
 
Het COVID-19-herstelplan van de EU zal van
klimaat een prioriteit maken
 
Het Covid-19-herstelplan van de EU moet de grondvesten leggen van een klimaatneutraal
en duurzaam Europa.
 

De COVID-19-crisis en de economische gevolgen blijven een topprioriteit. 
 
Het voorstel van de Commissie voor een economisch stimuleringspakket naast een nieuwe EU-
begroting voor 2021-2027, komt na oproepen van het Europees Parlement voor een
omvangrijk herstelpakket, met de Green Deal als de basis om niet alleen de economie te
stimuleren maar ook om klimaatverandering tegen te gaan.
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200512IPR78912/eu-herstelfonds-van-2-biljoen-euro-nodig-om-covid-19-crisis-te-bestrijden
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/de-repons-van-de-eu-op-het-coronavirus/20200513STO79012/covid-19-het-eu-plan-voor-economisch-herstel
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering/20180703STO07129/eu-actie-tegen-klimaatverandering


In een akkoord bereikt in november 2020 over de EU-meerjarenbegroting en het herstelplan,
kwamen het onderhandelingsteam van het Europees Parlement en het voorzitterschap van de
Raad overeen dat ten minste 30 procent van de uitgaven de klimaatdoelstellingen moeten
steunen. In parallel zou 7,5 procent van de jaarlijkse uitgaven in 2024 en 2025 naar
biodiversiteit moeten gaan, en vanaf 2026 tot 1 procent . Het parlement keurde de begroting in
december 2020 goed.
 
Het 'Next Generation EU'-voorstel, om Europese economieën opnieuw te lanceren, wil de
impact van de pandemie vertragen en een duurzame toekomst haalbaar maken. De Commissie
stelt voor dat 25 procent van de EU-begroting voor 2021-2027 gebruikt wordt voor klimaatactie.
 
De Faciliteit voor herstel en veerkracht zal de groene transitie en slimme, duurzame en
inclusieve groei ondersteunen en ervoor zorgen dat in de nationale plannen ten minste 37
procent van het budget wordt toegewezen aan klimaat en biodiversiteit.
 
Als onderdeel van delangetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027, en in overeenstemming
met de herstelinspanningen, zal de EU zorgen voor financiering voor landbouw, Horizon Europa
, het LIFE-programma, het Milieuactieprogramma, het Fonds voor een rechtvaardige transitie,
regionale en cohesiefondsen gaat naar projecten in lijn met haar klimaat ambitieus.
 
Meer leren over de vooruitgang van de EU op weg naar haar doelstellingen.
 
Klimaatneutraliteit wettelijk bindend maken 
Op 28 november 2019 verklaarde het Europees Parlement een klimaatnoodtoestand en riepen
EP-leden op om alle wetgeving overeen te stemmen met de doelstelling om de
klimaatopwarming onder 1,5°C te houden. De Commissie heeft in december 2019 de Green
Deal voorgesteld, gevolgd door een EU-ontwerpklimaatwet in maart 2020 om de EU
klimaatneutraal te maken tegen 2050 - die wettelijk bindend zal worden wanneer het Parlement
en de Raad die goedkeuren.
 
Het Parlement wil ambitieuzere emissiedoelstellingen dan die van de Commissie om te
verzekeren dat de EU haar klimaatdoelstelling bereikt.
 
In oktober 2020 nam het Parlement zijn standpunt in voor de onderhandelingen over de EU-
klimaatwet, en steunde de doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn en de 60 procent
emissiereductiedoelstelling tegen 2030 vergeleken met het niveau in 1990, wat een
ambitieuzere doelstelling is dan het voorstel van de Commissie van 55 procent en de huidige
interim doelstelling van 40 procent.
 
Het Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt om de EU-doelstelling voor
emissiereductie voor 2030 te verhogen van 40 procent naar ten minste 55 procent. Het
Parlement heeft op 24 juni 2021 de EU-klimaatwet aangenomen. De doelstelling voor 2030 en
de doelstelling van klimaatneutraliteit voor 2050 zullen juridisch bindend zijn, waardoor de EU
dichter bij haar doelstelling van negatieve emissies na 2050 komt en haar leiderschap bevestigt
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201106IPR91014/compromis-eu-meerjarenbegroting-ep-krijgt-EU16-miljard-meer-voor-eu-programma-s
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/meerjarenbegroting-van-de-eu/20200131STO71519/wat-is-de-meerjarenbegroting-van-de-eu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_940
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/de-repons-van-de-eu-op-het-coronavirus/20200513STO79012/covid-19-het-eu-plan-voor-economisch-herstel
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/20210225STO98708/investeu-eu-programma-om-investeringen-te-stimuleren
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_nl
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering/20200903STO86310/een-rechtvaardige-transitie-naar-een-groene-economie-in-alle-europese-regio-s
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering/20210617STO06481
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20180706STO07407/de-vooruitgang-van-de-eu-op-weg-naar-de-doelstellingen-inzake-klimaatverandering
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/20180305STO99003/vermindering-van-co2-uitstoot-doelstellingen-en-acties-van-de-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200109IPR69902/positieve-ontvangst-van-green-deal-maar-parlement-wil-meer-ambitie-zien


•
•
•
•
•
•

in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering, voorafgaand aan de COP26 in november
2021.
 
Bekijk onze tijdlijn met EU-acties in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering.
 
Achtergrond 
De Green Deal, die in november 2019 gelanceerd werd, wil de EU-economie duurzaam maken.
Het raakt aan een brede waaier van sectoren – van klimaat, landbouw en mobiliteit tot de
bescherming van biodiversiteit en nul-pollutie. De Commissie heeft al enkele concrete
voorstellen op tafel gelegd:
 

Het investeringsplan van de Europese Green Deal 
Het actieplan voor de circulaire economie 
De EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 
De ‘van boer tot bord’-strategie 
Het mechanisme voor een rechtvaardige transitie 
Europese industriestrategie
 

Ontdek welke 10 dingen de EU doet voor het economische herstel en bekijk de belangrijke data
en actiepunten van de gecoördineerde respons van de EU.
 
Meer informatie
Europees Covid-19-herstelplan moet groen en ambitieus zijn (21 april 2020)
Vragen & Antwoorden: Europese klimaatwet en klimaatpact
Online raadpleging over klimaatverandering: actualisering van het emissiehandelssysteem
(deadline: 5 februari 2021)
Legislatieve trein: EU Green Deal
EPRS: Europese klimaatwet
EPRS: Impact van de coronacrisis op klimaatactie en de Europese Green Deal
EP IPOL: Een kritische evaluatie over de groei, financiële en reglementaire uitdagingen van de
Green
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering/20180404STO00910/infografiek-geschiedenis-van-de-onderhandelingen-over-klimaatverandering
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/eu-affairs/20200625STO82007/covid-19-10-dingen-die-de-eu-doet-voor-economisch-herstel
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/de-repons-van-de-eu-op-het-coronavirus/20200424STO77802/coronavirus-tijdlijn-van-eu-acties
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/de-repons-van-de-eu-op-het-coronavirus/20200424STO77802/coronavirus-tijdlijn-van-eu-acties
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200419IPR77407/europees-covid-19-herstelplan-moet-groen-en-ambitieus-zijn-zeggen-ep-leden
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/qanda_20_336
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-Trading-System
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-Trading-System
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-green-deal
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649385
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649370
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648785/IPOL_STU(2020)648785_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648785/IPOL_STU(2020)648785_EN.pdf

