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Drie vragen:

• Hoe is de Europese besluitvorming feitelijk verlopen?
• Wat is er voor Nederland bereikt?
• Hoe ligt het krachtenveld in Europa bij de verdere uitwerking?
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Allereerst, wat is er besloten?
• Europese Raad (23 en 24 oktober 2014); conclusies over
klimaat- en energiebeleid 2030
• Vier streefdoelen bekrachtigd:
o bindend EU-streefcijfer voor BKG-reductie van ten minste 40%
t.o.v. 1990
o bindend streefcijfer op EU-niveau van ten minste 27%
hernieuwbare energie
o indicatief streefcijfer op EU- niveau van ten minste 27% voor
verbetering van energie-efficiëntie
o bestaande streefcijfer van 10% voor interconnectie van
elektriciteit
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Hoe is de Europese besluitvorming feitelijk verlopen?
• Regie door Voorzitter van Europese Raad (Van Rompuy)
• Vanuit hoofdsteden (Sherpa’s)
• Aantal keer bilateraal overleg tussen lidstaten en Kabinet van
Van Rompuy. Beeld van standpunten, rode lijnen en
bewegingsruimte
• Nauwelijks onderhandelingen tussen lidstaten
• Geen echte betrokkenheid van Milieu- en Energieraden
• Ontwerpconclusies besproken in circuit dat Europese Raad
voorbereidt (COREPER2 en Raad Algemene Zaken)
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Hoe is de Europese besluitvorming feitelijk verlopen?
• Grote lidstaten (DUI, VK en FRA) al vroeg overeenstemming
over wat ze bereid waren te geven. Vooral DUI veel contact
met POL
• Ingewikkelde puzzel; iedereen wat wils
• Conclusies die voorlagen aan Europese Raad delicaat
compromis. Consensus vereist
• Vraag was wat POL zou gaan doen
• POL (met in kielzog Oost-Europese lidstaten) grote winnaar
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Wat is er voor Nederland bereikt?
• NL positie t.a.v. doelen voor hernieuwbare energie en energieefficiëntie is in loop van proces bijgesteld
• Rol Tweede Kamer (moties Van Tongen/Dik-Faber en Ouwehand)
• Ten minste 40%
• streefcijfer hernieuwbare energie alleen bindend op EU-niveau;
geen doorvertaling naar nationaal bindende doelen; niet haalbaar
• indicatief streefcijfer voor energie-efficiëntie van ten minste 27%
en niet 30%; geen omzetting in nationaal bindende doelen
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Wat is er voor Nederland bereikt?
• ETS; tekst over carbon leakage en gratis toewijzing van rechten
(para 2.4); energie-akkoord
• Alle lidstaten dragen bij aan non-ETS reductie (paragraaf 2.10)
• kosteneffectiviteit in non-ETS; slechts gedeeltelijk bereikt
(paragraaf 2.11)
• flexibiliteitsmechanismen (paragraaf 2.12); binnen non-ETS als
ook tussen ETS en non-ETS
• aandacht voor vervoersector (paragraaf 2.13)
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Hoe ligt het krachtenveld in Europa bij de verdere
uitwerking?
• Niet anders dan in verleden bij klimaatgerelateerde onderwerpen
• Zeer complex (binnen en tussen EU-instituties, tussen
stakeholders)
• Lidstaten zullen eerder ingenomen posities blijven verdedigen
• Zeer schematisch, Visegrad+ o.l.v. POL versus de rest
• Discussie in Raad over MSR voorbeeld
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Hoe ligt het krachtenveld in Europa bij de verdere
uitwerking?
• Vraag is hoe paragraaf 1 zal uitpakken, nl. dat Europese Raad
o na conferentie in Parijs zal terugkomen om ambitieniveau, en
o alle elementen van kader zal blijven evalueren en indien nodig
strategisch aansturing zal blijven geven
• Nadruk op groei en banen
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Tijdpad verdere uitwerking
• Publieke consultatie over (verdere) hervorming ETS tot 16 maart
2015
• 25 februari mededeling over Energie Unie; acties, initiatieven
• CIE hoopt voor zomervakantie met voorstel over ETS te komen.
Eerst besluitvorming over MSR afronden
• In eerste helft van 2016 voorstellen over non-ETS; niet duidelijk
hoe (een voorstel, of meerdere bv. ESD, transport, biofuels,
LULUCF/landbouw)
• Nlse voorzitterschap eerste helft 2016
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