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ver energie pleegt de bevolking pas na te gaan denken
als die op dreigt te raken. En toch zou ons dagelijks leven

er zonder energie zo heel anders gaan uitzien: er zouden geen
fabrieken meer draaien, er zouden geen vliegtuigen meer 
opstijgen, er zouden geen auto’s meer rijden, en we zouden het 
voortaan moeten stellen zonder verwarming, warm water,
elektriciteit en computers. Wanneer we in een donker vertrek een
lichtschakelaar omdraaien of de verwarming in onze woning aan-
zetten als de eerste kille dagen van de herfst zich aankondigen,
denken we zelden aan de centrales die al die energie moeten
produceren, aan de elektrische netwerken, aan de pijpleidingen
voor olie en gas die ons verbinden met het Midden-Oosten of
aan de tankschepen die door het Kanaal varen.

Hoewel de indruk wordt gewekt dat er in Europa sinds de daling
van de olieprijzen in 1986 een relatieve overvloed aan energie is,
met name dankzij de kernenergieprogramma’s van landen als
Frankrijk, België of Spanje, en de verdere penetratie van aardgas
voor verwarmingsdoeleinden en de opwekking van elektriciteit,
zou de toekomst er wel eens minder rooskleurig uit kunnen zien.
De inheemse energiebronnen waarmee vandaag de dag nog de
helft van onze behoeften kan worden gedekt, beginnen op te
drogen, terwijl het verbruik steeds maar toeneemt. Indien er in de
komende 20 tot 30 jaar niets zal worden ondernomen, zal de
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invloed van het energieverbruik op het milieu onhoudbaar wor-
den en zal onze afhankelijkheid op energiegebied van derde lan-
den zijn opgelopen tot 70 %, en voor aardolieproducten zelfs tot
90 %. Deze situatie maakt ons erg kwetsbaar, vooral omdat we
economisch afhankelijk zijn van bepaalde soorten energie, zoals
aardolie en aardgas, én van bepaalde exporterende landen, zoals
Rusland (voor aardgas) en het Midden-Oosten (voor aardolie).
Productie en verbruik van energie blijken overigens verantwoor-
delijk te zijn voor vrijwel de totale door de mens veroorzaakte uit-
stoot van kooldioxide in de atmosfeer.

Het is hoog tijd dat wij, voordat we een schakelaar omdraaien of
in onze auto stappen, een degelijke en weloverwogen keuze
maken uit de verschillende energiebronnen die ons ter beschik-
king staan. Er zullen weldra belangrijke politieke beslissingen
moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat bevoorrading
en verbruik van energie in de toekomst beter zullen zijn gegaran-
deerd en meer rekening zullen houden met het milieu. Aan de
hand van deze brochure kan iedere lezer zich de noodzakelijke
kennis eigen maken waardoor hij zich ten volle bewust wordt van
de grote inzet op energiegebied en deel kan nemen aan het
grote energiedebat dat de Commissie via een groenboek over de
continuïteit van de energievoorziening op mijn initiatief heeft
gelanceerd.

Loyola de Palacio
Vice-voorzitter 

van de Europese Commissie
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an het begin van het derde millennium moet Europa
zich hoognodig gaan bezighouden met het energiepro-

bleem. De continuïteit van onze energievoorziening moet
opnieuw onder de loep worden genomen. Dit debat is van
belang voor iedere burger omdat energie niet meer is weg te
denken uit ons dagelijks leven.

Onze enorme afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (aardolie,
aardgas en steenkool) neemt alleen nog maar toe. Dit stelt ons
voor grote problemen. We denken daarbij aan de prijzen voor
aardolie en aardgas die een rechtstreekse invloed hebben op
onze economie en op de gang van zaken bij miljoenen bedrijven,
aan de macht die een aantal leveranciers uit derde landen over
ons heeft, aan het probleem van de vervuiling en ten slotte, zoals
we nog onlangs hebben kunnen zien, aan de risico’s op sociale
onrust wanneer de markten ontsporen.

A

EU-15 — Primaire energiebalans 1998
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Beperkingen die steeds minder aan-
vaardbaar zijn

De geopolitieke beperkingen wegen enorm
op de energiesector. Europa is voor 50 %
afhankelijk van invoer. Dit zal tegen 2030
zijn opgelopen tot 70 %. En die invoer
betreft vrijwel uitsluitend fossiele brand-
stoffen.

De beperkingen op milieugebied voelen we
in ons dagelijks leven. Nu reeds moeten er
maatregelen worden genomen waardoor
we energie kunnen produceren of vervoe-

ren op een manier die meer rekening houdt met het milieu. Bij
het vervoer en de verbranding van fossiele brandstoffen ontstaan
er immers tal van milieuproblemen.

Op grond van geologisch onderzoek moeten we helaas tot de
conclusie komen dat er over vijftig jaar bijna geen aardolie of
aardgas meer zal zijn. Of de winning ervan zal zo duur zijn dat de
prijs in geen enkele verhouding meer zal staan tot de huidige
prijzen. Deze natuurlijke hulpbronnen zijn dus slechts in beperkte
hoeveelheden aanwezig en worden door ons steeds verder opge-
bruikt.

Een debat op Europees niveau

Hiermee wil men proberen een aantal strategieën voor te stellen
waarmee deze afhankelijkheid kan worden verminderd of zelfs
ongedaan kan worden gemaakt.

Een dergelijk debat kan niet meer tot de afzonderlijke lidstaten
beperkt blijven en dient op Europees niveau plaats te vinden. Alle
lidstaten hebben immers met de bovengenoemde beperkingen
te maken: we zijn zelfs getuige van een integratie van de milieu-
normen binnen de Europese Unie. Sinds de oprichting is de
gemeenschappelijke markt zich aan het verstevigen. De rol van
de Europese integratie is juist concurrentievervalsing vermijden

Onze afhankelijkheid 
is al te groot



tussen de lidstaten, met name op economisch en fiscaal gebied.
De markten op energiegebied worden dankzij de liberalisering en
zelfs de mondialisering zeer snel geïntegreerd. Wat de energiesec-
tor betreft, dient de toekomstige uitbreiding van de Unie actief te
worden gevolgd en begeleid: we zien dit reeds op het gebied van
de nucleaire veiligheid. Ten slotte moet de Unie heel haar econo-
mische en politieke gewicht in de strijd werpen in de betrekkin-
gen met de voornaamste buitenlandse energieleveranciers.
Indien we serieus willen worden genomen, is het zaak om hier
niet verdeeld op te treden.

Een urgent debat

Waarom juist nu een dergelijk debat? De sector van de elektrici-
teitsproductie is aan grote veranderingen onderhevig: tal van
centrales lopen op hun laatste benen en er moeten nu beslissin-
gen worden genomen over nieuwe investeringen voor de perio-
de 2005-2010. De nucleaire sector wacht er trouwens op totdat
over zijn toekomst wordt beslist. Hier zien we een bijzondere
combinatie van omstandigheden: de liberalisering van de markt
voor elektriciteit, problemen van aanvaarding door de publieke
opinie, vastgelopen besprekingen op het gebied van het afval,
zelfs op het gebied van de recyclage en opwerking van splijtstof.
Volgens de economen hebben we thans een punt bereikt waarop
de winning van aardolie alleen nog maar duurder zal gaan wor-
den. En het verbruik zal niet naar beneden gaan, integendeel!

Bij de ontwikkeling op korte termijn van
de energiesector moet rekening worden
gehouden met de verplichtingen die de
Unie in Kyoto is aangegaan. In ieder
geval zullen deze, indien de Unie op de
huidige wijze blijft doorgaan, niet wor-
den gerespecteerd. Maar opgelet! De
burgers in de Unie zijn op dit ogenblik
heel erg gevoelig voor het milieu en
hun gezondheid. Desondanks schijnen
de maatregelen om energie te besparen
nog slechts herinneringen uit een lang
vervlogen tijd te zijn.
Het lijkt in ieder geval
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Bij het kiezen van onze energie 
moeten we het milieu meer respecteren



een gunstig moment te zijn om in ruil voor bepaalde garanties
ter bescherming van onze investeringen, partnerschappen af te
sluiten met onze voornaamste leveranciers (zoals Rusland).

Kortom, wij kunnen nu al gaan werken aan een betere toekomst
voor onze energiebevoorrading door onze afhankelijkheid van
fossiele brandstoffen in te perken. Tegelijkertijd zou de Unie dan
het probleem kunnen oplossen van haar al te grote geografische
afhankelijkheid bij de invoer van energie. Denken wij nog maar
eens aan de maatschappelijke beroering die ontstond als gevolg
van de sterk stijgende aardolieprijzen. De Unie zou zich ook kun-
nen ontdoen van een groot deel van de milieuproblemen waar zij
mee te kampen heeft. Ten slotte zou zij een bijdrage kunnen leve-
ren aan een beter gebruik van de natuurlijke hulpbronnen op
aarde.

De oplossingen die in het groenboek worden aangedragen,
bestaan erin om strategieën uit te werken die de Europeanen
voor een redelijke prijs en in voldoende hoeveelheid een schone
energie garanderen. Met dat doel voor ogen kan men proberen
invloed uit te oefenen op zowel het aanbod van en de vraag naar
energie. Het meest efficiënt is het uiteraard om invloed uit te
oefenen op de vraag naar energie: er zijn immers vier eenheden
energie nodig om aan het eind één eenheid te kunnen verbrui-
ken. Daarom zullen we in de eerste plaats moeten gaan nadenken
over een efficiënter gebruik van energie zodat we minder behoe-
ven te verbruiken, terwijl de kwaliteit van ons leven toch kan wor-
den gehandhaafd. Alle voorstellen zijn welkom.
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Eén enkel thema:
gezamenlijk

optreden 
is de boodschap



8 9

ENERGIE:
LATEN WE TOCH VOORAL NIET TE AFHANKELIJK WORDEN!

aten we niet om de pot draaien: de situatie is verre
van schitterend. Zelfs al is de Europese Unie erin

geslaagd om de energie-intensiteit (de hoeveelheid energie
welke nodig is om één eenheid rijkdom te produceren) te vermin-
deren, kunnen we alleen maar vaststellen dat alle lichten op rood
staan. Het verbruik van energie stijgt met 1 à 2 % per jaar. Onze
afhankelijkheid van derde landen dreigt boven de 50 % te
komen. Onze geringe hulpbronnen beginnen op te raken — bij
steenkool is dat weliswaar nog niet echt het geval, maar de win-
ning daarvan wordt veel te duur om deze nog verder voort te zet-
ten. En ter afronding van dit plaatje moeten we helaas zeggen dat
aardolie favoriet blijft bij de huishoudens, de tertiaire sector en
het vervoer. Ook hier hebben we weinig geluk, deze laatste sector
zal zich in de nabije toekomst spectaculair gaan ontwikkelen.
Laten we hier eens nader naar gaan kijken.

DE SITUATIE OP ENERGIEGEBIED  
IN DE EUROPESE UNIE
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Het verbruik daalt niet

De toename van het verbruik van elektriciteit, vervoer en warmte
zien we vooral in de huishoudens en de tertiaire sector. En dan
nog kunnen we ons gelukkig prijzen dat de industrie het verbruik
heeft weten te stabiliseren dankzij investeringen in moderne
installaties. Vervoer daarentegen blijft onbetwist de sector waar-
van de meeste vraag naar energie uitgaat. Volgens alle prognoses
kan er in deze sector die een zeer groot verbruiker van aardolie is,
een explosie van de activiteiten worden verwacht.

Door de uitbreiding van de EU zal er weinig worden opgelost,
omdat de nieuwe lidstaten een sterke economische groei zullen
kennen (5 tot 6 %). De vraag naar energie neemt navenant toe:
met 2 % per jaar tussen nu en 2020. Het is zonder meer duidelijk
dat een geografisch grotere Unie gepaard zal gaan met een ster-
ke groei van het vervoer.
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De binnenlandse hulpbronnen raken op

De Unie is niet erg rijk aan binnenlandse hulpbronnen. De win-
ning van delfstoffen is hier duurder dan elders. Men kan ervan uit-
gaan dat onze hulpbronnen voortdurend zullen afnemen. De
mate waarin dit geschiedt, zal afhankelijk zijn van de prijzen op
de wereldmarkt en de technologische vooruitgang. Door
de uitbreiding van de Unie zal de situatie er niet beter op
worden, behalve voor steenkool. In feite wordt alleen het
potentieel van de duurzame energiebronnen niet volle-
dig ingezet, vanwege het feit dat de productie van ener-
gie daarmee zo duur is. De enige mogelijkheid voor de
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Vervoer neemt 67 % van de vraag naar
aardolie voor zijn rekening, waarvan het
totaal afhankelijk is (voor 98 %). De
energie-intensiteit is tussen 1985 en
1998 met 10 % gestegen. De
groeiprognoses tussen nu en 2010 zijn
fenomenaal: + 16 % voor
personenauto’s, + 90 % voor de
luchtvaart, + 50 % voor het wegvervoer.
Mede vanwege de opstoppingen worden
de externe kosten voor het vervoer
geschat op 2 % van het bruto
binnenlands product.
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Unie in de toekomst is te proberen
daaraan te verhelpen.

Wij zullen niet eeuwig aardolie
kunnen halen uit de Noordzee. De
exploitatie van de desbetreffende
velden is duur en de reserves zijn
beperkt. Deze zouden in het beste
geval nog 25 jaar olie kunnen leve-
ren, hetgeen overeenkomt met een
verbruik van acht jaar op het huidi-
ge niveau. De kosten voor de win-
ning liggen bovendien veel hoger
dan in het Midden-Oosten.

Het aardgas uit de Noordzee vertoont veel overeenkomst met
de aardolie, behalve dat men hier kan rekenen op de productie
van Noorwegen, lid van de Europese Economische Ruimte. De
reserves van dat land vertegenwoordigen het verbruik van 23 jaar
op het huidige niveau.

De steenkool uit de Gemeenschap kost 3 à 4 keer zoveel als op
de wereldmarkt. De reserves ervan zijn zeer omvangrijk en zullen
nog omvangrijker worden als de Unie wordt uitgebreid. Doch als
gevolg van concurrentie zal de EU haar productie drastisch moe-
ten verlagen. Alleen in het Verenigd Koninkrijk zou de productie
van steenkool weer de concurrentie met derde landen kunnen
aangaan. De productie van bruinkool en turf is rendabel maar
neemt bij de productie van energie in de EU slechts een onbedui-
dende plaats in.

Het in Europa aanwezige uranium vertegenwoordigt 2 % van de
reserve in de wereld. Gezien de zeer lage prijzen op de wereld-
markt kunnen steeds minder uraniumproducenten in Europa nog
concurreren met derde landen. Uranium is gemakkelijk te verkrij-
gen op de wereldmarkt.

De productie 
van onze energie
is een 

kostbare zaak
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De externe afhankelijkheid wordt groter

Indien wij meer verbruiken dan produceren, moeten we dus
invoeren of minder gaan verbruiken. En zelfs dan zullen we nooit
in onze eigen energiebehoeften kunnen voorzien. Het energie-
beleid op vrijwillige basis (besparingen, nucleair programma,
steun voor duurzame energie, productie binnen de EU) dat we na
de eerste oliecrisis hebben zien ontstaan, is ontoereikend. De
invoer zal gaan toenemen zodat aan de groeiende vraag kan
worden voldaan. Over 20 tot 30 jaar zullen we voor 90 % van de
aardolie, voor 70 % van het aardgas en voor 100 % van de
steenkool afhankelijk zijn van derde landen. En de uitbreiding van
de Unie zal deze tendens alleen nog maar versterken.

EU-15 — Invoer van aardolie van herkomst uit derde landen — 1999
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De externe afhankelijkheid levert evenwel niet voor alle energie-
producten dezelfde problemen op. Voor steenkool of uranium
zijn er geen problemen omdat de wereldmarkt voor die produc-
ten heel transparant is, er uit tal van landen kolen kunnen worden
ingevoerd en de prijzen niet onder druk staan. Voor aardolie en
aardgas is de markt heel kwetsbaar terwijl de reserves zeer onge-
lijk verdeeld zijn. Prijsschommelingen kunnen onze economie
ernstig benadelen. Wat zal er gebeuren wanneer de vraag naar
energie ook in de ontwikkelingslanden sterk zal gaan stijgen?

De landen die thans als leverancier optreden voor de Unie zijn
niet erg talrijk. Globaal bekeken zijn wij voor onze aardolie afhan-
kelijk van het Midden-Oosten en voor ons aardgas van Rusland
en Noord-Afrika. Alles te betalen in USD. Daarbij komen nog de
fysieke en politieke risico’s in verband met de doorvoer van deze
energieproducten naar Europa, die voor aardgas groter zijn dan
voor aardolie. Overwegingen van geopolitieke aard winnen het
van economische overwegingen. In de huidige situatie kunnen
we steeds minder onze kwetsbaarheid verbergen.

Anders gezegd, wij beschikken nauwelijks over middelen om te
onderhandelen of druk uit te oefenen. Onze speelruimte is
beperkt, ongeacht of het gaat om een plotseling optredende cri-
sis of een crisis op langere termijn.

De Europese Unie is een heel belangrijke klant op de
internationale energiemarkt. In 1997 bedroeg de
rekening voor de energie-invoer van de EU 120 miljard
euro. De EU neemt 14 tot 15 % van het energieverbruik
in de wereld voor haar rekening, zij is de grootste
importeur ter wereld van aardolie (19 % van het verbruik
in de wereld) en aardgas (16 % van de totale behoeften
in de wereld). De aardoliefactuur van de EU bedroeg in
1999 240 miljard dollar. In het jaar 2000 is deze als het
ware geëxplodeerd. Meer dan de helft van het bedrag is
terechtgekomen op de bankrekeningen van de aardolie-
producenten in het Midden-Oosten.
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Bedreigingen voor het milieu

De productie, het vervoer en het verbruik van energie hebben een
belangrijke invloed op het milieu. De Unie nu heeft het milieu op
haar lijstje met prioriteiten staan. Milieuoverwegingen zouden dus
onze beslissingen op het gebied van energie in de toekomst heel
goed kunnen gaan beïnvloeden. Bij het evalueren van de gevol-
gen voor het milieu van allerlei economische activiteiten wordt
men steeds strenger. Daarbij heeft men in het achterhoofd de kli-
maatverandering, maar ook de vervuiling van het milieu door
olierampen of ongelukken met kerncentrales.

De strijd tegen de klimaatverandering is symbolisch geworden.
Vrijwel alle door de mens veroorzaakte CO2-emissies zijn te wijten
aan de energiesector. Dit is nog een consequentie van het feit dat
we zo afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Daarom moeten
de inspanningen in Europa daarop gericht zijn. Vervoer en produc-
tie van elektriciteit respectievelijk stoom zijn globaal gezien elk
verantwoordelijk voor eenderde van de CO2-uitstoot.

Maar negentiende van de extra CO2-uitstoot is te wijten aan het
vervoer, en dan vooral aan het wegvervoer. In die sector moet dus
absoluut worden gereageerd. Hoe langer we wachten, hoe pijnlij-
ker de ingreep zal zijn.
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Het terugdringen van de emissies (met uitzonde-
ring van broeikasgassen) vormt een andere economi-
sche uitdaging voor de Unie. Door de Europese wet-
geving worden steeds strengere eisen gesteld aan
vervuilende activiteiten. Het gaat daarbij met name
om de kwaliteit van de brandstoffen, de nuttige toe-
passing van afvalstoffen en de nationale plafonds
voor verzurende emissies. Het is duidelijk dat de
minst vervuilende activiteiten steeds meer zullen
worden bevoordeeld.

De veiligheid op zee is een onderwerp van grote
zorg voor de Unie. Olierampen zoals deze zich de
jongste jaren hebben voorgedaan, kunnen in feite

niet worden geduld. Het vervoer van koolwaterstoffen over de
Europese wateren heeft een hoge vlucht genomen. De Unie is
thans bezig om een wetgeving goed te keuren die beter aan de
veiligheid op zee is aangepast. Niettemin is het zo dat hoe meer
aardolie er verbruikt wordt, des te meer zal er moeten worden
vervoerd en des te groter is dus ook de kans op ongelukken.

In de loop van de laatste tien jaar zijn de broeikasgassen
(CO2, methaangas enz.) waarvoor de mens
verantwoordelijk is, erkend als een ernstige bedreiging
voor het klimaat in de wereld. Ze zouden met name de
klimaatverandering versnellen en ze zijn er onder meer
de oorzaak van dat het pakijs smelt, de waterspiegel van
de oceanen stijgt en de temperaturen in de atmosfeer
steeds hoger worden. Deze verschijnselen doen zich
zelfs sneller en op grotere schaal voor dan aanvankelijk
werd aangenomen. De EU is verantwoordelijk voor 14 %
van de mondiale uitstoot van CO2. Tijdens een
conferentie in Kyoto in december 1997 heeft zij zich
ertoe verplicht om tussen nu en 2008-2012 ten opzichte
van 1990 de uitstoot van broeikasgassen met 8 % te
verminderen. Op het ogenblik is de tendens evenwel zo
dat deze uitstoot met 5 % is gestegen.



Nucleaire veiligheid is een belangrijk element in onze relaties
met de Oost-Europese landen. Zelfs al kent de Unie nog geen
gemeenschappelijke normen, dringt zij toch erop aan dat er in
Midden- en Oost-Europa hoge normen worden gehanteerd. De
potentiële gevaren van kernenergie voor de volksgezondheid en
het milieu veroorzaken bij een deel van de publieke opinie ernsti-
ge ongerustheid. Daarbij laat men zich vooral leiden door de hui-
dige impasse ten aanzien van de opslag van hoog radioactief
afval.

Concluderend kunnen we zeggen dat de toekomst een aantal
onaangename verrassingen voor ons in petto heeft indien wij
niet reageren op de manier waarop onze energiebalans zich aan
het ontwikkelen is. De groeicurve van het energieverbruik moet
worden omgebogen met behulp van maatregelen die op de
vraagzijde zijn gericht. Duurzame energiebronnen hebben nog
een enorm potentieel. Onze afhankelijkheid van leveranciers in
derde landen moet anders worden aangepakt. Wij moeten bij
onze keuzes op energiegebied rekening houden met het milieu
en wel in die zin dat aan de meest schone oplossingen de voor-
keur wordt gegeven. Indien wij niet thans een aantal ingrijpende
maatregelen nemen, zullen wij onze verplichtingen niet kunnen
nakomen. Niemand anders zal het voor ons doen en als we niet
reageren, zullen de gevolgen voor het klimaat catastrofaal zijn.
Laten wij nu eens meer in detail bekijken welke wegen wij daar-
toe kunnen behandelen.
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oe kunnen we ervoor zorgen dat er altijd energie zal zijn
om aan de vraag te voldoen? Anders gezegd, hoe kunnen

we garanderen dat er een voldoende aanbod aan energie
zal zijn tegen een redelijke prijs? Iedere energiebron kan een

andere, zelfs ten dele, vervangen met de daarbij behorende voor-
en nadelen.

HOE KUNNEN WE HET 
AANBOD BEÏNVLOEDEN?
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De alles-
overheersende
fossiele 
brandstoffen

De totale capaciteit van de elektriciteitsproductie in de
Europese Unie bedraagt 600 GWe. Tussen nu en 2020 zal
men installaties moeten bouwen met vrijwel dezelfde
capaciteit om aan de vraag te kunnen voldoen en om de
helft van de huidige centrales die hun einde zien
naderen te vervangen (taartdiagram van de diverse
bronnen voor de productie van elektriciteit in de EU).
Aardolie en steenkool zullen hun rol zien verminderen,
terwijl aardgas bij de nieuwe productiecapaciteit een
overheersende rol gaat spelen. Kernenergie zal
waarschijnlijk geen grotere rol gaan spelen. De bijdrage
daarvan zal afhankelijk zijn van verschillende factoren:
het Protocol van Kyoto, het concurrentievermogen, de
aanvaarding door het publiek, de oplossingen die
gevonden zullen worden voor het afval- en

Duurzame 
energie
Kernenergie

Aardgas

Aardolie

Vaste
brandstoffen



Het moet met de almacht van aardolie zijn afgelopen

Dankzij de vervoerssector zal aardolie nog mooie dagen kennen.
Jammer genoeg blijft dit product een belangrijke factor voor
onze economie. Men kan hetzij proberen aardolie te vervangen,
hetgeen al gebeurt bij de productie van elektriciteit (dit is even-
wel onmogelijk in de sector van het luchtvervoer), hetzij al het
mogelijke doen om de levering ervan te garanderen, uiteraard
tegen „redelijke prijzen”.

Vervanging van motorbrandstof-
fen door vloeibare biobrandstof-
fen is in niet onbelangrijke hoe-
veelheden mogelijk. Het enige
probleem zijn de productiekos-
ten. De lidstaten schijnen niet
bereid te zijn om de desbe-
treffende projecten op grote
schaal te steunen. Toch gaat het
hierbij om een energiebron die
voor 100 % inheems is. Een ande-
re vervangende brandstof is
aardgas, maar de bijdrage daar-
van zal marginaal blijven indien
het gebruik ervan niet wordt
gesteund.

De huidige leveranciers van de Unie zijn vooral in het Midden-
Oosten en binnen de OPEC geconcentreerd. Hun reacties zijn
moeilijk te voorspellen, omdat tal van geopolitieke parameters bij
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Waarom geen brandstoffen
„Made in Europe”?

veiligheidsprobleem in de landen die kandidaat zijn
voor toetreding. De bijdrage van de duurzame energie
zal afhangen van de politieke wil om deze te promoten
en economisch aantrekkelijk te maken. Wanneer de
markten voor elektriciteit en gas worden
geliberaliseerd, zal dit zeker de efficiëntie van het
systeem ten goede komen. Maar bij een daling van de
prijzen zal de bevolking alleen maar gestimuleerd
worden om nog meer te verbruiken.



hun beslissingen een rol spelen. We dienen dus een permanente
dialoog met de producenten op te zetten, waardoor de druk op
de prijzen moet kunnen worden verminderd. We moeten in het
belang van beide partijen overeenkomsten sluiten en samen
bepalen op welke manier tussenbeide kan worden gekomen.

Nieuwe leveranciers zijn het overwegen meer dan waard. Hierbij
denken wij met name aan Rusland en aan de Kaspische-Zeeregio.
Daarvoor zouden wel gigantische investeringen nodig zijn. De rol
van de Unie zou van doorslaggevend belang zijn om een passen-
de juridische zekerheid voor onze investeringen te bieden. Met
Rusland zijn reeds besprekingen begonnen om een overeen-
komst te sluiten over een partnerschap op het gebied van ener-
gie.

De nationale reservevoorraden zouden door Europa moeten
worden gecontroleerd. Zo zullen we snel en coherent aan crises
het hoofd kunnen bieden. Bij een prijsstijging kan zelfs worden
gedacht aan een soort interventie, zoals wij die ook op de geld-
markten kennen.

Steenkool zal er altijd zijn voor het geval dat...

Steenkool was het onderwerp van het
eerste Europese Verdrag (EGKS).
Ondanks zijn roemrijke verleden staat
steenkool in een ongunstige positie
ten opzichte van koolwaterstoffen:
meer verontreiniging, minder verbran-
dingswaarde, minder gemakkelijk te
vervoeren en lastig op te slaan. Het
voornaamste voordeel van steenkool is
de prijs, die laag en stabiel is. Het aan-
deel van steenkool in onze energieba-
lans loopt evenwel terug.

Vanwege de technologische vooruit-
gang denken we dat er altijd een toe-

komst is. Het onderzoek is erop toegespitst om het effect op het
milieu van het gebruik van steenkool te verminderen en het ener-
gierendement te verhogen. Schone technologieën (vergassing,
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Wij kunnen nog niet 
zonder steenkool



bepaalde verbrandingsprocédés) zijn realiteit geworden. Zij kun-
nen evenwel niet worden toegepast zonder kostbare program-
ma’s om de centrales te moderniseren.
Er dient naar te worden gekeken of het interessant is om de com-
munautaire kolenreserves toegankelijk te houden. In de elek-
triciteitsrichtlijn is bepaald dat 15 % van de productie kan worden
uitgesloten van de regels voor de liberalisering zodat voorrang
kan worden gegeven aan inheemse energiebronnen. Waarom zou
dit niet kunnen in het geval van de Europese steenkool? Op die
manier zou men de mijnen open kunnen houden en de know-
how in die sector kunnen behouden.

Aardgas: niet alleen voordelen

Aardgas heeft er jaren over gedaan om te worden erkend. Die
erkenning is nu een feit, omdat aardgas een aantal belangrijke
voordelen biedt. Flexibel in het gebruik vervuilt het minder dan
andere fossiele brandstoffen, het is in overvloed aanwezig en
relatief goedkoop. Het zou evenwel slachtoffer van zijn eigen suc-
ces kunnen worden.

De markt voor aardgas is betrekkelijk weinig flexibel, vanwege
het feit dat de gasprijs aan de prijs voor aardolie is gekoppeld, het
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De prijs voor aardgas is gekoppeld aan
de aardolieprijs. De redenen hiervoor
zijn historisch verklaarbaar. Vanwege
het feit dat aardolie en aardgas vaak
tezamen worden aangetroffen, zijn het
vooral de aardoliemaatschappijen die
zich met de exploitatie van aardgas
bezighouden. Door de koppeling aan de
aardolieprijs kon aardgas geleidelijk aan
worden ingevoerd. Vandaag de dag valt
dit mechanisme niet meer economisch te
rechtvaardigen. Het zou op termijn
kunnen worden vervangen door het spel
van vraag en aanbod. Ook zou er als
gevolg van de liberalisering in de Unie
een echte concurrentie tussen de
verschillende leveranciers moeten
komen.



bij aardgas om leveringen op contracten op
lange termijn gaat en het product per pijpleiding
moet worden aangevoerd. Tussen nu en 2010
wordt er een stijging van de gasprijs verwacht
van bijna 20 %. Er zou dus moeten worden
gezorgd voor een echte concurrentie tussen de
leveranciers. Zoals bij aardolie zouden reserve-
voorraden de Unie kunnen helpen om te voorko-
men dat zij al te kwetsbaar wordt.

Diversificatie van de bevoorrading schijnt een
oplossing te zijn voor het probleem van onze
steeds groter wordende afhankelijkheid. Zoals bij
aardolie zou de Unie er alle belang bij hebben
om een bijdrage te leveren aan de aanleg van
nieuwe infrastructuur voor het vervoer. Wij wij-
zen erop dat vloeibaar aardgas over zee kan wor-

den aangevoerd. De potentiële leveranciers daarvan bevinden
zich in Centraal-Azië, aan de Atlantische Oceaan (Nigeria,
Trinidad), in het Midden-Oosten of in de Maghreb-landen.

Ook kernenergie kan een rol spelen

Kernenergie levert een positieve bijdrage aan de continuïteit van
de energievoorziening van de Unie, produceert slechts een te ver-
waarlozen hoeveelheid CO2, en levert dus een gunstige bijdrage
aan de bestrijding van het fenomeen klimaatverandering.
Kernenergie wordt slechts gebruikt voor de productie van elektri-
citeit en neemt meer dan eenderde van de totale elektriciteits-
productie voor haar rekening.

De toekomst van de kernenergie is onzeker in de Unie. Sommige
lidstaten met kerncentrales hebben besloten om deze geleidelijk
aan te sluiten. Ze zullen vervangen worden door conventionele
centrales en door productie-eenheden met duurzame energie als
uitgangspunt. Behalve in Finland zijn er op het ogenblik geen
plannen om nieuwe centrales te bouwen.
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Wij moeten onze 
bevoorrading diversifiëren



Het onderzoek op het gebied van kernener-
gie moet behouden blijven. De Unie moet
haar capaciteit en de knowhow terzake hand-
haven. Men zal in staat moeten zijn om de
opgedane ervaringen aan de toekomstige
generaties over te dragen en de nieuwe
„schone” reactoren verder te ontwikkelen. Het
onderzoek omvat de reactoren van de toe-
komst, de kernfusie, het beheer van bestraal-
de splijtstof en de opslag van afval.

Het beheer van het afval bezorgt op het
ogenblik de sector veel hoofdbrekens.
De Unie zal zich absoluut over dit pro-
bleem moeten buigen om daarvoor de
meest transparante oplossing te vin-
den. Hiervan is voor een gedeelte de
toekomst van de kernenergie binnen de Unie afhankelijk.
Kernenergie zal zich niet goed kunnen ontwikkelen zonder dat
men verzekerd is van een periode met voldoende stabiliteit; daar-
voor is evenwel een consensus bij de bevolking noodzakelijk.

Duurzame energie moet ten zeerste 
worden aangemoedigd

Duurzame energiebronnen veroorzaken bijzonder weinig vervui-
ling, doch zijn in het huidige bestek nog niet echt rendabel. Het is
hoog tijd dat aan de ontwikkeling ervan de nodige steun wordt
verleend. De Unie kan het zich niet veroorloven om deze inheem-
se bron van energie te veronachtzamen. De obstakels zijn even-
wel legio: naast de hoge kosten zijn de voorwaarden waaronder
duurzame energie op de markt komt nogal ongunstig. Een richt-
lijn heeft ten doel om ervoor te zorgen dat deze vorm van ener-
gie in ruime mate kan doordringen op de geliberaliseerde markt
voor elektriciteit.

De fiscale voorwaarden moeten voor duurzame energie worden
aangepast, zodat deze kan profiteren van preferentiële voorwaar-
den om te kunnen concurreren met andere energiebronnen. Zo is
het lot van de biobrandstoffen volledig afhankelijk van bepaalde
fiscale vrijstellingen. Er zijn maatregelen voorzien om het gebruik
ervan te bevorderen.
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Er moet een debat komen
over de toekomst 

van de kernenergie
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Steun is absoluut noodzakelijk om duurzame
energie te helpen een plaats te veroveren op
de markt, waarbij vooral de investeringen in het
begin belangrijk zijn. De steun kan allerlei vor-
men aannemen: compensatiefondsen, fiscale
stimulansen, vaste tarieven, hulp voor onder-
zoek en ontwikkeling, prioriteitsrechten op de
elektriciteitsnetten, steun voor de ontwikkeling
en de werking, bijdrage van de kant van andere
rendabele energiebronnen enzovoort.

Welke steun moet er
worden gegeven
aan duurzame 

energie?

De Unie zal mondiaal gezien binnenkort de meest open
en meest geïntegreerde gemeenschappelijke markt voor
elektriciteit en gas hebben. Uitgangspunt daarbij is een
gemeenschappelijke aanpak van de liberalisering: een
geleidelijke openstelling, essentiële maatregelen op het
gebied van transparantie, openbare
dienstverplichtingen, officiële forums van de
regulerende instanties, gemeenschappelijke
tariferingsbeginselen voor het vervoer, een pan-
Europees infrastructuurplan. Er liggen voorstellen op
tafel om in die richting nog verder te gaan. Deze hebben
ten doel om te bewerkstelligen dat vanaf 2005 iedere
burger zijn eigen leverancier van elektriciteit en gas kan
kiezen. Deze sectoren bevinden zich thans in een
overgangsfase naar meer efficiency en een verbetering
van de dienstverlening.

De gecombineerde productie van warmte en elektriciteit
(warmtekrachtkoppeling) wordt beschouwd als groene
energie. De toepassingen van deze wijze van produceren
zijn zeer innoverend. Met behulp van microturbines kan
men op gedecentraliseerde wijze steeds meer warmte en
elektriciteit produceren. Dankzij steeds hogere
rendementen (tussen 80 en 99 %) nemen bij
warmtekrachtkoppeling zowel de vraag naar primaire
energie als de CO2-emissies af. Met een passend
regelgevend kader zou warmtekrachtkoppeling tussen
nu en 2010 met een factor 3 kunnen groeien.



In de huidige omstandigheden zal
duurzame energie over tien jaar blij-
ven hangen op een marktaandeel van
7 %. Alleen met financiële maatrege-
len zal het aandeel van duurzame
energie op de energiebalans kunnen
verdubbelen van 6 % naar 12 %.

Concluderend kunnen we zeggen dat
de Unie voor een aantal moeilijke keu-
zes staat. Energie gaat in het buiten-
lands beleid van de Unie een steeds
belangrijkere plaats innemen. Het
waarborgen van onze externe bevoor-
rading zal nieuwe vormen van partnerschap met de landen die
als leverancier optreden en de doorvoerlanden vereisen. Wij zul-
len de dialoog moeten aangaan met de producerende landen,
bevoorrechte partnerschappen in het leven moeten roepen, nieu-
we leveranciers moeten vinden dankzij nieuwe netten en de
bestaande bevoorradingscircuits veilig moeten stellen en moder-
niseren. Duurzame energie zal massale steun moeten krijgen,
zoals men in het verleden ook de andere energiebronnen heeft
gesteund. Of zij deze andere energiebronnen kan vervangen, is
nog lang niet aan de orde. Wij zullen ook snel een antwoord moe-
ten geven op de delicate vraag welke rol kernenergie in de Unie
zal krijgen. Wij zullen in elk geval de minst vervuilende energie-
bronnen voorrang moeten geven. Een grotere integratie van de
markten voor elektriciteit en gas zal bijdragen tot een betere effi-
ciency van het systeem. We zien evenwel dat de mogelijkheden
om in te grijpen aan de aanbodzijde beperkt zijn. Binnen de Unie
bestaat er geen consensus over een gemeenschappelijk energie-
beleid. De perspectieven en ontwikkelingen in verband met de
markten voor energie beperken eveneens onze manoeuvreer-
ruimte. Daarom lijken acties om aan de vraagzijde in te grijpen
veel meer binnen ons bereik te liggen.
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Geen grenzen 
voor elektronen
en methaangas
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ijdens de eerste oliecrisis in 1973 heeft Europa maatrege-
len genomen om de vraag naar energie terug te dringen.

Er kwamen allerlei maatregelen op nationaal niveau, even-
wel met ongelijke resultaten. Vandaag de dag is het tijd dat er

vrijwillige overeenkom-
sten worden gesloten.
Het potentieel aan
besparingen is aan-
zienlijk en daartoe 
kunnen tal van wegen
worden bewandeld.

WAT KUNNEN WE DOEN
AAN DE VRAAGZIJDE?

T

Voor comfort 
moet worden betaald

Een grotere energie-efficiëntie zal een hefboomeffect
hebben op het aanbod. Onze totale efficiëntie bedraagt
slechts 25 %, al de rest gaat verloren. Zo bedraagt het
energierendement bij de productie van elektriciteit in de
beste gevallen maar de helft. De rest gaat in de vorm van
warmte verloren. Eerder in het productieproces hebben
wij energie nodig om brandstof te produceren en te
vervoeren. Later zijn er dan weer de verliezen op het
elektriciteitsnet. En dan maar blijven spreken over
verspilling! Wanneer er één eenheid minder wordt
verbruikt, komt dit in feite dus neer op een besparing van
vier eenheden.



De energie-intensiteit nog verder verlagen

Er worden steeds minder inspanningen gedaan om de energie-
efficiëntie te verhogen. Toch wordt het economisch potentieel
om het energierendement te verbeteren nog op 18 % van het
huidige energieverbruik geschat. De voornaamste hinderpaal vor-
men de consumenten die er weinig zin in hebben om technolo-
gieën te gebruiken waarbij het streven naar energie-efficiëntie
vooropstaat. Toch kan het aanbod van efficiënte producten er

werkelijk toe bijdragen dat er op
energie bespaard

wordt.
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Gebruik van 
efficiëntere 
apparaten

Met behulp van doelgerichte acties die uit hoofde van het
Europese Save-programma zijn gefinancierd, zijn hele
goede resultaten bereikt. De richtlijnen op het gebied van
de etikettering van apparaten en de efficiëntienormen
voor koelkasten en verwarmingsketels zijn een succes
geweest voorzover zij correct werden toegepast. Dit hangt
vooral samen met de controle op de tenuitvoerlegging
van de richtlijnen. De koelkasten die vandaag de dag
worden verkocht, verbruiken gemiddeld 27 % minder
energie dan voorheen. Daarbij moeten wij er even aan
denken dat er 15 grote elektriciteitscentrales nodig zijn
om alleen maar alle koelkasten in Europa van stroom te
voorzien! Een dergelijke tendens wordt waargenomen bij
wasmachines en ovens die onderdeel hebben uitgemaakt
van een allesomvattende strategie voor huishoudelijke
apparaten.
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Vandaag de dag dient de Unie haar beleid op het gebied van de
vraagbeheersing volledig te herzien. De Europese Commissie
heeft in april 2000 een actieplan goedgekeurd betreffende de
verbetering van het energierendement. Voorgesteld wordt om
tussen nu en 2010 de energie-intensiteit met 1 % per jaar te ver-
beteren. De budgetten die hiervoor beschikbaar zijn gesteld, kun-
nen evenwel als lachwekkend worden bestempeld.

Er kunnen nog tal van wegen worden ingeslagen

Indien wij het beleid in de verschillende sectoren bekijken, ligt er
heel wat potentieel om energie te besparen binnen handbereik.
In sommige sectoren zal dit heel wat werkgelegenheid mee kun-
nen brengen. De Europese Commissie is van plan om zonder dra-
len nieuwe maatregelen te lanceren.
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Gebouwen nemen meer dan 40 % van het totale
energieverbruik voor hun rekening. Het gaat
daarbij om verwarming, de productie van warm
water, koeling en verlichting. Het is eventueel
mogelijk om dit verbruik tussen nu en 2010 met
meer dan 22 % terug te dringen, indien zowel aan
de kosten als aan de efficiëntie de nodige
aandacht wordt besteed. Een voorstel voor een
richtlijn betreffende de energieprestaties van
gebouwen ligt thans op tafel. Hierin worden een
gemeenschappelijke berekeningsmethode voor
de berekening van de energieprestatie van
nieuwe gebouwen of gebouwen die een renovatie
ondergaan, de toepassing van minimumnormen
terzake alsmede een stelsel van certificering en
een regelmatige keuring van verwarmingsketels
en centrale airconditioningssystemen
voorgesteld. In de Unie zijn meer dan 10 miljoen
verwarmingsketels ouder dan 20 jaar. Alleen al de
vervanging van deze ketels zou het mogelijk
moeten maken om de hoeveelheid energie die in
huishoudens voor verwarming wordt verbruikt,
met ongeveer 5 % te verminderen.

Onze gebouwen:
een goudmijn voor
wie wil besparen



De industrie kan nog een bepaalde rol spelen. Die sectoren die
grote hoeveelheden energie verbruiken, hebben reeds een
opmerkelijke vooruitgang geboekt en bereiken thans een hoog
efficiëntieniveau. Er is evenwel nog altijd ruimte voor verbetering.

De bouwnijverheid blijft een prioritaire sector wat de verbete-
ring van de energie-efficiëntie betreft. Hier zou gemakkelijk een-
vijfde van het energieverbruik kunnen worden bespaard. Het zou
voldoende zijn om de beschikbare en leefbare energiebesparen-
de technologieën toe te passen: thermische isolatie, luchtcircula-
tie, elektrische uitrusting enz. Om dat te verwezenlijken beschikt
de wetgever over een heel arsenaal aan instrumenten: het stimu-
leren van renovatie, verbruiksnormen, drempels ter besparing van
energie, energiecertificaten enzovoort.

Verlichting is een gebied waarop aanzienlijke besparingen
mogelijk zijn; met behulp van passende investeringen kan 30 tot
50 % elektriciteit worden bespaard. De Europese Commissie is op
het ogenblik bezig om op dit gebied een vrijwillige overeen-
komst te sluiten met de industrie. Door de Unie is tevens een
richtlijn goedgekeurd waarin efficiëntienormen zijn vastgelegd
voor neonlampen.

Ook de sector van de elektrische apparaten is een gebied waar-
op heel veel energie kan worden bespaard; dit zou kunnen wor-
den verwezenlijkt wanneer er efficiëntere mechanismen worden
gebruikt voor toestellen die in de sluimerstand worden gezet.
Hierbij denken wij aan computers, kantooruitrusting, tv-toestel-
len, videorecorders enzovoort.

Op het gebied van het vervoer moeten er, gezien de belangrijke
rol die dit aan de zijde van de vraag, en dan met name naar aard-
olieproducten, speelt, ingrijpende maatregelen worden geno-
men. Dit zal dienen te geschieden via een herstel van het even-
wicht tussen de verschillende vervoerswijzen. Het spoorwegver-
voer moet weer worden gestimuleerd, en wel ten koste van het
wegvervoer. Dit laatste zal moeten worden geherstructureerd. Het
zeevervoer over korte afstand en het vervoer via de binnenwate-
ren zullen verder moeten worden ontwikkeld, terwijl passend col-
lectief vervoer in de steden moet worden aangemoedigd. De ont-
wikkeling van voertuigen met een hogere energie-efficiëntie
moet worden gestimuleerd (zoals hybride voertuigen, en voertui-
gen met brandstofcellen).
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De nieuwe technologieën vormen de toekomst van de energie-
efficiëntie. Zij moeten absoluut meer steun van de Gemeenschap
krijgen. Technologische steun aan de aanbodzijde bestaat al
lange tijd, doch men zou er beter aan doen om steun te verlenen
aan de vraagzijde ten behoeve van potentiële verbruikers. Door
lokale instanties te helpen met hun uitrusting, moeten er geleide-
lijk aan markten ontstaan die voldoende groot zijn. Bovendien
moeten grootschalige experimenten als echte demonstratiepro-
jecten worden gezien.
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In het witboek over het vervoer wordt ernaar gestreefd
om de verwachte groei van het vervoer tussen nu en 2010
op te vangen. Het evenwicht tussen de verschillende
wijzen van vervoer zal moeten worden hersteld en
respect voor het milieu zal op de voorgrond moeten
staan. De herstructurering van de sector wegvervoer zal
moeten worden aangemoedigd, terwijl het spoorweg-
vervoer door de opening van de markt zal worden
gestimuleerd; daarbij gaat het erom om dit concurrerend
te maken ten opzichte van het wegvervoer. Stimulering
van intermodaal vervoer, verwezenlijking van een echt
trans-Europees vervoersnet en stimulering van techno-
logische innovatie behoren eveneens tot de prioriteiten.
De Commissie zou de lidstaten voorts willen
aanmoedigen om de tariferingsbeginselen te
harmoniseren. Deze laatste moeten rekening houden
met de externe kosten (vervuiling, ongelukken) welke de
verschillende wijzen van vervoer met zich brengen. Zo

Het aandeel van 
het wegvervoer moet 
worden verminderd



De fiscale regelingen die voor energie gelden, moeten
worden aangepast

Op die manier kan een bepaald gedrag eenvoudig en op een effi-
ciënte manier worden gewijzigd. Dan kan ook de schade die aan
het milieu wordt berokkend in de prijs die wij voor onze energie
betalen, worden doorberekend. In een echte eengemaakte
Europese markt is er geen plaats meer voor verschillen in fiscale
behandeling. Concurrentie op fiscaal gebied en concurrentiever-
storing zijn dan immers het gevolg. Om die reden dient er voor
de Unie één gemeenschappelijke fiscale regeling te komen op
energiegebied. Sommige lidstaten willen daar niet aan, dat is heel
jammer. Zolang de energieprijzen voor de maatschappij niet de
reële kosten vertegenwoordigen, zullen zowel keuze als gedrag
van de consument niet veranderen.

Ter afsluiting kunnen we zeggen dat nu de meest efficiënte in-
strumenten moeten worden ingezet om de vraag te beïnvloeden.
Daaronder vallen fiscale maatregelen, wettelijke maatregelen en
instrumenten om de markt te bespelen. Wij kunnen niet op een
ongebreidelde manier energie blijven verbruiken. De energieprijs
moet een juiste afspiegeling zijn van de kosten en moet aanzet-
ten tot het doen van besparingen. Een betere vraagbeheersing
zal tevens positieve gevolgen hebben voor het milieu. Minder fos-
siele brandstoffen verbruiken betekent minder CO2 en minder

vervuiling. Het belangrijkste
gevolg is evenwel dat onze
externe afhankelijkheid daar-
door zal afnemen.
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kan geprobeerd worden om het verstoord evenwicht
tussen deze en de schade die ze veroorzaken te
herstellen. Verder zal ook het niet-vervuilende
stadsvervoer moeten worden bevorderd. De Commissie
wil ten slotte de energie-efficiëntie van het vervoer
verbeteren, met name dat van motoren en brandstoffen.

Energie voor de juiste prijs
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oncluderend kunnen we zeggen dat de Unie nog
steeds over de nodige middelen beschikt om te hande-

len, zelfs al zijn deze beperkt. Het debat dat door de
Europese Commissie is gelanceerd, maakt het ons zonder meer
duidelijk: wij zijn op weg naar een externe afhankelijkheid die op
een gegeven moment echt zal gaan benauwen. Wij zullen niet
meer aan de milieudoelstellingen kunnen voldoen als wij stil blij-
ven zitten. De situatie zal nog ernstiger worden naarmate de Unie
zich uitbreidt. Hoe moet dan de continuïteit van onze energiebe-
voorrading worden gewaarborgd?

De rol van de overheid blijkt van wezenlijk belang

De overheid stelt het kader vast waarbinnen de markt zich kan
bewegen. Door met name fiscale maatregelen te nemen, kan
deze een bepaalde richting geven aan het energiebeleid. In ieder
geval is er voor een continue energiebevoorrading heel wat meer
nodig dan alleen wat coördinatie tussen lidstaten. Het beleid zal
des te krachtiger en des te geloofwaardiger kunnen zijn wanneer
dit op Europees niveau wordt uitgestippeld. Hoe lang moeten wij
daar nog op wachten?

Invloed uitoefenen aan de aanbodzijde: twee vliegen in
één klap

Om invloed te kunnen uitoefenen aan de aanbodzijde moeten er
reeds nu bepaalde maatregelen worden genomen waardoor een
continuïteit van de energiebevoorrading wordt gewaarborgd. De
netwerken moeten worden veiliggesteld en er moeten overeen-
komsten worden afgesloten met onze leveranciers. Hernieuwbare
energie is de enige inheemse energiebron waarover wij beschik-
ken. Die moeten wij dan ook massaal steunen. Ook door voorkeur
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te geven aan bepaalde energiebronnen boven andere kan bij de
productie van energie beter rekening worden gehouden met het
milieu. Op het ogenblik kunnen wij niet zeggen dat de huidige
fiscale maatregelen een goed idee geven van wat de verschillen-
de energiebronnen aan de maatschappij kosten.

Invloed uitoefenen aan de vraagzijde: de keuze van de
consument

Om invloed uit te oefenen aan de vraagzijde hebben wij geen
keuze meer: alleen beperkende beleidsmaatregelen zoals belas-
tingen of wettelijke voorschriften kunnen tot een concreet resul-
taat leiden. Daartoe moet er op twee niveaus worden gehandeld.
In de eerste plaats moeten er energie-efficiënte technologieën ter
beschikking worden gesteld (producten, domotica enz.).
Vervolgens moet de consument een bepaalde verantwoordelijk-
heid krijgen door hem meer te laten voelen in welke mate zijn
keuzes bij het verbruiken van energie zijn milieu beïnvloeden.
Zowel vervuiling als hulpbronnen die opraken, zijn zaken die ons
allen direct raken.

Alle mogelijkheden moeten bekeken worden

Om een samenhangende strategie te kunnen uitwerken, moeten
alle mogelijkheden worden bekeken en moet er overeenstem-
ming worden bereikt over de maatregelen, over een acceptabel
kostenniveau en een verdeling van de taken. Daarover gaat het
debat dat met dit groenboek wordt geopend. Wij kunnen er nu
echter al zeker van zijn dat bij het uitwerken van een beleid ver-
voer één van de voornaamste sectoren zal zijn.
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Ten slotte moeten we de consumenten wellicht verantwoordelij-
ker maken door hun de mogelijkheid te geven om zowel ten aan-
zien van de productie als ten aanzien van het verbruik van ener-
gie zelf een keuze te maken. De beslissingen moeten worden
gedecentraliseerd waarbij men de bevoegdheid moet krijgen om
te kiezen en de consequenties van die keuze te aanvaarden. De
Unie moet evenwel een bepaalde richting aan die keuzes probe-
ren te geven al naar gelang van de strategische doelstellingen
(continuïteit van de bevoorrading en bescherming van het
milieu). Het staat vast dat de overheid in een gemeenschappelijke
markt steeds minder mogelijkheden heeft om in te grijpen.
Desondanks kunnen alleen de nationale en Europese overheden
met behulp van passende instrumenten de toekomst beïnvloe-
den. Over deze instrumenten nu zouden wij met dit groenboek
graag willen nadenken.
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