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B8-0202/2019

Resolutie van het Europees Parlement over klimaatverandering - een Europese 
strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en 
klimaatneutrale economie
(2019/2582(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van 28 november 2018, getiteld "Een schone 
planeet voor iedereen – Een Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, 
moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie" (COM(2018)0773),

– gezien het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering 
(UNFCCC) en het bijbehorend Protocol van Kyoto,

– gezien de Overeenkomst van Parijs, besluit 1/CP.21, de 21e conferentie van de partijen 
(COP21) bij het UNFCCC en de 11e conferentie van de partijen bij het Protocol van 
Kyoto (CMP11), die van 30 november t/m 11 december 2015 in Parijs, Frankrijk, 
hebben plaatsgevonden,

– gezien de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties,

– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2018 over de VN-klimaatconferentie in 2018 in 
Katowice, Polen (COP24)1,

– gezien het pakket schone energie,

– gezien de vragen aan de Raad en de Commissie over de strategie voor 
langetermijnreductie van de broeikasgasuitstoot van de EU, in overeenstemming met de 
Overeenkomst van Parijs (O-000007/2019 – B8-0000/2019 en O-000008/2019 – 
B8-0000/2019), en over een Europese strategische langetermijnvisie voor een 
bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie (O-000016/2019 – 
B8-0000/2019 en O-000017/2019 – B8-0000/2019),

– gezien de ontwerpresolutie van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid,

– gezien de ontwerpresolutie van de Commissie industrie, onderzoek en energie,

– gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

1. neemt kennis van de mededeling van de Commissie over de langetermijnstrategie 
getiteld "Een schone planeet voor iedereen – Een Europese strategische 
langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale 
economie", waarin de nadruk wordt gelegd op de kansen en uitdagingen voor de 

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0430.
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Europese burgers en economie die de transformatie tot een economie met een 
nettonuluitstoot van broeikasgassen met zich meebrengt, en waarmee de basis wordt 
gelegd voor een breder debat met EU-instellingen, nationale parlementen, het 
bedrijfsleven, ngo's, steden, gemeenschappen en burgers; steunt de doelstelling van 
broeikasgasneutraliteit tegen 2050 en dringt er bij de lidstaten op aan om op de speciale 
EU-top in Sibiu in mei 2019 hetzelfde te doen, als onderdeel van het debat over het 
Europa van de toekomst;

2. is van mening dat Europa een toonaangevende rol kan spelen bij het streven naar 
klimaatneutraliteit door te investeren in innovatieve technologische oplossingen, 
burgers meer zeggenschap te geven, maatregelen op essentiële gebieden zoals energie, 
industrieel beleid en onderzoek op elkaar af te stemmen, en tegelijkertijd een sociaal 
rechtvaardige en eerlijke overgang te waarborgen;

3. kan zich vinden in de door de Commissie vastgestelde strategische gebieden waarop 
gezamenlijke maatregelen genomen moeten worden, en ondersteunt energie-efficiëntie, 
de inzet van hernieuwbare energie en het mondiale concurrentievermogen van de 
Europese industrie;

4. onderstreept het belang van de uiteenlopende klimaatmaatregelen en -wetgeving die in 
de verschillende beleidssectoren zijn ingevoerd, maar waarschuwt dat een versnipperde 
aanpak tot inconsistenties kan leiden en ervoor kan zorgen dat de Europese overgang 
naar een broeikasgasneutrale economie niet vóór 2050 kan worden voltooid; pleit 
daarom voor een allesomvattende aanpak;

5. is het eens met de doelstelling van de EU om, zoals verklaard in de mededeling van de 
Commissie, vóór 2050 een broeikasgasneutrale economie tot stand te brengen; dringt er 
bij de lidstaten op aan het op de speciale EU-top in Sibiu in mei 2019 eens te worden 
over een strategie om deze doelstelling te verwezenlijken, en verzoekt de lidstaten de 
nodige ambitie te tonen om dit doel te bereiken;

Energiebeleid

6. wijst op de belangrijke rol die energie vervult bij de overgang naar een 
broeikasgasneutrale economie;

7. brengt in herinnering dat de EU er de afgelopen decennia in geslaagd is economische 
groei los te koppelen van de uitstoot van broeikasgassen, en deze uitstoot te verlagen, 
met name door middel van energie-efficiëntie en de inzet van hernieuwbare energie;

8. wijst met klem op de bijdrage van energie-efficiëntie aan energievoorzieningszekerheid, 
het economische concurrentievermogen, de bescherming van het milieu, de verlaging 
van energierekeningen en de verbetering van de kwaliteit van huizen; wijst eens te meer 
op de belangrijke rol die energie-efficiëntie speelt bij het scheppen van kansen voor het 
bedrijfsleven en banen, alsook op de belangrijke mondiale en regionale voordelen 
ervan; dringt daarom aan op een kosten-efficiënte toepassing van het energie-efficiëntie-
eerstbeginsel, als een basis om in 2050 een broeikasgasneutrale economie te 
verwezenlijken;

9. benadrukt dat de overgang naar schone energie de modernisering van de Europese 
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economie moet blijven stimuleren, voor duurzame economische groei moet blijven 
zorgen en de Europese burgers maatschappelijke en milieuvoordelen moet blijven 
bieden;

10. is ervan overtuigd dat als de EU leiderschap toont op het gebied van hernieuwbare 
energie en energie-efficiëntie dit de rest van de wereld laat zien dat een overgang naar 
schone energie mogelijk is en naast de strijd tegen klimaatverandering ook andere 
voordelen oplevert;

11. wijst erop dat ten opzichte van de huidige stand van zaken aanzienlijk meer moet 
worden geïnvesteerd in het energiesysteem van de EU en de betrokken infrastructuur, 
dat wil zeggen tussen de 175 en 290 miljard EUR per jaar, wil de EU een 
broeikasgasneutrale economie tot stand brengen;

12. benadrukt dat bepaalde lidstaten die al verder zijn in hun energietransitie dan andere 
wellicht extra inspanningen moeten leveren om ervoor te zorgen dat er 
klimaatneutraliteit kan worden bereikt op EU-niveau;

13. benadrukt dat de voltooiing van de interne energiemarkt van cruciaal belang is voor het 
terugdringen van de emissies; dringt er in dit verband bij de lidstaten op aan het pakket 
schone energie zo spoedig mogelijk in te voeren; brengt in herinnering dat het aan de 
lidstaten is om, binnen het EU-kader voor klimaat en energie, hun eigen energiemix te 
bepalen;

14. is van mening dat de interconnectiviteit van de EU-energiemarkt moet worden verbeterd 
en dat prioriteit moet worden gegeven aan de aanleg van de ontbrekende 
verbindingsinfrastructuur voor zowel de gas- als de elektriciteitsmarkt; verzoekt de 
lidstaten die dit nog niet hebben gedaan om de nodige investeringen te doen om het in 
Verordening (EU) 2018/1999 inzake de governance van de energie-unie en klimaatactie 
opgenomen elektriciteitsinterconnectiviteitsstreefcijfer te verwezenlijken;

15. is van mening dat technologische ontwikkelingen en oplossingen, energie-efficiëntie, 
duurzame hernieuwbare energie en een volledig geïntegreerde interne energiemarkt van 
cruciaal belang zullen zijn;

Sociale aspecten van klimaatverandering en eerlijke overgang

16. is verheugd over de vaststelling van de Commissie dat broeikasgasneutraliteit kan 
worden bereikt zonder netto banenverlies en neemt met tevredenheid nota van de 
gedetailleerde beoordeling van de transitie in energie-intensieve sectoren; benadrukt dat 
een eerlijke overgang naar een nettonuluitstoot van broeikasgassen, mits goed 
aangepakt met de juiste ondersteuning van de meest kwetsbare regio's, sectoren en 
burgers, de mogelijkheid biedt om nieuwe banen te creëren in de Unie; onderstreept dat 
de werkgelegenheid in de gehele economie bij een scenario van nettonuluitstoot tot 
2050 zal toenemen met 2,1 miljoen extra banen ten opzichte van een toename van de 
werkgelegenheid met 1,3 miljoen extra banen bij het scenario van een emissiereductie 
van 80 %, mits voor voldoende financiering wordt gezorgd; is dan ook van mening dat 
de Commissie in het kader van het Skills Panorama van de EU een hernieuwde 
beoordeling van vaardigheden moet ontwikkelen, met regionale gegevens over de 
vaardigheden die een klimaatneutraal Europa nodig heeft om de meest kwetsbare 
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regio's, sectoren en mensen te ondersteunen bij de omscholing voor 
toekomstbestendige, kwalitatief hoogwaardige banen in deze regio's;

17. benadrukt dat er behoefte is aan een proactieve aanpak om de EU-burgers te verzekeren 
van een eerlijke transitie en steun te bieden aan regio's met een economie die sterk 
afhankelijk is van technologieën waarvan het gebruik zal afnemen, of sectoren die naar 
verwachting zullen krimpen of zich in de toekomst zullen moeten aanpassen;

18. onderstreept dat in bepaalde EU-regio's, zoals kolengebieden, meer maatregelen en 
inspanningen nodig zijn om de overgang naar schone energie te verwezenlijken; dringt 
er in dit verband nogmaals op aan om in het meerjarig financieel kader 2021-2027 een 
specifieke toewijzing van 4,8 miljard EUR op te nemen om een fonds voor 
rechtvaardige energietransitie op te zetten, teneinde in dergelijke regio's waar deze 
transitie negatieve gevolgen zal hebben, werknemers en gemeenschappen te 
ondersteunen;

19. is ingenomen met het feit dat burgers in heel Europa steeds zich in toenemende mate 
betrokken tonen en de straat om gaan voor klimaatrechtvaardigheid; is ingenomen met 
de oproepen van deze activisten om meer ambitie te tonen en is van mening dat 
nationale, regionale en lokale overheden, alsmede de EU, gehoor moeten geven aan 
deze oproepen;

20. roept alle bestuursniveaus – nationaal, regionaal dan wel lokaal – op maatregelen te 
nemen om zowel de deelname van burgers aan de energietransitie als de uitwisseling 
van optimale werkwijzen te bevorderen;

Doelstellingen op het gebied van klimaat en energie

21. is ingenomen met de krachtige streefdoelen voor de middellange termijn die de EU voor 
2030 heeft vastgesteld, en die constant moeten blijven om de markt stabiel genoeg te 
maken voor investeringen, om het potentieel van technologische innovatie volledig te 
benutten en om de mogelijkheden voor Europese bedrijven te vergroten zodat ze 
mondiale marktleiders van emissiearme technologieën kunnen worden;

22. benadrukt dat, om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 op de meest 
kostenefficiënte manier tot nul terug te brengen, prioriteit moet worden gegeven aan een 
stabiele, voorspelbare en ambitieuze tenuitvoerlegging van het goedgekeurde pakket 
schone energie 2030;

23. wijst op de herzieningsbepalingen met betrekking tot de klimaat- en 
energiedoelstellingen voor 2030, en dringt er bij de Commissie op aan te evalueren of 
een verhoging strookt met de kosten-efficiënte koers richting een broeikasgasneutrale 
economie in 2050 en of dit economisch haalbaar is, waarbij rekening wordt gehouden 
met de mondiale concurrentie;

24. is van mening dat, als middel om de markten verder te stabiliseren, het eveneens 
bevorderlijk zal zijn voor de EU om voor 2040 een tussentijdse doelstelling voor de 
emissiereductie vast te stellen, die extra stabiliteit kan bieden en ervoor kan zorgen dat 
de langetermijndoelstelling voor 2050 wordt gehaald;
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Industriebeleid

25. herhaalt dat de overgang naar een broeikasgasneutrale economie de EU voor 
uitdagingen en kansen stelt, en dat investeringen in industriële innovatie, waaronder 
digitale technologieën, en schone technologie nodig zijn om groei te stimuleren, het 
concurrentievermogen te versterken, vaardigheden voor de toekomst te bevorderen en 
miljoenen banen te creëren, bijvoorbeeld in de groeiende circulaire economie en bio-
economie;

26. is van mening dat economische bloei, mondiale industriële concurrentie en 
klimaatbeleid elkaar onderling versterken;

27. benadrukt de rol van energie-intensieve sectoren bij het bewerkstelligen van een lagere 
uitstoot van broeikasgassen in de EU op de lange termijn; is van mening dat voor de 
instandhouding van het koolstofarme industriële leiderschap van de EU en de 
industriële productie in de EU, het behoud van het concurrentievermogen van Europese 
industrieën en het voorkomen van het risico op koolstoflekkage en het wegvloeien van 
investeringen, intelligente en gerichte beleidskaders nodig zijn; verzoekt de Commissie 
een nieuwe en geïntegreerde industriële EU-klimaatstrategie voor te stellen voor 
energie-intensieve sectoren, ter ondersteuning van een concurrerende transitie van de 
zware industrie;

28. verzoekt de Commissie een industriële strategie uit te werken met maatregelen die de 
Europese industrie in staat stellen onder dezelfde voorwaarden te concurreren op het 
wereldtoneel; is van mening dat de Commissie als onderdeel van dit beleid een 
onderzoek moet instellen naar de doeltreffendheid van aanvullende maatregelen om 
bedrijfstakken te beschermen waar het risico bestaat op koolstoflekkage met betrekking 
tot geïmporteerde producten, ter vervanging, aanpassing of aanvulling van alle 
bestaande maatregelen voor koolstoflekkage, en moet onderzoeken of deze maatregelen 
verenigbaar zijn met de regels van de Wereldhandelsorganisatie;

29. onderstreept dat een stabiel en voorspelbaar beleidskader voor energie en klimaat 
essentieel is om investeerders het broodnodige vertrouwen te geven en de Europese 
industrie in staat te stellen langetermijninvesteringen te doen in Europa, aangezien de 
meeste industriële installaties langer dan twintig jaar meegaan;

30. pleit voor een snelle invoering van het innovatiefonds van de EU-regeling voor de 
handel in emissierechten (ETS) en voor de aanvang van de eerste oproep tot het 
indienen van voorstellen in 2019, teneinde investeringen in het op bruikbaarheid testen 
van baanbrekende koolstofarme industriële technologieën in een breed scala aan 
sectoren, niet alleen bij de productie van elektriciteit, maar ook bij stadsverwarming en 
industriële processen;

31. benadrukt dat de richtsnoeren inzake staatssteun een doeltreffend instrument zijn om de 
vereiste transformatie in de industriële sector te ondersteunen, en daarom 
overeenkomstig moeten worden aangepast om in te springen op de zorgen van Europese 
industrieën over hun mondiale concurrentiepositie;

Bijdragen van andere sectoren
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32. onderstreept dat alle sectoren, met inbegrip van de internationale lucht- en scheepvaart, 
moeten bijdragen om de klimaatneutraliteit van de gehele EU-economie te kunnen 
verwezenlijken; merkt op dat uit de analyse van de Commissie blijkt dat de huidige 
mondiale streefcijfers en maatregelen waarin door de Internationale Maritieme 
Organisatie en de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie is voorzien niet volstaan 
voor de noodzakelijke emissiereducties, zelfs niet wanneer zij volledig ten uitvoer 
worden gelegd, en dat aanzienlijke verdere actie nodig is die in overeenstemming is met 
de doelstelling van nettonuluitstoot voor de hele economie; wijst op de noodzaak van 
investeringen in koolstofvrije en -arme technologieën en brandstoffen in deze sectoren; 
verzoekt de Commissie het vervuiler betaalt-principe in deze sectoren in de praktijk te 
brengen; herinnert eraan dat de uitstoot van broeikasgassen door de internationale 
scheepvaart tegen 2050 naar verwachting met 250 % zal stijgen; is verheugd over het 
feit dat de internationale scheepvaartsector een absoluut reductiestreefcijfer voor 
broeikasgasemissies voor zichzelf heeft vastgesteld; neemt met bezorgdheid nota van 
het gebrek aan vooruitgang ten aanzien van de omzetting van dit streefcijfer in korte- en 
middellangetermijnmaatregelen en andere concrete acties; wijst erop dat de 
verschillende vervoerswijzen verschillende lasten dragen; dringt erop aan de 
toenemende inkomsten te gebruiken om milieuvriendelijke vervoerswijzen, zoals 
bussen of treinen, te bevorderen;

33. ondersteunt actief en duurzaam bosbeheer op nationaal niveau, samen met concrete 
middelen om een efficiënte en duurzame Europese bio-economie te stimuleren, gezien 
het aanzienlijke potentieel van bossen om bij te dragen aan de versterking van de 
Europese klimaatinspanningen (door middel van het effect van vastlegging, opslag en 
vervanging) en het in 2050 halen van de doelstelling van nulemissies; onderkent de 
noodzaak van aanpassing aan de klimaatverandering en de noodzaak om het verlies van 
biodiversiteit en de achteruitgang van ecosysteemdiensten in de EU tot staan te brengen, 
evenals de noodzaak om empirisch onderbouwd beleid te ontwikkelen om EU-
maatregelen voor het behoud van de biodiversiteit uit te voeren en te financieren;

Onderzoek en innovatie

34. benadrukt dat EU- en nationale onderzoeks- en innovatieprogramma's van groot belang 
zijn om de Unie te ondersteunen bij het vervullen van haar voortrekkersrol in de strijd 
tegen klimaatverandering;

35. is van mening dat er bij de voorbereiding en tenuitvoerlegging van onderzoeks- en 
innovatieprogramma's voldoende aandacht moet worden gegeven aan de industriële 
dimensie;

36. wijst op het verslag van het panel op hoog niveau inzake scenario's voor decarbonisatie2 
over de rol van onderzoek en innovatie bij het behalen van de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs en het bewerkstelligen van concurrentievoordeel voor de EU 
in de strijd voor verdere decarbonisatie; merkt op dat het panel op hoog niveau een 
reeks thematische en sectoroverschrijdende aanbevelingen heeft gedaan, met name met 
betrekking tot de koersbepaling van Horizon Europa, het nieuwe EU-kaderprogramma 

2 Eindverslag van het panel op hoog niveau inzake het Europees initiatief voor scenario's voor decarbonisatie, 
Europese Commissie, directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie, november 2018.
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voor onderzoek en innovatie 2021-2027;

37. is van mening dat er in de komende twintig jaar sterk moet worden ingezet op 
onderzoek en innovatie, dit om koolstofarme en koolstofvrije oplossingen voor iedereen 
toegankelijk en tevens maatschappelijk en economisch haalbaar te maken, en om 
nieuwe oplossingen aan te kunnen dragen voor de overgang naar een 
broeikasgasneutrale economie;

De EU en wereldwijde klimaatactie

38. betreurt het dat veel andere grote economieën nog niet werken aan een strategie tot 2050 
en er in deze economieën zo goed als geen debat plaatsvindt over het verhogen van de 
nationaal vastgestelde bijdragen om deze in overeenstemming te brengen met het 
mondiale streefdoel van de Overeenkomst van Parijs; verzoekt de Raad en de 
Commissie dan ook de klimaatdiplomatie op te voeren en andere passende maatregelen 
te nemen om andere grote economieën aan te moedigen, zodat we samen de 
doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs voor de lange termijn kunnen halen;

39. wijst op het belang van sterke diplomatie en sterk leiderschap van de EU op het gebied 
van klimaat en energie teneinde de mondiale en multilaterale samenwerking en de 
ambitie in de strijd tegen klimaatverandering en voor duurzame ontwikkeling te 
versterken; roept de Commissie en de lidstaten op binnen VN-fora te pleiten voor 
gemeenschappelijke kaders en maatregelen;

40. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten.


