
 
De EU en het klimaatakkoord van Parijs: het
streven naar klimaatneutraliteit
 
Voorafgaand aan de VN-klimaatconferentie heeft de EU haar klimaatdoelstellingen voor
de lange termijn, waaronder klimaatneutraliteit tegen 2050, wettelijk bindend gemaakt.
 

Op 28 november heeft het Europees Parlement tijdens een plenaire vergadering een resolutie
aangenomen om klimaatneutraliteit tegen 2050 vast te leggen als langetermijndoelstelling van
het klimaatakkoord van Parijs én om de doelstelling tot vermindering van de broeikasuitstoot te
verhogen tot 55 procent tegen 2030. In december 2019 presenteerde de Europese Commissie
de roadmap voor een klimaatneutraal Europa - de Green Deal.
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20191105IPR65866/cop25-meps-push-for-co2-neutrality-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering/20190926STO62270/wat-is-co2-neutraliteit-en-hoe-bereiken-we-het-tegen-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering/20191121IPR67110/europees-parlement-roept-klimaatnoodtoestand-uit
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering/20200618STO81513/green-deal-essentieel-voor-een-klimaatneutrale-en-duurzame-eu


Het klimaatakkoord van Parijs wil de opwarming van de aarde onder 2°C houden en
inspanningen doen om het maximum vast te leggen op 1,5°C. Dit om zware gevolgen van
klimaatverandering te vermijden. Het akkoord is ondertekend door 194 landen en de Europese
Unie. Alle EU-landen tekenen zelfstandig maar ze coördineren hun standpunten onderling en
leggen gemeenschappelijke doelstellingen vast op Europees niveau met betrekking tot het
verminderen van de C02-uitstoot.
 
Nationale doelstellingen voor de reductie van CO2-
uitstoot 
Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen, wordt van de EU-
landen verwacht dat zij doelstellingen vastleggen voor hun klimaatinspanningen, elke vijf jaar en
almaar strenger. Deze doelstellingen worden nationaal bepaalde bijdragen genoemd.
 
EU-klimaatdoelstellingen 
De EU was de eerste grote economie die de doelstelling om CO2-neutraal te worden voorlegde,
onder het klimaatakkoord van Parijs. De huidige doelstelling van de EU streeft naar het
verminderen van de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40 procent, in vergelijking met het niveau van
1990.
 
In juni 2021 nam het Parlement de Europese klimaatwet aan, waardoor de politieke toezegging
van klimaatneutraliteit tegen 2050 in het kader van de Green Deal een bindende verplichting
wordt. De EU zal naar verwachting de klimaatwet promoten als een ambitieuze prestatie tijdens
de COP26, in Glasgow, in november 2021.
 
Waarom is COP26 belangrijk? 
De eerste update van de NDCs (nationally determined contribution) zal in november 2021
tijdens de COP26 klimaatconferentie in Glasgow (VK) gebeuren. De bijeenkomst werd een jaar
uitgesteld door de coronapandemie. Maar sommige landen hebben nog steeds hun NDCs niet
aangepast, ondanks het feit dat een analyse van de ingediende bijdragen aantoont dat de
inspanningen om de afgesproken doelstellingen te behalen onvoldoende is.
 
Volgens een IPCC-verslag over de opwarming van de aarde in 2021, zullen we zelfs met
onmiddellijke, snelle en grootschalige verlagingen in broeikasgasuitstoot de doelstelling om
opwarming te beperken tot 1,5 °C of zelfs 2°C niet halen.
 
43% van de burgers gaf aan dat actie tegen klimaatverandering de hoofdprioriteit van het
Europees Parlement moet zijn in de Eurobarometer-enquête in augustus 2021.
 
In een resolutie die op 21 oktober werd goedgekeurd, deelde het Europees Parlement hun
bezorgdheid dat de maatregelen die in Parijs in 2015 werden aangekondigd voor een
opwarming van meer dan 3°C zouden zorgen tegen 2100, vergeleken met het pre-industriële
niveau. EP-leden riepen alle G20-landen op om wereldwijd leiderschap te tonen en ernaar te
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering/20180905STO11945/de-gevolgen-van-klimaatverandering-in-europa-infografiek
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering/20180905STO11945/de-gevolgen-van-klimaatverandering-in-europa-infografiek
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering/20180305STO99003/vermindering-van-co2-uitstoot-doelstellingen-en-acties-van-de-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering/20180706STO07407/de-vooruitgang-van-de-eu-op-weg-naar-de-doelstellingen-inzake-klimaatverandering
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210621IPR06627/eu-klimaatwet-ep-bevestigt-deal-over-klimaatneutraliteit-tegen-2050
https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/press-tool-kit/5/surveys-in-all-member-states
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20211014IPR14913/climate-change-raise-global-ambitions-to-achieve-strong-outcome-at-cop26


streven om ten laatste tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.
 
Kernbegrippen
• UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change): in werking getreden in
1994, en op grond waarvan de Overeenkomst van Parijs en het protocol van Kyoto zijn
overeengekomen.

• COP (Conference of the parties to the UNFCCC): komen jaarlijks samen om te bespreken
hoe de doelstellingen van het verdrag het best kunnen worden gehaald.

• NDC (nationally determined contribution): de doelstelling om klimaatverandering te beperken
die elke ondertekende partij van het klimaatakkoord van Parijs elke vijf jaar moet vastleggen.

Meer informatie
EPRS: COP26 klimaatconferentie in Glasgow
Europees Parlement roept klimaatnoodtoestand uit
Internationale klimaatonderhandelingen: hoofdzaken die op het spel staan (Engels)
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698746/EPRS_ATA(2021)698746_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20191121IPR67110/europees-parlement-roept-klimaatnoodtoestand-uit
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf

