Europa resetten en onze toekomst niet beletten
In september jl. bezocht, de in Diessen woonachtige CDA-Europarlementariër Lambert van
Nistelrooij met een delegatie van het Europees Parlement Canada. Canada heeft een voorsprong
op Europa, waar het gaat om technologische vooruitgang.
“We kregen de gelegenheid kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen in technologie,
energieopwekking en afvalverwerking. Zeer interessant in het licht van de discussie rondom de
handelsovereenkomst met Canada. We willen vergaande afspraken maken over samenwerking,
omdat die voorsprong voor een belangrijk deel is gebaseerd op Europese uitvindingen. In het belang
van de toekomst moet Europa niet op de rem gaan staan”, aldus Van Nistelrooij.
“Vanuit hun verleden hebben veel Canadezen sterke banden met Europa. Daarom praten ze graag
over vooruitgang en maar vooral ook over wat ze samen met Europese partners kunnen doen. Het
meest trots zijn ze over de vooruitgang bij de omschakeling naar een duurzame economie. Hoewel
Alberta beschikt over grote voorraden olie en gas, heeft juist deze provincie nu gekozen voor het
terugdringen van het aandeel van deze fossiele brandstoffen in de energievoorziening. Hun aanpak is
vooral gebaseerd op technologische vooruitgang”.
“Waar we in Europa nog veel van ons restafval verbranden of storten, is het Canadese bedrijf
Enerkem er in geslaagd op grote schaal plastics zo te splitsen dat er alleen biobrandstof en
herbruikbare materialen overblijven. Heet verbaasde ons zeer dat deze technologie is gebaseerd op
in Europa verworven patenten. In Canada was het kapitaal en de interesse voor een verdere
doorbraak. Binnenkort begint in Rotterdam de bouw van de eerste fabriek. Shell past de nieuwe
technologie toe voor het afvangen van CO2 in een kolencentrale, om die vervolgens te gebruiken in
de industrie. Weer technologie die in Europa is ontwikkeld, maar waar de echte doorbraak in Canada
tot stand komt. Terwijl in Nederland nieuwe kolencentrales zijn gebouwd, die de CO2 nu gewoon de
lucht in blazen. Dat Europa voorop loopt in fundamentele kennis, maar de opschaling aan anderen
overlaat, zou ons aan het denken moeten zetten”. Zegt Van Nistelrooij.
Het handelsverdrag CETA is een belangrijke stap in de samenwerking tussen Canada en de EU. Terwijl
een hele reeks Europese wensen zijn overgenomen, is het juist Europa die nu op de rem staat.
Lambert van Nistelrooij constateert dat dit de Canadezen diep in hun gevoel raakt. “Canada wil
verder met Europa. Inzet van kennis en gelijkwaardig optreden zullen de handel bevorderen. Alle
aanleiding Europa zo snel mogelijk te resetten en onze toekomst niet langer te beletten.”
door Carla Metz

