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Hernieuwbare energie: ambitieuze doelstellingen 
voor Europa

Hernieuwbare energie 
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/boosting-europe-s-renewable-energy-sector_N01_AFPS_220826_RNEW_ev

Om de EU te helpen haar ambitieuze emissiereductiedoelstellingen te halen, werkt het 
Parlement aan een snellere invoering van groenere alternatieven, zoals hernieuwbare 
energie.

De huidige energiecrisis, verergerd door de Russische agressie in Oekraïne, heeft duidelijk 
gemaakt dat de EU minder afhankelijk moet worden van Russische fossiele brandstoffen en dat 
de energievoorziening van de EU moet worden gediversifieerd en veiliggesteld door in te zetten 
op groenere alternatieven - zoals hernieuwbare energiebronnen. Tegelijkertijd wil de EU het 
voortouw nemen in de groene transitie om de klimaatcrisis tegen te gaan.

Meer lezen over de verschillende EU-acties om hernieuwbare energie te stimuleren.

Een besluit nemen over nieuwe EU-streefcijfers voor 
hernieuwbare energie voor 2030
De ambitieuze klimaatinspanningen van Europa zijn uiteengezet in het klimaatpakket "Fit for 
55". Het doel van de EU is de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen 
en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Eén deel van het wetgevingspakket is de herziening van 
de EU-richtlijn inzake hernieuwbare energie om het aandeel van hernieuwbare energie in de EU 
verhogen ten opzichte van het huidige streefcijfer van 32% in 2030. In september 2022 heeft 
het Parlement gevraagd het streefcijfer voor hernieuwbare energie te verhogen tot 45%, wat 
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gesteund wordt in het REPowerEU-plan van de Commissie, dat in mei 2022 werd 
gepresenteerd. Het benadrukt dat de omschakeling naar schone energie sneller moet verlopen 
en dat de invoer van energie uit Rusland geleidelijk moet worden stopgezet door het aandeel 
van hernieuwbare energiebronnen in elektriciteitsopwekking, industrie, gebouwen en transport 
tegen 2030 op te trekken tot 45%.

Het Parlement zal tijdens de plenaire vergadering van december stemmen over nieuwe regels 
voor hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiëntie en de energieprestaties van gebouwen. 
Het zal oproepen tot een snellere aflevering van vergunningen voor nieuwe of aangepaste 
installaties voor hernieuwbare energie, waaronder zonnepanelen en windmolens.

Meer informatie over het 'Fit for 55'-pakket en de Green Deal.

Een groter aandeel van hernieuwbare energie in alle 
sectoren van de EU
Het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het EU-energieverbruik in 2020 is 22,1%. Dat 
is meer dan de 2020-doelstelling van 20% en meer dan het dubbel sinds 2004 (9,6%).

De Commissie stelt ook nieuwe streefcijfers voor in de volgende sectoren:

gebouwen - 49% van het gebruik van hernieuwbare energie tegen 2030• 
verwarming en afkoeling - de bestaande indicatieve jaarlijkse toename met 1,1% 
wordt bindend voor de EU-landen,

• 

stadsverwarming en -koeling - een indicatieve jaarlijkse toename met 2,1 procentpunt 
van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en afvalwarmte en -koude (een 
stijging ten opzichte van de huidige toename met 1,0 procentpunt).

• 

industrie - een nieuwe benchmark van 1,1 procentpunt jaarlijkse toename van het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

• 

De Europarlementariërs steunen de doelstelling van de Commissie inzake gebouwen, maar 
willen de jaarlijkse stijging voor verwarming en afkoeling optrekken tot 2,3 percentagepunten. 
Ze willen ook een ambitieuzere doelstelling van 1,9 procentpunt voor de industrie. Ze 
verwachten dat het gebruik van hernieuwbare energie in de vervoersector zal leiden tot een 
vermindering van 16% van de broeikasgasemissies, door meer gebruik van geavanceerde 
biobrandstoffen en hogere quota voor hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische 
oorsprong, zoals waterstof.

Europarlementariërs willen dat EU-landen:

tegen 2025 ten minste twee grensoverschrijdende projecten ontwikkelen voor de 
uitbreiding van groene stroom

• 

ervoor zorgen dat ten minste 5% van de nieuwe geïnstalleerde hernieuwbare 
energiecapaciteit afkomstig is van innovatieve hernieuwbare energietechnologie

• 

Hernieuwbare doelstellingen op nationaal niveau
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Energie uit hernieuwbare bronnen (in % van het bruto eindverbruik van energie)

2016 2020-doel Resultaten 2020
Zweden 53.8 49 60,1
Finland 38.7 38 43,8
Letland 37.2 40 42,1
Oostenrijk 33.5 34 36,5
Denemarken 32.2 30 31,6
Estland 28.8 25 30,2
Portugal 28.5 31 34,0
Kroatië 28.3 20 31,0
Litouwen 25.6 23 26,8
Roemenië 25 24 24,5
Slovenië 21.3 25 25,0
Bulgarije 18.8 16 23,3
Italië 17.4 17 20,4
Spanje 17.3 20 21,2
EU-gemiddelde 17 20 22
Frankrijk 16 23 19,1
Griekenland 15.2 18 21,7
Tsjechië 14.9 13 17,3
Duitsland 14.8 18 19,3
Hongarije 14.2 13 13,9
Slowakije 12 14 17,3
Polen 11.3 15 16,1
Ierland 9.5 16 16,2
Cyprus 9.3 13 16,9
België 8.7 13 13,0
Malta 6 10 10,7
Nederland 6 14 14,0
Luxemburg 5.4 11 11,7

Bron: Eurostat

Meer over wat de EU doet om hernieuwbare energie te stimuleren:

Ondersteuning van de ontwikkeling van hernieuwbare waterstof• 
Stopzetting van de EU-financiering voor grensoverschrijdende infrastructuur op basis 
van fossiele brandstoffen

• 

Ervoor zorgen dat kwetsbare huishoudens niet worden getroffen door de 
energietransitie

• 
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Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd in november 2017; het werd aanzienlijk herschreven 
om de laatste ontwikkelingen inzake hernieuwbare energie in de EU weer te geven.
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Meer informatie
Voorstel van de Europese Commissie voor schone energie (EN)
Vraag en antwoord over hernieuwbare energie [en energie-efficiëntie] herzieningen
Wettelijke procedure: het RED III-voorstel
In een oogopslag: Hernieuwbare energie (september 2022)
Persbericht: Europarlementariërs steunen bevordering gebruik hernieuwbare energie en 
energiebesparing
EPRS-studie: Herziening richtlijn hernieuwbare energie
Eurostat: Statistieken hernieuwbare energie 
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