
 

Hoe kunnen we het aantal groene investeringen
verhogen in de EU?
 

Het streven naar een minder vervuilende economie heeft een hoge kost. De EU wil
daarom meer privaat vermogen aantrekken aangezien publieke fondsen niet volstaan.
 
Investeringen van de EU
 
De EU heeft ongeveer €180 miljard nodig aan extra investeringen in energie-efficiëntie en
hernieuwbare energie. Dit is noodzakelijk om de CO2-uitstoot met 40% te verminderen tegen
2030. Er is zelfs nog meer nodig om volledig CO2-neutraal te kunnen zijn in 2050.
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_nl
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering/20180305STO99003
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20190926STO62270/what-is-carbon-neutrality-and-how-can-it-be-achieved-by-2050


Sommige investeringen in klimaat- en milieuprojecten komen rechtstreeks uit de EU-begroting.
Bijvoorbeeld, rond 20% van het budget in 2019 - 165,8 miljard - werd gebruikt voor de aanpak
van klimaatverandering. Het Europees Parlement wil dit percentage verhogen naar 30%.
 
Hoe trekt de EU private fondsen aan voor groene
investeringen?
 
Publiek kapitaal volstaat niet om alle groene investeringen te financieren. Om die reden wil de
EU private investeringen aantrekken. Er zijn reeds miljarden euro’s gemobiliseerd door het
Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en de Europese Investeringsbank
(EIB), en het budget voorzien voor klimaatgerelateerde projecten zal alleen maar stijgen.
 
De rol van de EIB om klimaatvriendelijke projecten te financieren is toegenomen. De
toekomstige voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, gaf het volgende
voorstel in haar speech die plaatsvond in het Parlement in juli: het budget zal worden verhoogd
door deel van de EIB-fondsen om te zetten in een “Europese klimaatbank”. Het “vergroenen”
van de EIB werd besproken in de plenaire vergadering op woensdag 9 oktober.
 
Het Parlement en de Raad zijn ook in gesprek over nieuwe regels voor duurzame investering.
Deze regels zullen dienen als gids voor investeerders, ondernemingen en beleidsmakers over
welke economische activiteiten en investeringen kunnen beschouwd worden als “groen”.
 
Meer informatie
Klimaatverandering
EPRS briefings over het klimaat

Nieuwsitem

NL Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - Woordvoerder: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

2 I 2

https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/mainstreaming_nl
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20181205IPR20938/eu-budget-2019-approved-focus-on-the-young-innovation-and-migration
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20181106IPR18317/long-term-eu-budget-meps-lay-down-funding-priorities-for-post-2020-budget
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_nl
https://www.eib.org/en/efsi/index.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190410IPR37569/investeu-programme-big-boost-for-jobs-growth-and-investment
https://www.eib.org/en/projects/priorities/climate-and-environment/climate-action/index.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/hearings2019/commissievoorzitter-2019/20190711IPR56823
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/plenary/video?debate=1570636400371
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/plenary/video?date=09-10-2019
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-financial-services/file-sustainable-finance-establishment-of-a-framework
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/search.html?word=climate

