
PA\721028NL.doc PE405.868v01-00

Externe Vertaling

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

2008/2005(INI)

23.4.2008

ONTWERPADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

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

Rapporteur voor advies: Inés Ayala Sender



PE405.868v01-00 2/4 PA\721028NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\721028NL.doc 3/4 PE405.868v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de houding van de Europese Unie ten opzichte van de energiebronnen, 
de beschikbaarheid daarvan en de wijze waarop deze gebruikt worden, vóór het midden 
van de 21e eeuw een radicale wijziging zal hebben ondergaan, en dat indien zij deze 
verandering tegen aanvaardbare kosten voor de maatschappij tot een succes wil maken, zij 
zeer aanzienlijke inspanningen zal moeten verrichten op het gebied van onderzoek, 
waarbij ook zal moeten worden getracht de technologie beter begrijpbaar voor de burger 
te maken,

B. overwegende dat verbetering van de energie-efficiëntie een van de maatregelen ter 
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen is met de beste kosten-batenverhouding,

C. overwegende dat publieke en privé-investeringen in onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van energietechnologie van wezenlijk belang zijn 
en dat er sinds de laatste oliecrisis duidelijk minder publiek en privé-kapitaal is 
geïnvesteerd in energieonderzoek in de EU,

1. is verheugd over de mededeling van de Commissie en moedigt haar aan zich nog meer in 
te spannen voor coördinatie van het onderzoek op het gebied van energietechnologie in 
Europa, en verwelkomt in dat opzicht met grote tevredenheid het door de Commissie 
gepresenteerde Europees strategisch plan voor energietechnologie (SET-plan), alsmede 
het feit dat de verschillende betrokken partijen zijn geraadpleegd;

2. betreurt het dat in het SET-plan voorrang wordt gegeven aan maatregelen die gericht zijn 
op de aanbodzijde en dat er onvoldoende aandacht is voor de maatregelen die kunnen 
leiden tot het verminderen van de vraag naar energie, zoals energiebesparing en energie-
efficiëntie;

3. staat positief tegenover de voorgestelde Europese industriële initiatieven, maar betreurt 
het dat de Commissie voor wat betreft deze initiatieven geen duidelijke prioriteit stelt; 
wacht met ongeduld op de mededeling van de Commissie over de financiering van het 
SET-plan;

4. roept op hiërarchie aan te brengen in deze initiatieven opdat men zich kan concentreren op 
die initiatieven waarvan is aangetoond dat zij op korte termijn tot vermindering van de 
broeikasgasuitstoot kunnen leiden, gelet op de doelstelling om tot 2020 de uitstoot met ten 
minste 20% te verminderen, zonder evenwel aandacht te verliezen voor eventuele 
ondersteuningsmaatregelen ten behoeve van andere technologieën die op lange termijn dit 
effect kunnen sorteren, zodat de doelstellingen voor 2050 verwezenlijkt kunnen worden;

5. verzoekt om op het moment dat de prioriteiten ten aanzien van de verschillende 
initiatieven worden vastgesteld, rekening te houden met de levenscyclus en de 
milieueffecten van elke technologie; verzoekt de mogelijkheid te bekijken om deze 
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technologieën ook te doen implementeren in de economieën van de ontwikkelingslanden 
zodat de technologische kloof verkleind wordt;

6. is van mening dat energie-efficiëntie als zodanig niet aan bod komt in de mededeling, 
terwijl dit onderdeel daarin juist een centrale plaats zou moeten innemen, en moedigt de 
Commissie aan energie-efficiëntie op te nemen in de lijst van Europese industriële 
initiatieven;

7. verzoekt de Commissie deze initiatieven te ontwikkelen met inachtneming van de risico’s 
die het gebruik van bepaalde technologieën met zich meebrengt op het gebied van 
milieuvervuiling en voor de volksgezondheid, in het bijzonder voor wat betreft de 
eventuele verplaatsing van emissiebronnen (“koolstoflekken”) en de opslag van 
radioactief afval; doet, voor een betere acceptatie van de nieuwe energietechnologieën 
door de maatschappij, de aanbeveling aandacht te besteden aan de sociale actoren;

8. is van oordeel dat het van belang is zowel de financiële als de menselijke hulpbronnen 
beter te gebruiken, en deze wereldwijd uit te breiden teneinde de ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van schone technologieën voor de toekomst te bespoedigen; is van 
mening dat de lidstaten zich zouden moeten inspannen op een wijze die ten minste gelijk 
is aan de manier waarop zij gereageerd hebben op de energiecrises van de jaren tachtig.
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