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Dag alien

Vanmorgen vond de 2 uur durende openbare bondsdagzitting plaats over Het veiligstellen van de soevereiniteit van de Duitse en

Europese energiebeleidsbeslissingen Nord Stream 2 Zie onder lijst met sprekers Belangrijkste take aways

Alle sprekers beginnen met te stellen dat de kwestie veel meer is dan het wel niet afronden van NS2 namelijk een

directe aanval op de Europese energie soevereiniteit Die strijdig is met intemationaal recht en disrespect toont voor

de Europese gasrichtlijn als juridische raamwerk waarmee 27 LS hebben ingestemd Tegelijkertijd is dat ook direct

Europese zwakte dat de EU er niet in slaagt een eenduidig gezamenlijke eneigiepolitiek te voeren

Bijdragen en m n vragenvanBondsdagleden focussen zich op welke tegenmaatregelen mogelijk zijn Dit blijft een
dilemma zeker om deze concreet te maken De volgende voorstellen worden genoemd

Op korte termijn

o Oproep aan DUI en Europese parlement positie te nemen en direct hierover in contact te treden met Congres

specifiek met Huis van Afgevaardigden

o Ook EU vertegenwoordiging in WAS dient steviger op te treden

Op de middel lange termijn

o Afbouwen van asymmetrie versterken weerstand politieke handelsprikkels geveni p v sancties ECFR

o NS2 sancties zijn markt en concurrentieverstoring getoetst moet worden welke instrumenten WTO conform

hierop als tegenreactie kunnen worden ingezet DIHK

o Onderzoeken welke extra financieringsinstrumenten nodig en mogelijk zijn M F SWP bijv een Europese
bank opzetten die dollarrekeningen en kredieten kan verstrekken handel in derivaten kan ondersteunen Een

bank die niet door VS sancties geraakt kan worden Ontwikkelen van digitale eurovaluta ECFR DIHK

o Europese energiepolitiek versterken SWP M F OAOEV evt aanpassen van unanimiteitsbesluitvorming op

dit terrein M F

o Breder debat nodig welke sleuteltechnologie^ en verbonden toeleveringsketens op dit terrein cruciaal zijn en

deze veiligstellen SWP

o CIE zou uitvoerige analyse moeten maken van de marktverstorende effecten uitwerkingen en indirecte impact
van extraterritoriale maatregelen waarbij ook naar voren komt hoe VS marktaandeel in EU wordt

overgenomen door China Dit kan bijdragen aan inzicht in de VS hoe ineffectief de maatregelen zijn ECFR

Door beide staatssecretarissen en politici o a SPD en CDU wordt uitdrukkelijk gezegd dat de weg van sancties en

tegenmaatregelen verkeerde escalade is De meeste experts bevestigen dit en waarschuwen voor de negatieve spiraal

OOQ^l kOEV de escalatie waarbij de dominantie aan VS zijde is en het gebrek aan geloofwaardigheidvan gezan^ jy24 1
jLLu opees handelen op energieterrein ECFR



De wederzijdse afhankelijkheid tussen Europa enRusland bij het exporteren en importeren van gas wordt natuurlijk
door OAOEV en Schroder benadrukt

Verder is veel gesproken over de vergaande gevolgen van de sancties de noodzaak van NS2 voor energiezekerheid
voor niet alleen Duitsland het belang van de import van gas voor het behalen van de Duitse klimaatdoelen en

tegelijkertijd ook het belang van diversificatie door o a LNG terminals

Er was veel discussie voorafgaand dat ex kanselier en voorzitter van aandeelhouderscomite van Nord Stream onderneming

Schroder ook was uitgenodigd als spreker Klaus Ernst Die Linke voorzitter van EZ en Energie commissie gaf aan dat Schroder

expertise was gevraagd als expert op terrein van DUI soevereiniteit en tegelijkertijd zijn deelname de benodigde extra

aandacht voor dlt belangrljke thema zou creeren Voor de Schroders liefhebbers zle hler zijr bijdrage waarln hij de sancties

een bewuste opzegging van het trans Atlantische partnerschap noemt ingaat op de 120 betroffene bedrijven en miljarden

Investeringen In het debat riep hij nadrukkelijk op voor tegensancties maar gaf geen antwoord op hoe wat voor sancties

Lijstvan uitgenodigde experts

V Michael Harms Ost Ausschuss Osteuropaverein der Deutschen Wirtschafte V OAOEV

V Dr Felix Helmstadter Morrison Foerster LLP Morrison Foerster

V Dr Andre Wolf Hamburgisches WeItWiitschafts Institut HWWI

V Dr Timm Kehler Zukunft ERDGAS e V Zukunft ERDGAS

V Dr Kirsten Westphal Stiftung Wissenschaft und Politik SWP

V Dr Volker Treier Deutscher Industrie und Handelskammertag e V DIHK

V Gerhard Schroder Bundeskanzler a D

V Jonathan Hackenbroich European Council on Foreign Relations ECFR

V Staatssekretar Annen AA

V Staatssekretar Bareiss BMWi

Groet

10 2e

10 2eFrom

Sent maandag 29 juni 2020 15 25

Tiinbuza nl ^
S minbuza nl

]@minbuza nl

@minbuza nl

To 10 2e 10 2e

10 26Cc 10 2e 10 2e

10 2 ^minbuza nl

@minbuza nl

10 2e®minbuza nl

@minbuza nl

10 2e

10 2e g minbuza nl i0 26[i10 2e 10 2e

10 2d 10 2eg minbuza nl ®minbuza nlI0 2e

@minbuza nb

@minbuza nl

5 minbuza nl

Subject RE Info over Duitse inzet

10 2e Siminbuza nl @minbuza nl j10 2e 10 2e 10 2e

10 2e ®minbuza nl 10 2e10 2e

10 2e

Beste lQ 2e

Heb net met I0 2e

10 2e

10 2a

00001 10K2 117241I0 2e



10 2a

10 2e

10 2e

Als er vragen zijn hoor ik hetgraag en anders na woensdagochtend meer
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