Overzicht energie- en klimaatdoelen Nederland, Duitsland, België, Verenigd
Koninkrijk, Denemarken en Frankrijk.
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Europese doelen
Broeikasgasreductiedoel niet‐ETS sectoren (basisjaar 2005)
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Energiebesparings‐tempo
1,5% / jaar (dit komt neer
op 60,7 Mtoe primair
energieverbruik (52,2 finaal)
in 2020).

43.7Mtoe primair
energieverbruik
(32.5 finaal).

12,6% energiebesparing
ten opzichte van 2006
(dit komt neer op 17,8
Mtoe primair
energieverbruik (14,8
finaal) in 2020).

Verbetering energie‐
efficiëntie met 2,1% /
jaar (dit komt neer op
276,8 Mtoe primair
energieverbruik (194,3
finaal) in 2020).

17.4% reductie finaal
energieverbruik (dit
komt neer op 236,3
Mtoe primair
energieverbruik (131,4
finaal) in 2020).

175 Mtoe primair
energieverbruik (157,8
finaal).
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Aandeel hernieuwbare energie in het finaal energiegebruik
18%
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Energie‐efficiëntie, indicatief nationaal doel
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elektriciteitsconsumpti
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Europese doelen
- Bkg‐reductiedoel 40% (basisjaar 1990), verdeeld over ETS (43%) en niet‐ETS (30%) sectoren (basisjaar 2005). Nationale doelen voor de niet‐ETS sectoren zijn nog niet
vastgesteld.
- Aandeel hernieuwbare energie 27% van het finale energieverbruik voor de EU als geheel. Nog onduidelijk wat dit precies voor de lidstaten gaat betekenen.
- Verbetering energie‐efficiëntie met 27%. Definitie nog onduidelijk, uitwerking naar wat dit precies voor de lidstaten gaat betekenen moet nog plaatsvinden..
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 ‐17% bkg‐emissies in
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 ‐50% bkg‐emissies
(basisjaar 1990) (2025)

energiegebruik
 40% hernieuwbaar
opgewekte elektriciteit
 ‐30% gebruik fossiele
brandstoffen (basisjaar
2012)

Europese ambitie
- Bkg‐reductiedoel 80‐95% (basisjaar 1990)
Nationale doelen

2050
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energiesector en het
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 60% hernieuwbare
energie in finaal

 ten minste ‐80% bkg‐
emissies
(basisjaar 1990)

