouwen of 

onderzoek doen naar zo'n mogelijkheid; 

72. stelt vast dat kernenergie thans de grootste koolstofarme energiebron van de EU is en 

onderstreept de potentiële rol van kernenergie voor de bestrijding van klimaatverandering; 

73. wijst op het derde verslag van het IPCC (Intergouvernementeel Panel inzake 

klimaatverandering), waarin kernenergie wordt genoemd als een mogelijkheid om 

klimaatverandering te beperken; 

74. wijst erop dat de keuze die elke lidstaat maakt voor of tegen kernenergie onder de 

exclusieve verantwoordelijkheid van deze staat valt, maar gevolgen kan hebben voor de 

ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen in andere lidstaten; 

75. verzoekt de Commissie maatregelen voor te stellen voor het behoud in de EU van het hoge 

niveau van vaardigheden die noodzakelijk zijn als de kernenergieoptie open mocht blijven; 

76. wijst erop dat korte- en middellangetermijnbeslissingen over het gebruik van kernenergie 

ook rechtstreekse gevolgen hebben voor de klimaatdoelstellingen die de EU op een 

realistische wijze zou kunnen stellen; wijst erop dat de doelen op het gebied van de 

beperking van de uitstoot van broeikasgassen en de bestrijding van klimaatverandering niet 

haalbaar zijn wanneer kernenergie wordt opgegeven; 

77. herinnert eraan dat de lidstaten die kernenergie gebruiken zich ertoe verplicht hebben 

internationaal geldende veiligheids- en non-proliferatienormen na te leven en erkent in dit 

verband het bijzondere belang van het Euratom-Verdrag; 

78. is verheugd over de instelling van een werkgroep op hoog niveau "Nucleaire veiligheid en 

afvalbeheer" en is van mening dat de oprichting van het Europees Kernenergieforum, dat 

een belangrijk overlegplatform is waar de betrokkenen van gedachten kunnen wisselen over 

de routekaart voor investeringen in kernenergie, zal instaan voor een transparante, 

behoorlijk gedocumenteerde en evenwichtige dialoog over alle kwesties in verband met het 

gebruik en de inzet van deze vorm van energie; 

79. is verheugd over de door de Commissie geëiste gemeenschappelijke referentieniveaus voor 

nucleaire veiligheid die in de EU moeten worden ingesteld; verlangt in dit verband dat deze 

referentieniveaus in het kader van een "best practice peer review" moeten aansluiten op de 

hoogst mogelijke veiligheidsnormen; 

80. onderstreept het belang van een technologieplatform voor duurzame kernenergie dat in 

september 2007 is opgericht voor het vaststellen van een Europese strategische 



onderzoeksagenda voor kernsplitsing; 

81. onderstreept dat de bekende wereldwijde uraniumreserves naar schatting meer dan 200 jaar 

kunnen worden gebruikt en dat de reserves enkele toekomstige opties mogelijk maken om 

politieke risico's voor de bevoorradingszekerheid te diversifiëren of om compromissen te 

realiseren tussen risico, prijs en locatie bij de keuze van bronnen van nucleaire brandstoffen; 

82. onderstreept dat de beoogde ontwikkelingen in het kader van het "Generation for 

International Forum IV", waarvan de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie deel 

uitmaakt, erop wijzen dat kernenergie toekomst heeft op de lange termijn dankzij het feit 

dat deze vorm van energie grotendeels gebaseerd is op een gebruik van hulpbronnen 

waardoor de tijdspanne voor het potentieel gebruik van kernenergie met duizenden jaren 

kan worden verlengd en het volume en de radioactiviteit van het uiteindelijk geproduceerde 

afval aanzienlijk zal worden beperkt; 

83. onderstreept de uitspraken van de Commissie over het concurrentievermogen van 

kernenergie en wijst erop dat de communautaire steun in het kader van het zevende 

Euratom-kaderprogramma voor onderzoek voor het grootste deel gebruikt wordt voor 

onderzoek naar veiligheid en kernfusie; wijst erop dat de inspanningen van de 

Gemeenschap moeten worden gecombineerd met het onderzoek naar de ontwikkeling van 

een nieuwe generatie duurzame kernenergie, om optimaal te kunnen voldoen aan de 

strategische criteria van de EU; 

84. wijst erop dat de opwekking van kernenergie nauwelijks last heeft van prijsfluctuaties voor 

uranium omdat de kosten van deze brandstof weinig gevolgen hebben voor de prijs van 

elektriciteit; 

85. wijst er met het oog op de lange investeringsperiodesn, op dat het nodig is te zorgen voor 

stabiele juridische en politieke randvoorwaarden; 

86. wijst op de Eurobarometer-enquête van 2006 waaruit blijkt dat een ruime kennis van de 

bevolking een zeer grote invloed heeft op haar opstelling jegens kernenergie; wijst derhalve 

op het belang van een open publieke dialoog over kernenergie in elke lidstaat om het 

publiek bewuster te maken van de positieve en negatieve gevolgen van kernenergie voordat 

er een politiek besluit wordt genomen; 

87. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan eindelijk vooruitgang bij de eindopslag af 

te dwingen, om een eind te maken aan de dicht bij de oppervlakte gelegen  tussentijdse 

opslag van afval; 

88. wijst erop dat verwacht wordt dat de reactoren van generatie IV het efficiënt gebruik van 

brandstoffen zullen verbeteren en de hoeveelheid afval zullen verminderen; dringt er 

derhalve bij de Commissie en de lidstaten op aan om het accent te leggen op de 

ontwikkeling van structurele materialen en een optimaal gebruik van nucleaire brandstof, 

alsmede om projecten te steunen die gericht zijn op de ontwikkeling van prototypes 

reactoren van generatie IV; 

89. stelt vast dat het gebruik van kernenergie tot synergieën kan leiden met hernieuwbare 

energieën, bijvoorbeeld door het beschikbaar komen van originele wijzen voor een 

effectieve en economische productie van waterstof of biobrandstoffen; 



90. wijst erop dat wereldwijd tientallen kerncentrales gepland of gebouwd worden en dat het 

voor Europese ondernemingen van groot belang is betrokken te worden bij de bouw 

daarvan, zowel uit oogpunt van industriële strategie als om zo streng mogelijke 

veiligheidsbeginselen in de wereld te bevorderen; 

91. wijst tot slot op de rol van Euratom leningen (Euratom Loans) en verzoekt de lidstaten dit 

belangrijke instrument ook in de toekomst een kans te geven; 

° 

°  ° 

92. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 


