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Hoe ziet het leven eruit in 2050?

-80%
• Welke toekomst heeft de klimaatverandering voor ons in petto?
• Is er nog hoop dat we onherstelbare schade kunnen voorkomen?
• Vormt het Kyoto Protocol een geschikt instrument in de strijd tegen

de klimaatverandering?
• Welke alternatieve technologieën kunnen we gebruiken?
• 80% uitstootreductie tegen 2050, is dat realistisch?
• Is België op de goede weg?
• Wat verwacht Greenpeace van de regering?

tegen 2050
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Hoe zal het leven eruitzien in 2050?
Welke toekomst heeft de klimaatverandering voor ons in petto?

Deze vragen drukken één van onze grootste bezorgdheden uit: wat zal er
gebeuren als wij niets ondernemen om de klimaatverandering die nu
plaatsvindt een halt toe te roepen?  Talrijke wetenschappelijke bronnen
manen ons aan om de alarmklok te luiden. Het is echt vijf voor twaalf!

Wat staat ons te wachten?
Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change – Internationale
Werkgroep rond Klimaatverandering), een forum van internationale
deskundigen die – in de schoot van de Verenigde Naties – ‘zweten’ op de
klimaatverschijnselen, heeft ons gewaarschuwd dat de concentratie van
CO2 in de atmosfeer sinds de periode voor de industriële revolutie al is
gestegen van 280 tot 370 deeltjes per miljoen (ppm) (+33%).  CO2 is het
belangrijkste broeikasgas.  Volgens het IPCC is de huidige CO2-
concentratie de laatste twintig miljoen jaar nooit hoger geweest.  Het IPCC
heeft ook becijferd dat de CO2-concentratie tegen 2100 75 à 350% hoger
zal liggen dan in de periode voor de industrialisatie.

Wat moeten we daarvan denken?
Het IPCC voorziet tegen het einde van de 21ste eeuw een verhoging van
de gemiddelde temperatuur op wereldvlak die varieert tussen 1,4 en 5,8°C
en een stijging van de zeespiegel tot bijna een meter.  Ter vergelijking: het
verschil in gemiddelde temperatuur tussen de huidige periode en de laatste
ijstijd bedraagt 5°C ...

Het valt te vrezen dat extreme klimaatverschijnselen in
frequentie en intensiteit zullen toenemen.

Op wereldschaal valt meer neerslag te verwachten door een toenemende
verdamping van het water.

Gevreesd wordt dat we in onze streken in 2050 zullen worden
geconfronteerd met een aanzienlijke toename van winterse neerslag,
en ook met hittegolven in de zomer.

Surf naar http://www.frogman.be
voor een ‘humoristische’ voorstelling van deze vooruitzichten.

Elders in de wereld is nu al vast te stellen dat :
- het sneeuwdek sinds 1960 met ongeveer 10% is geslonken;
- een vierde van de koraalriffen is vernietigd door de opwarming van de

oceanen;
- de gletsjers overal aan het smelten zijn;
- de neerslag over het algemeen is toegenomen in de middelste en hoogste
breedtegraden van het noordelijk halfrond.

Deze nieuwe klimaatgesteldheid zal gevolgen hebben op vele vlakken : het
verdwijnen van ecosystemen, een daling van de landbouwopbrengsten,
impact op de volksgezondheid, kosten van extreme klimaat-
verschijnselen…  Al deze veranderingen zullen waarschijnlijk ook gevolgen
hebben voor ons dagelijks leven.  Bovendien heeft het klimaatdossier een
Noord-Zuiddimensie, omdat de ontwikkelingslanden nog meer zullen te
lijden hebben van de opwarming …

Twee recente documenten die meer informatie bieden:
The state of the cryopshere – what the ice is telling us, Greenpeace, december 2003
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Is onherstelbare schade te voorkomen?

Er zijn “ecologische grenzen” aan de klimaatverandering.  In 1990
publiceerde de Advisory Group on Greenhouse Gases (AGGG) van de
Verenigde Naties al een rapport over dit onderwerp.

Dit rapport stelt :

- dat er bij een temperatuurstijging van meer dan 1°C «snelle, niet-
voorspelbare en niet-lineaire reacties kunnen optreden, die kunnen
leiden tot grote schade aan de ecosystemen».

- een stijging met 2°C wordt « beschouwd als een bovengrens,
waarboven de risico’s van ernstige schade aan de ecosystemen en
de niet-lineaire reacties naar verwachting snel zullen toenemen ».

• Het is dus van het allergrootste belang de gemiddelde wereldwijde
opwarming te beperken tot een stijging met maximaal 2°C (in
vergelijking met de periode voor de industrialisering) en de
temperatuur vanaf deze piek snel te verlagen.  Deze opwarming is
niet « aanvaardbaar », maar omdat er tot nu toe niet is ingegrepen,
zijn wij al op weg naar een stijging met meer dan 1°C.

• Gezien de inertie van het klimaatstelsel zijn snelle en wereldwijde
reducties van de uitstoot nodig om de stijging van de gemiddelde
wereldtemperatuur onder 2°C te houden.

Daartoe moeten de industrielanden tegen de helft van deze
eeuw de uitstoot met 80% terugdringen en moet de uitstoot
tegen 2100 bijna volledig zijn verdwenen.

Vormt het Kyoto-protocol een geschikt instrument in de strijd
tegen de klimaatverandering?

Voor de eerste periode van het Kyoto-protocol (2008-2012) hebben de
industrielanden die het protocol hebben ondertekend er zich toe
verbonden de wereldwijde uitstoot van zes broeikasgassen
(koolstofdioxide, methaan, stikstofmonoxide, fluorkoolwaterstoffen,
perfluorkoolwaterstoffen en zwavelhexafluoride) met gemiddeld 5,2% te
verlagen in vergelijking met 1990.  De Europese Unie moet haar
uitstoot met 8% verminderen (België met 7,5%), de Verenigde Staten
met 7% en Japan met 6%.  Voor deze eerste periode is er aan de
ontwikkelingslanden geen enkele dwingende verplichting opgelegd.

• Momenteel beschikt de internationale gemeenschap over
geen enkel ander instrument ter bestrijding van de
klimaatverandering.  Het Kyoto-protocol is dan ook van
kapitaal belang. En toch is dit maar een eerste noodzakelijke
stap in de goede richting.

Indien de
temperatuur
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Poetin zoekt uitvluchten

Voor het Kyoto-protocol van kracht kan worden, moet het geratificeerd zijn
door ten minste 55 ondertekenende landen, waaronder landen die
voorkomen in bijlage I van het protocol (de industrielanden) en die in 1990
verantwoordelijk waren voor ten minste 55% van de uitstoot.  Het protocol
is al lang door een voldoende aantal landen is ondertekend (meer dan
honderd, waaronder de landen van de Europese Unie). Maar het kan niet in
werking treden zonder de ratificatie van de Verenigde Staten of Rusland,
twee ’zwaargewichten’ als het gaat over de uitstoot van broeikasgassen (zij
waren in 1990 verantwoordelijk voor respectievelijk 36,1 en 17,4% van de
uitstoot).  Sinds de Verenigde Staten hebben aangekondigd dat zij Kyoto
niet ratificeren, hangt het  dus af van de ratificatie van Rusland of het
protocol van kracht wordt of niet. Hoewel president Poetin al verschillende
keren heeft herhaald dat hij van plan is Kyoto te ratificeren, vallen er de
voorbije weken allerlei tegenstrijdige verklaringen uit Rusland op te
tekenen… Verwacht wordt dat Rusland Kyoto zal ratificeren na de
presidentsverkiezingen van maart 2004.

Er zijn verschillende elementen die de doeltreffendheid van het Kyoto-protocol
kunnen beperken:

• De flexibele mechanismen

a) Definitie :
Het Kyoto-protocol voorziet drie flexibele instrumenten :

- de aankoop van emissierechten bij een ander land dat een wettelijk
verplicht emissiebudget heeft ;

- de ‘gezamenlijke tenuitvoerlegging’, dat wil zeggen de uitvoering
van projecten in een ander land dat een wettelijk verplicht
emissiebudget heeft ;

- het ‘mechanisme voor een schone ontwikkeling’, dat de
industrielanden de mogelijkheid biedt om emissiekredieten te
verwerven voor projecten uitgevoerd in ontwikkelingslanden.

Op 7 oktober 2003 betoogde Greenpeace aan de
Russische ambassade in Brussel. In alle uithoeken
van de wereld waren er gelijkaardige acties.
 Greenpeace/Reynaers
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b) In welke mate is dit een beperking van de doeltreffendheid van
Kyoto?

Dit soort instrumenten biedt de industrielanden de mogelijkheid hun
inspanningen ‘op eigen kracht’ uit te stellen.  Het protocol stelt (artikel
16bis) dat de aankoop van emissierechten slechts « aanvullend » mag zijn
bij de acties binnen de nationale grenzen, maar voorziet geen beperking
met betrekking tot de emissierechten die kunnen worden gekocht bij landen
die – om verschillende redenen – hun uitstoot meer hebben beperkt dan
wat hun door het protocol wordt opgelegd.  Dat zou bijvoorbeeld het geval
kunnen zijn voor een land dat – omdat het wordt geconfronteerd met een
ernstige industriële crisis – geen problemen heeft met het halen van het
voorziene quotum van emissiereductie en het zich dus kan veroorloven een
‘percentage’ daarvan te verkopen.  In dit geval spreekt men van de handel
in « warme lucht »...

Zonder de handel in emissierechten of de gezamenlijke tenuitvoerlegging
zouden deze emissieoverschotten niet in de dampkring terechtkomen.  Met
andere woorden, zonder deze twee mechanismen, zou het Kyoto-protocol
leiden tot een grotere emissiereductie.

• De ‘koolstofputten’

a) Definitie :
bossen en vegetatie slaan op natuurlijke wijze, maar slechts tijdelijk, een
belangrijke hoeveelheid CO2 op. Ook oceanen zijn natuurlijke
koolstofreservoirs.  Het protocol geeft de ondertekenende landen de
toelating om deze 'koolstofputten’ te gebruiken om hun toegestane emissie
te verhogen.

b) In welke mate is dit een beperking van de doeltreffendheid van Kyoto?
Er bestaat nog veel onduidelijkheid over het vermogen van deze reservoirs
om de koolstof op lange termijn vast te houden. Volgens het IPCC zijn er
maar weinig reservoirs op aarde en in de oceanen die in staat zijn de
koolstof honderden of duizenden jaren vast te leggen.  Bovendien is het
mogelijk dat bossen, naarmate de temperatuur stijgt, worden aangetast of
verbranden en CO2 in de atmosfeer vrijlaten. Het is dus vrijwel zeker dat
een groot deel van de koolstof die op deze manier wordt opgeslagen op
lange termijn opnieuw in de atmosfeer zal terechtkomen. Wanneer deze
koolstofreservoirs worden gebruikt in het kader van het ‘mechanisme voor
een schone ontwikkeling’, zouden zij ook kunnen leiden tot grote industriële
plantages met een lage biodiversiteit.

Surf voor meer details over de werking van het Kyoto-protocol naar
http://www.greenpeace.be. U vindt er verscheidene documenten en links
over het onderwerp.
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Het is ontegensprekelijk bewezen dat de door de mens veroorzaakte
broeikasgassen een nefaste uitwerking hebben op het klimaat.  Het
verhoogde broeikaseffect door menselijke activiteiten van de voorbije
decennia, is hoofdzakelijk het gevolg van het gebruik van fossiele
brandstoffen (aardolie, gas en steenkool). En ook, in mindere mate, van de
ontbossing.

De vraag is dus niet zozeer ‘welke alternatieve technologieën kunnen
wij gebruiken?’, maar veeleer ‘welke alternatieve technologieën
moeten wij gebruiken?’

Het gebruik van hernieuwbare energie biedt de enige mogelijkheid voor
een duurzame ontwikkeling op het vlak van energie.  Door hun
verscheidenheid bieden zij oplossingen die aangepast zijn aan de eisen
van het milieu en aan de noden van de verschillende bevolkingsgroepen en
die bovendien rekening houden met de specifieke economische of
geografische situatie.

Wind- en zonne-energie bieden twee belangrijke troeven in de
noodzakelijke hertekening van het energielandschap op wereldschaal.
Daarnaast bestaan ook nog andere vormen van hernieuwbare energie
zoals biomassa, kleinschalige waterkracht, getijdenenergie….

Windenergie. Begin 2003 bereikten de installaties voor windenergie
wereldwijd een vermogen van 32.000 MW.  Dat komt overeen met de
behoeften van ongeveer 16 miljoen gezinnen in Europa (of 40 miljoen
Europeanen). Hoewel Europa instaat voor bijna drie vierden van de
geïnstalleerde capaciteit (hoofdzakelijk in Duitsland, Denemarken en
Spanje), zijn ook andere regio’s zoals de Verenigde Staten of India in
opkomst als belangrijke markten.  Er zijn nu al bijna 50 landen die bijdragen
tot het bovenvermelde totale vermogen en er zijn naar schatting ongeveer
100.000 personen werkzaam in deze sector.  Met offshore windenergie is
een nieuw marktsegment ontstaan en in de zeeën van Noord-Europa
worden momenteel windmolenparken gepland voor een totaal van meer
dan 20.000 MW.

Volgens een rapport van het Duitse Instituut voor Windenergie (DEWI)
kunnen de offshore windparken aan de landen van de Noordzee op één
generatie tijd een derde van de stroom leveren. Het technische potentieel
voor windenergie aan de kusten ligt twee keer hoger dan het
gecombineerde stroomverbruik in het Verenigd Koninkrijk, België,
Nederland, Duitsland en Denemarken.

Het totale wereldwijde potentieel aan windenergie (de technisch
exploiteerbare hoeveelheid) wordt geschat op 53.000 TWh/jaar, dat wil
zeggen het dubbele van de verwachte wereldvraag in 2020.  Volgens het
rapport Wind Force 12, een gezamenlijke uitgave van de Europese
Vereniging voor Windenergie (EWEA) en Greenpeace, kan windenergie
een penetratie bereiken ter waarde van 12% van de wereldvraag naar
elektriciteit tegen 2020.  Rekening houdend met een besparing van 600 ton
CO2 per GWh, komt de besparing die met dit scenario wordt bereikt

Twee miljard
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Welke alternatieve technologieën kunnen wij gebruiken?
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overeen met 1.813 miljoen ton CO2 tegen 2020 en 4.860 miljoen ton tegen
2040. De gecumuleerde emissievermindering zou 10.921 miljoen ton
bedragen tegen 2020 en 85.911 miljoen ton tegen 2040.

Zonne-energie:

Volgens een studie van het adviesbureau KPMG, uitgevoerd op verzoek
van de Nederlandse Greenpeace-afdeling, zou fotovoltaïsche zonne-
energie concurrentieel worden indien de productie van zonnepanelen zou
stijgen tot een equivalent van  500 MW per jaar.  Zelfs in een vrij klein,
bewolkt en regenachtig land als Nederland bestaat er een enorm potentieel
voor zonnepanelen.  Wanneer dit potentieel volledig zou worden benut, kan
zonne-energie drie vierden van de Nederlandse elektriciteitsbehoeften
dekken.

Uit een andere studie, gepubliceerd door de Europese Vereniging van de
Fotovoltaïsche Industrie (EPIA) en Greenpeace, blijkt dat fotovoltaïsche
zonne-energie in 2020 276 TWh energie zou kunnen leveren.  Ook
wanneer het huidige verbruik zou verdubbelen, zou dat neerkomen op 10%
van de vraag in de Europese OESO-landen of 30% van de
elektriciteitsbehoefte van Afrika.  Tegen 2040 zou fotovoltaïsche zonne-
energie meer dan 9.000 TWh kunnen produceren, wat neerkomt op 26%
van de verwachte wereldvraag naar elektriciteit of meer dan de
gecombineerde vraag van de Europese OESO-landen en van Afrika in
1998.

Het rapport Solar Thermal Power 2020, gepubliceerd door de Europese
Vereniging van de Industrie voor Thermische Zonne-energie (ESTIA) en
Greenpeace, schat dat thermische zonne-energie tegen 2020 stroom zal
leveren aan meer dan 100 miljoen personen in de meest zonnige streken
op aarde.  Op die manier zal zij de uitstoot vermijden van in totaal 154
miljoen ton CO2. In 2040 zal thermische zonne-energie 5% van alle
elektriciteit ter wereld leveren.

De hernieuwbare energievormen hebben enorm veel verdiensten,
maar zullen nooit echt de fakkel kunnen overnemen wanneer wij ons
energieverbruik niet aanzienlijk verminderen.  Om energie te
besparen, is het natuurlijk niet echt nodig om volledig ‘het licht
uitdoen’. Het komt erop aan alles wat we op dit moment doen, te doen
met minder energie!  De minst vervuilende energie is nog altijd die
energie die niet wordt geproduceerd...

Meer weten:
- Offshore wind energy in the North Sea, Deutsches Windenergie-Institut, 2000.
- Wind Force 12 - a blueprint to achieve 12% of the world's electricity from wind power by
2020, European Wind Energy Association & Greenpeace, mei 2003.
- Solar Energy - from perennial promise to competitive alternative, KPMG, 1999.
- Solar Generation : electricity for over 1 billion people and 2 million jobs by 2020, EPIA
& Greenpeace, 2001.
- Solar Thermal Power 2020 - exploiting the heat from the sun to combat climate change,
European Solar Thermal Industry Association & Greenpeace, 2003.
                                        Documenten beschikbaar op www.greenpeace.be

Volgens het
IPCC zouden de
kosten die nodig
zijn om de CO2-

concentratie
tegen 2050 te
stabiliseren op
maximum 550

ppm
overeenstemmen
met 1% van het

BNP van de
industrielanden.
Maar dit bedrag

zou meer dan
vergoed worden

door de
verminderde

risico’s op het
vlak van

klimaatwijziging,
zoals

overstromingen.
Ook de Britse
regering schat

dat ‘niets doen’
waarschijnlijk
veel meer zal

kosten dan het
nemen van de
noodzakelijke
maatregelen.



8

80% uitstootreductie tegen 2050, is dat realistisch?

• Ja, indien er een langetermijnvisie op het probleem wordt ontwikkeld en
indien men een snelle en grondige hertekening van ons
energielandschap voorziet op basis van energiebesparing, efficiënt
energieverbruik en de ontwikkeling van hernieuwbare energievormen.

• Neen, wanneer men verder talmt met de uitvoering van het Kyoto-
protocol en wanneer de inspanningen beperkt blijven tot de geplande
vermindering voor de eerste periode van het Kyoto-protocol  (voor
België 7,5% voor de periode 2008-2012 in vergelijking met het
referentiejaar 1990).

De uitvoering van de maatregelen om de doelstellingen voor de
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te halen, bieden
overigens de mogelijkheid om talrijke arbeidsplaatsen te creëren :

• De LTI-studie (Long-term integration of renewable energy sources
into the European energy system, uitgevoerd in opdracht van de
Europese Commissie in 1998) stelt een scenario voor ter
vermindering van de CO2-uitstoot met 90% tussen 1990 en 2050,
op basis van hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie,
dat ook de mogelijkheid biedt om in de Europese Unie netto
340.000 tot 580.000 nieuwe banen te scheppen.

• De ontwikkeling van de fotovoltaïsche industrie zou volgens een
rapport van de Europese Vereniging van de Fotovoltaïsche
Industrie tegen 2020 wereldwijd 2,3 miljoen bijkomende
arbeidsplaatsen kunnen opleveren. De thermische zonne-energie
voorziet voor dezelfde periode in de creatie van 200.000 banen.

• Voor de windenergie schuift het rapport Windforce 12 het cijfer van
1,8 miljoen banen tegen 2020 naar voren.

Is België op de goede weg?

• In het kader van het  Kyoto-protocol heeft België zich ertoe verbonden
zijn uitstoot aan broeikasgassen tegen 2008-2012 met 7,5% te
verminderen (in vergelijking met 1990).

• Tussen 1990 en 2000 is de Belgische CO2-uitstoot ... gestegen met
7,7%. Volgens een recente studie van de Europese Unie zou de
Belgische uitstoot bij een ongewijzigd beleid tegen 2010 al 22,9% hoger
liggen dan de doelstellingen waartoe ons land zich heeft verbonden.
Dat maakt België een van de slechtste leerlingen van de Europese klas.
Sommigen, onder wie ook de minister voor Economie en Energie
Fientje Moerman, aarzelen niet om te pleiten voor de massale aankoop
van emissierechten in landen zoals Rusland.
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• Als het gaat over hernieuwbare energie heeft België ook niet veel reden
tot juichen, aangezien ons land voor de consumptie van stroom die is
geproduceerd op basis van deze energiebronnen aan de staart van het
Europese peloton bengelt.  Windenergie vertegenwoordigt op dit
moment bij ons amper 600 arbeidsplaatsen, tegenover 100.000 voor
het geheel van de sector (hoofdzakelijk in Europa).

• Volgens een rapport van de OESO ligt het verbruik van energie,
elektriciteit en brandstoffen per inwoner in België 20% hoger dan in
Nederland en 50% hoger dan in Japan.  Op het vlak van isolatie van
gebouwen is België opnieuw de slechtste leerling van de Europese
klas. De Belgen isoleren hun gebouwen twee keer minder goed dan
hun Franse of Nederlandse buren.

• Een internationale studie, in opdracht van de minister voor Economie
onder de vorige regering die de krant De Morgen midden oktober 2003
heeft uitgebracht, bevestigt dat België de Kyoto-doelstellingen zou
kunnen halen zonder gebruik te moeten maken van de flexibele
mechanismen en zonder schade voor de economie, indien het de
maatregelen zou overnemen die in de buurlanden worden genomen om
de vraag naar energie te beheersen.  Een meer voortvarend scenario
zou het mogelijk maken de uitstoot in grotere mate te verminderen en
op die manier groen licht te geven voor verdergaande doelstellingen
voor de tweede periode van het Kyoto-protocol – ook rekening houdend
met de uitstap uit de kernenergie vanaf 2015.

• Het regeerakkoord voorzag nog voor het einde van september 2003 in
de oprichting van een Nationale Klimaatcommissie.  Eind november
2003 was deze commissie, die onder de coördinatie is geplaatst van de
federaal minister voor Leefmilieu, nog altijd niet officieel geïnstalleerd.

• Zes jaar na de top van Kyoto en meer dan vijf jaar na de ratificering van
het protocol, slagen onze politici er nog altijd niet in het eens te worden
over een verdeling van de inspanningen ter vermindering van de
uitstoot tussen de federale staat en de gewesten. De concretisering van
de eerste fase van het Kyoto-protocol dreigt vast te lopen in een
zoveelste « communautair geschil » ...

• In oktober en november 2003 heeft Greenpeace ontmoetingen gehad
met verscheidene Belgische politici.  Geen enkele van hen gaf de
indruk bereid te zijn om het probleem echt aan te pakken.  Het baart
Greenpeace bijzonder veel zorgen dat België zijn ultieme verplichting
uit het oog lijkt te verliezen: het vermijden van gevaarlijke klimaat-
veranderingen.

• Ondertussen heeft de regering van het Verenigd Koninkrijk begin 2003
een ‘Witboek over Energie’ gepubliceerd, dat aandringt op een
koolstofarme economie en een vermindering van de CO2-uitstoot met
60% tegen 2050.  Het Duitse parlement heeft gekozen voor een
terugdringen van zijn uitstoot met 40% tegen 2020.  In zijn vierde
Nationaal Milieubeleidsplan heeft Nederland een indicatieve doelstelling
vastgelegd om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40 tot 60% te
verminderen.
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• De snelle uitvoering van de eerste doelstellingen van Kyoto, die voor
België perfect te verwezenlijken zijn.

• Het voorbereiden van inspanningen om grotere reducties te bereiken in
het kader van de tweede verbintenisperiode van het Kyoto-protocol.

• De uitvoering van een echt beleid ter bestrijding van de
klimaatverandering op middellange en lange termijn, dat wil zeggen een
beleid dat erop gericht is onze uitstoot van broeikasgassen tegen het
jaar 2050 met 80% te verminderen.  We herinneren er hier nog even
aan dat de Britse, Duitse en Nederlandse regering al gekozen hebben
voor ambitieuze doelstellingen.

• De grootste vermindering van de uitstoot van broeikasgassen moet
binnen onze grenzen worden gerealiseerd.  Waarom?  Om op termijn
de concurrentiepositie van de Belgische economie veilig te stellen en
tegelijk de bevolking een kwaliteitsvolle leefomgeving te garanderen.
De uitvoering ‘op eigen kracht’ van de doelstellingen van Kyoto zou de
Belgische industrie de mogelijkheid moeten bieden om zich beter voor
te bereiden op grotere reducties na 2012 door haar mogelijkheden tot
vernieuwing te stimuleren en tegelijk haar investeringsvermogen te
behouden.  Een doeltreffende promotie van hernieuwbare energie zou
ook de creatie van talrijke arbeidsplaatsen mogelijk moeten maken.

• Om de doelstellingen ter bestrijding van de klimaatverandering te
bereiken, moet in België werk worden gemaakt van energie-efficiëntie
en een toegenomen gebruik van hernieuwbare energie.  Vanuit
technisch en economisch oogpunt vormt de ontwikkeling van offshore
windmolenparken de meest realistische en voor België meest geschikte
optie.  De regering moet de noodzakelijke maatregelen nemen om de
oprichting van deze parken te ondersteunen.  Eén van de essentiële
elementen hierbij is de toegang tot het elektriciteitsnet.  Deze
maatregelen zullen België de mogelijkheid bieden tot een grotere
onafhankelijkheid in de energievoorziening.
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