
 
Het klimaatfinancieringsplan van Europa: 1000
miljard euro
 
Ontdek hoe Europa projecten wil financieren die klimaatverandering aanpakken en
regio’s wil steunen die het meeste getroffen worden door de overgang naar een groene
economie.
 

Via deze instrumenten wordt een mobilisering van 100 miljard euro publieke en private
investeringen verwacht – geld dat gebruikt kan worden om werknemers nieuwe vaardigheden
bij te brengen voor banen in de toekomst, om bedrijven te ondersteunen voor het creëren van
nieuwe werkgelegenheid, voor investeringen in schone energie en voor de isolatie van huizen.
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1) Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF) 
De investeringen van de fondsen zouden vooral regio’s moeten helpen die afhankelijk zijn van
fossiele brandstoffen zoals steenkool, die nog steeds één vierde van de elektriciteitsproductie in
de EU vertegenwoordigt. De steenkoolsector in de EU stelt rechtstreeks 238 000 mensen te
werk in bijvoorbeeld steenkoolmijnen en energiecentrales in meer dan 100 Europese regio’s –
van Polen tot Spanje. In 2015 waren er 128 steenkoolmijnen in 12 lidstaten en 207
steenkoolcentrales in 21 lidstaten.
 
“Dit is een boodschap aan onder andere de steenkoolmijnwerkers in Asturië, West-Macedonië
of Silezië, aan veen rooiers in de Ierse Midlands of aan de Baltische regio’s die afhankelijk zijn
van schaliegas. We weten dat de weg naar klimaatneutraliteit moeilijker is voor jullie. Een
andere en schonere toekomst mag dan welkom zijn, maar de weg ernaar toe is ontmoedigend.
Dit mechanisme voor een rechtvaardige transitie is een belofte dat de EU jullie bijstaat tijdens
deze transitie,” zei Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie en
verantwoordelijk voor de Europese Green Deal, tijdens de presentatie van het voorstel aan EP-
leden op 14 januari 2020.
 
In mei 2020 wijzigde de Commissie het voorstel voor het fonds voor een rechtvaardige transitie,
in de context van het EU-plan voor economisch herstel - Next Generation EU - om de impact
van de COVID-19-pandemie te beperken.
 
Het Parlement gaf op 18 mei 2021 groen licht aan het JTF en bekrachtigde een akkoord dat in
december 2020 met de Raad was bereiktover een pakket van 17,5 miljard euro, bestaande uit
7,5 miljard euro uit de EU-begroting voor 2021-2027 en 10 miljard euro uit het EU-
herstelinstrument .
 
Om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft bij de overgang naar een groenere economie, zal
het fonds voornamelijk naar de minst ontwikkelde regio's, gebieden en eilanden gaan.Toegang
tot financiële steun is afhankelijk van een verbintenis om de klimaatneutraliteitsdoelstelling voor
2050 te halen. Afvalverbranding en fossiele brandstoffen zijn uitgesloten.
 
 
Meer lezen over het fonds voor een rechtvaardige transitie.
 
2) Speciale regeling binnen het InvestEU-programma 
De InvestEU-regeling moet prioriteit maken van klimaatfinanciering en van 2021 tot 2027 een
totaal van €45 miljard investeren in projecten voor de ‘rechtvaardige transitie’, het voorstel van
de Commissie.
 
Opgericht in 2018, InvestEU is het voorgenomen speerpunt investeringsprogramma van de EU
om de Europese economie te stimuleren. Eind mei 2020 stelde de Commissie voor om het
InvestEU budget te verhogen in het kader van ‘Next Generation EU’, en de financiering voor
duurzame infrastructuur te verdubbelen tot €20 miljard, uit de totale garantie van €75 miljard in
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642217/EPRS_BRI(2019)642217_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/meerjarenbegroting-van-de-eu/20200513STO79012/covid-19-het-eu-plan-voor-economisch-herstel
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/de-repons-van-de-eu-op-het-coronavirus
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210517IPR04110/fonds-van-EU17-5-miljard-voor-de-overgang-naar-een-groenere-economie
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201207IPR93210/deal-on-financing-a-just-energy-transition-in-eu-regions
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201207IPR93210/deal-on-financing-a-just-energy-transition-in-eu-regions
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20210128STO96608/covid-19-herstel-hoe-werkt-het-belangrijkste-eu-instrument
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20210128STO96608/covid-19-herstel-hoe-werkt-het-belangrijkste-eu-instrument
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering/20200903STO86310/een-rechtvaardige-transitie-naar-een-groene-economie-in-alle-europese-regio-s
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/qanda_20_947
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0456&from=EN


de EU-begroting.
 
In maart 2021 keurde het Parlement de regels voor het InvestEU-programma goed, dat publieke
en private investeringen zal mobiliseren en een vereenvoudigde toegang tot financiering zal
garanderen.
 
 
Het programma zal 26,2 miljard euro aan garanties ontvangen uit de EU-begroting en zal naar
verwachting bijna 400 miljard euro aan investeringen opleveren. Het zal cruciale
gezondheidssectoren en duurzame projecten die de milieu- en sociale doelstellingen van de EU
helpen, ondersteunen - waarbij 38 procent van het totale budget wordt toegewezen aan
duurzame infrastructuur.
 
  
 Lees hoe InvestEU investeringen in klimaatactie zal aanmoedigen.
 
3) Leningen bij de overheidssector 
Verdere financiering is mogelijk via leningen bij de overheidssector - €1,5 miljard aan subsidies
van de meerjarenbegroting en tot €10 miljard aan leningen bij de Europese Investeringsbank
(EIB) - met €25-€30 miljard aan bijkomende investeringen van overheden om de meest
getroffen gebieden te helpen met de kosten om koolstofvrij te worden.
 
Financiering zou naar investeringen kunnen gaan zoals bijvoorbeeld naar energie en transport,
maar ook naar stadsverwarmingsnetwerken en openbaar vervoer.
 
De leningsfaciliteit voor de publieke sector is in juni door de plenaire vergadering goedgekeurd.
EP-leden herhaalden hun oproep tot meer financiering en financiële steun voor de
voorbereidingsfase van een investeringsproject. Ze vroegen om voorwaarden om ervoor te
zorgen dat de begunstigden de fundamentele waarden van de EU respecteren. Ze willen ook
het toepassingsgebied uitbreiden naar staatsbedrijven en lokale of regionale
overheidsbedrijven.
 
Tijdens een stemming in november 2020 over het investeringsplan voor een duurzaam Europa
om de Green Deal te financieren, uitten de leden hun bezorgdheid dat de COVID-19-crisis de
mobilisatie van fondsen voor groene investeringen zou kunnen beïnvloeden. Ze zeiden dat de
groene transitie inclusief moet zijn en de principes van economische, sociale en ecologische
duurzaamheid moet respecteren, terwijl de verschillen tussen de lidstaten moeten worden
verkleind, het concurrentievermogen moet worden gestimuleerd en duurzame, hoogwaardige
banen moeten worden gecreëerd.
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210304IPR99206/ep-keurt-investeu-programma-voor-strategische-en-innovatieve-investeringen-goed
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering/20200604STO80509/eu-definieert-groene-investeringen-om-duurzame-beleggingen-te-stimuleren
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering/20200604STO80509/eu-definieert-groene-investeringen-om-duurzame-beleggingen-te-stimuleren
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20210225STO98708/investeu-eu-programma-om-investeringen-te-stimuleren
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0453&from=EN


Meer informatie
Briefingaanvraag door REGI: Evaluatie van het voorstel voor het fonds voor een rechtvaardige
transitie (april 2020)
Voorstel van de Europese Commissie
Persbericht: Positieve ontvangst van Green Deal maar Parlement wil meer ambitie zien
Green deal voor Europa: eerste reacties van Europarlementsleden
Europees Parlement roept klimaatnoodtoestand uit
JRC studie (2018): EU-steenkoolregio’s - mogelijkheden en uitdagingen
EC factsheet: Mechanisme voor een rechtvaardige transitie
EC factsheet: InvestEU-programma
Commissie stelt Leningen bij de overheidssector voor om groene investeringen te steunen,
samen met de Europese Investeringsbank (EIB) (mei 2020)
Projecten met EU-financiering om de economie te vergroenen
EC factsheet: Hoe fondsen voor het cohesiebeleid de groene hervormingen van de lidstaten
steunen
Financiering van de ecologische transitie - EP-leden roepen op tot verbetering van de huidige
plannen
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https://research4committees.blog/2020/02/18/assessment-of-the-just-transition-fund-proposal/
https://research4committees.blog/2020/02/18/assessment-of-the-just-transition-fund-proposal/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_17
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200109IPR69902/positieve-ontvangst-van-green-deal-maar-parlement-wil-meer-ambitie-zien
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/climate-change/20191203IPR68087/green-deal-for-europe-first-reactions-from-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/climate-change/20191121IPR67110/the-european-parliament-declares-climate-emergency
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/eu-coal-regions-opportunities-and-challenges-ahead
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/fs_20_39
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/investeu-factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/28-05-2020-commission-proposes-a-public-loan-facility-to-support-green-investments-together-with-the-european-investment-bank
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/28-05-2020-commission-proposes-a-public-loan-facility-to-support-green-investments-together-with-the-european-investment-bank
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/fs_20_37
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_regio_annexed.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_regio_annexed.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201012IPR89122/financing-the-ecological-transition-ep-calls-for-improvements-to-current-plans
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201012IPR89122/financing-the-ecological-transition-ep-calls-for-improvements-to-current-plans

