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Green Deal: essentieel voor een klimaatneutrale 
en duurzame EU

Green deal
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/green-deal-fit-for-55-climate-law-what-are-they_N01_AFPS_220715_GDEX_ev

De Green Deal is het antwoord van de EU op de voortdurende klimaatcrisis. Ontdek meer 
over het traject naar een klimaatneutraal Europa.

In november 2019 riep het Parlement een klimaatnoodtoestand uit en vroegen ze aan de 
Commissie om in al haar voorstellen de doelstelling van 1,5°C op te nemen om de opwarming 
van de aarde te beperken en te verzekeren dat de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk 
vermindert.

Daarop reageerde de Commissie met de Europese Green Deal, een stappenplan voor Europa 
om klimaatneutraal te worden tegen 2050.

Meer lezen over de EU-acties tegen klimaatverandering.

De Europese Green Deal doelstellingen en 
voordelen
Het Parlement heeft op 24 juni 2021 de EU-klimaatwet aangenomen, wat een 
reductiedoelstelling van 55% tegen 2030 en klimaatneutraliteit tegen 2050 wettelijk bindend 
maakt. Hierdoor komt de EU dichter bij haar doelstelling van negatieve emissies na 2050 en 
bevestigt het haar leiderschap in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering.

Het moet ervoor zorgen dat de doelstellingen gemakkelijker kunnen worden toegepast op 
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/green-deal-fit-for-55-climate-law-what-are-they_N01_AFPS_220715_GDEX_ev
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering/20180703STO07129/eu-actie-tegen-klimaatverandering
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20180703STO07129/eu-responses-to-climate-change
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20190926STO62270/what-is-carbon-neutrality-and-how-can-it-be-achieved-by-2050


wetgeving en moet voordelen opleveren, zoals: schonere lucht, water en bodem, lagere 
energierekeningen, gerenoveerde huizen, beter openbaar vervoer en meer laadstations voor e-
auto's, minder afval, gezonder voedsel, en een betere gezondheid voor huidige en toekomstige 
generaties.

 
Het bedrijfsleven zal er ook van profiteren als er kansen worden gecreëerd in gebieden waar 
Europa ernaar streeft mondiale normen te stellen. Verwacht wordt dat het ook banen zal 
opleveren, bijvoorbeeld in hernieuwbare energie, energiezuinige gebouwen en processen.

Meer lezen over de bijdrage van de EU aan de wereldwijde onderhandelingen over 
klimaatverandering via onze tijdlijn. 

Het Fit for 55-pakket om de doelstellingen van de 
Green Deal te behalen
Om de EU-doelstellingen tegen 2030 te behalen, stelde Commissie in 2021 een pakket voor 
met nieuwe en herziene wetgeving, bekend als ‘Fit for 55’, bestaande uit 13 met elkaar 
verweven herziene wetten en 6 wetsvoorstellen inzake klimaat en energie.

Vermindering van de emissies van de industrie, transport 
en andere sectoren
In de eerste helft van 2023 heeft het Parlement de volgende dossiers goedgekeurd:

de herziening van het emissiehandelssysteem (EU ETS) om vervuilende sectoren, 
zoals gebouwen en wegvervoer vanaf 2027 (in ETS II) en zeevervoer. De 
hervormingen zullen de gratis rechten voor de luchtvaart tegen 2026 geleidelijk 
afschaffen en het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen bevorderen.

• 

herziening van de reserve voor marktstabiliteit om het structurele gebrek aan 
evenwicht tussen vraag en aanbod van emissierechten in de EU-ETS aan te pakken

• 

de toepassing van het koolstoflekinstrument om een koolstofprijs op ingevoerde 
goederen van koolstofintensieve industrieën buiten de EU te zetten om te voorkomen 
dat goederen worden overgebracht naar landen met minder ambitieuze 
klimaatdoelstellingen

• 

verdeling van de inspanningen tussen de EU-landen om de nationale streefcijfers 
voor emissiereducties - in sectoren die niet binnen het ETS vallen, met name 
landbouw, de bouwsector en afvalbeheer - te verhogen van 29% tot 40% in 2030

• 

strengere regels om meer koolstof te verwijderen in de sectoren landgebruik, 
verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF)

• 

een voorstel om te garanderen dat nieuwe auto's en bestelwagens in de EU tegen 
2035 geen CO2 meer uitstoten

• 

een herziening van de emissierechten voor de luchtvaart, om alle vluchten die 
vertrekken uit de Europese Economische Ruimte in de regeling op te nemen en een 
mogelijke oplossing voor de vluchten buiten de EU (bekend als CORSIA)

• 

De EP-leden zullen de komende maanden stemmen over de definitieve herzieningen van 
brandstofinfrastructuur, brandstoffen voor de luchtvaart en de zeevaart en hernieuwbare 
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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/priorities/klimaatverandering/20180404STO00910/infografiek-geschiedenis-van-de-onderhandelingen-over-klimaatverandering
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/climate-change/20170213STO62208/the-eu-emissions-trading-scheme-ets-and-its-reform-in-brief
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20230310IPR77241/climate-change-parliament-extends-the-market-stability-reserve-to-2030
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20230310IPR77241/climate-change-parliament-extends-the-market-stability-reserve-to-2030
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/climate-change/20210303STO99110/carbon-leakage-prevent-firms-from-avoiding-emissions-rules
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/climate-change/20180208STO97442/cutting-eu-greenhouse-gas-emissions-national-targets-for-2030
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/climate-change/20170711STO79506/climate-change-better-using-eu-forests-as-carbon-sinks
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/climate-change/20180920STO14027/reducing-car-emissions-new-co2-targets-for-cars-and-vans-explained
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/climate-change/20180920STO14027/reducing-car-emissions-new-co2-targets-for-cars-and-vans-explained
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/climate-change/20220610STO32720/cutting-emissions-from-planes-and-ships-eu-actions-explained
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20221128STO58001/how-the-eu-is-boosting-renewable-energy


energie.

Lees meer over de huidige EU-maatregelen om de emissies en specifieke niet-CO2-
broeikasgassen te verminderen.

EU-financiering om huishoudens te ondersteunen bij de 
groene transitie
Het Parlement heeft het goedgekeurd:

de invoering van een Sociaal Klimaatfonds, gefinancierd door de veiling van ETS-
rechten, om te zorgen voor een eerlijke energietransitie door kwetsbare huishoudens, 
kleine bedrijven en vervoersgebruikers te helpen energie- en mobiliteitsarmoede aan 
te pakken.

• 

Parliament and the European Green Deal
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-and-the-european-green-deal_N01-PUB-200623-GREE_ev

De circulaire economie stimuleren
De Commissie presenteerde in maart 2020 ook het nieuwe actieplan voor een circulaire 
economie, met maatregelen rond de levenscyclus van producten om circulaire economische 
processen te stimuleren, duurzaam gebruik te bevorderen en minder afval te garanderen. Het 
zal zich richten op:

Elektronica en ICT• 
Batterijen en voertuigen• 
Verpakking en plastic• 
Textiel• 
Bouwsector en gebouwen• 
De voedselketen• 

In november 2022 heeft de Europese Commissie nieuwe EU-regels voor verpakkingen 
voorgesteld.

Als onderdeel van de regels om herbruikbaarheid te bevorderen, met name het recht op 
reparatie, heeft de EU overeenstemming bereikt over een universele oplader. Tegen eind 2024 
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20221128STO58001/how-the-eu-is-boosting-renewable-energy
https://www.europarl.europa.eu/news/n/headlines/society/20180305STO99003/reducing-carbon-emissions-eu-targets-and-measures
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20230322STO78109/hoe-de-eu-meer-broeikasgassen-vermindert-dan-alleen-co2
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20230322STO78109/hoe-de-eu-meer-broeikasgassen-vermindert-dan-alleen-co2
http://www.europarl.europa.eu/de%20invoering%20van%20een%20sociaal%20klimaatfonds,%20gefinancierd%20door%20de%20veiling%20van%20ETS-rechten,%20om%20te%20zorgen%20voor%20een%20eerlijke%20energietransitie%20door%20kwetsbare%20huishoudens,%20kleine%20bedrijven%20en%20vervoersgebruikers%20te%20helpen%20energie-%20en%20mobiliteitsarmoede%20aan%20te%20pakken.
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-and-the-european-green-deal_N01-PUB-200623-GREE_ev
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20210128STO96607/hoe-wil-de-eu-uiterlijk-in-2050-een-circulaire-economie-tot-stand-brengen
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20210128STO96607/hoe-wil-de-eu-uiterlijk-in-2050-een-circulaire-economie-tot-stand-brengen
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/circulaire-economie-en-afvalvermindering/20201119STO92005/hoe-kan-duurzame-consumptie-gestimuleerd-worden
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/circulaire-economie-en-afvalvermindering/20201208STO93325/e-afval-in-de-eu-feiten-en-cijfers-infografiek
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/circulaire-economie-en-afvalvermindering/20201208STO93327/de-impact-van-textielproductie-en-afval-op-het-milieu-infografiek


wordt USB Type-C de universele lader voor de meeste elektronische apparaten in de EU. 
Laptops zullen tegen 28 april 2026 uitgerust moeten zijn met een USB Type-C-poort. 
 
In maart 2023 heeft de Commissie een nieuw voorstel ingediend om de reparatie en het 
hergebruik van goederen te bevorderen. Binnen de wettelijke garantie zouden verkopers 
verplicht worden producten te repareren, tenzij het goedkoper is ze te vervangen. Buiten de 
waarborg zouden rechten worden verleend om reparaties gemakkelijker en goedkoper te 
maken.

In september 2022 heeft het Parlement zijn standpunt bepaald over de toepassing van de nieuwe Industriële Strategie 
om bedrijven te helpen de Covid-crisis te overwinnen, de uitgaven af te stemmen op het beleid 
en de overgang te maken naar een groenere, circulaire economie.

In november 2021 riepen Europarlementariërs op tot een uitgebreidere EU-strategie voor 
essentiële grondstoffen (CRMs) om Europa minder afhankelijk te maken van de invoer van 
deze materialen, die cruciaal zijn voor strategische industrieën. In maart 2023 heeft de 
Commissie een EU-wet inzake CRMs voorgesteld om te zorgen voor een adequate en 
gevarieerde voorziening voor de digitale economie van Europa en voor de groene overgang, 
waarbij hergebruik en recycling prioriteit krijgen.

Ontdek meer over de voordelen van circulaire economie en hoe het EP plasticvervuiling 
aanpakt. 

Een duurzaam voedingssysteem creëren
De voedingssector is één van de hoofdschuldigen van klimaatverandering. Hoewel landbouw in 
de EU de enige grote landbouwsector in de wereld is die zijn broeikasgassen verminderd heeft 
(met 20% sinds 1990), is het nog steeds verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de 
wereldwijde broeikasgasuitstoot (waarvan 70% door dieren).

De ‘van boer tot bord-strategie’ die in mei 2020 door de Commissie voorgesteld werd, 
garandeert een eerlijk en milieuvriendelijk voedingssysteem, terwijl het ook het voortbestaan 
van landbouwers waarborgt. Het betreft de volledige voedselketen, van het gebruik van 
pesticiden en de verkoop van antimicrobiële stoffen te halveren, tot het verminderen van het 
gebruik van kunstmeststoffen en het stimuleren van organische landbouw.

Het Parlement was positief over de Europese “van boer tot bord”-strategie in een aangenomen 
resolutie van oktober 2021, maar voegde bijkomende aanbevelingen toe om het nog duurzamer 
te maken. Het Parlement benadrukte dat er in het “Fit of 55”-pakket ambitieuze doelstellingen 
moeten zitten voor de landbouwsector en gerelateerd landgebruik.

Biodiversiteit behouden
De EU wil tegelijkertijd het verlies van biodiversiteit aanpakken, inclusief de mogelijke 
uitsterving van 1 miljoen plant- en diersoorten. De EU-biodiversiteitstrategie voor 2030, 
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0329_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/circular-economy/20201112STO91445/new-eu-industrial-strategy-the-challenges-to-tackle
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/circular-economy/20211118STO17611/sustainable-supplies-of-critical-raw-materials-crucial-for-eu-industry
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/circular-economy/20211118STO17611/sustainable-supplies-of-critical-raw-materials-crucial-for-eu-industry
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0160
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/circulaire-economie-en-afvalvermindering/20170120STO59356/het-pakket-circulaire-economie-nieuwe-eu-doelen-voor-recycling
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/circulaire-economie-en-afvalvermindering/20151201STO05603/circulaire-economie-definitie-belang-en-voordelen
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/de-strijd-tegen-plastic-vervuiling/20180830STO11347/eu-strategie-voor-minder-plastic-afval-meer-recyclage-verbod-op-microplastics
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/de-strijd-tegen-plastic-vervuiling/20180830STO11347/eu-strategie-voor-minder-plastic-afval-meer-recyclage-verbod-op-microplastics
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering/20180301STO98928/uitstoot-van-broeikasgassen-per-land-en-per-sector-infografiek
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering/20180301STO98928/uitstoot-van-broeikasgassen-per-land-en-per-sector-infografiek
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20200519STO79425/een-duurzaam-voedselsysteem-uitbouwen-de-eu-strategie
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/gezondheidsbeleid-in-de-eu/20180615STO05929/ep-wil-maatregelen-om-resistentie-tegen-antibiotica-te-bestrijden
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/gezondheidsbeleid-in-de-eu/20180404STO00909/de-eu-markt-voor-biologisch-voedsel-feiten-en-regels-infografiek
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20211014IPR14914/nieuwe-van-boer-tot-bord-strategie-moet-gezonder-duurzamer-voedsel-opleveren
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20200109STO69929/biodiversity-loss-what-is-causing-it-and-why-is-it-a-concern
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/dierenwelzijn-en-bescherming/20200519STO79424/bedreigde-diersoorten-in-europa-feiten-en-cijfers-infografiek
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/dierenwelzijn-en-bescherming/20200519STO79424/bedreigde-diersoorten-in-europa-feiten-en-cijfers-infografiek
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20200519STO79422/hoe-kunnen-we-biodiversiteit-beschermen-eu-beleid


voorgesteld in mei 2020, wil de natuur beschermen, de aantasting van ecosystemen 
terugdraaien en het verlies van biodiversiteit te stoppen

Het Parlement nam op juni 2021 zijn standpunt in over de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030: 
de natuur terug in ons leven brengen en ze dringen aan dat de uitvoering ervan in 
overeenstemming is met andere Europese Green Deal-strategieën.

Aangezien bossen een essentiële rol spelen bij het absorberen en compenseren van 
koolstofemissies, heeft het Parlement nieuwe regels aangenomen om ervoor te zorgen dat 
goederen die op de Europese markt worden verkocht, niet hebben bijgedragen tot ontbossing of 
aantasting van bossen waar ook ter wereld. De verordening zorgt er ook voor dat deze 
producten voldoen aan de normen inzake mensenrechten en dat de rechten van de inheemse 
bevolking worden gerespecteerd.

Meer lezen over klimaatverandering: feiten en cijfers

De groene transitie financieren
In januari presenteerde de Commissie het Duurzaam Europa Investeringsplan, de strategie 
om de Green Deal te financieren door het komende decennium ten minste een biljoen euro aan 
openbare en privé-investeringen aan te trekken.

Als deel van het investeringsplan zal het mechanisme voor een rechtvaardige transitie de 
socio-economische impact verlichten voor werknemers en gemeenschappen die het meeste 
getroffen worden door de veranderingen. In mei 2020 stelde de Commissie een een 
mechanisme voor de overheidssector ter ondersteuning van groene investeringen voor regio’s 
die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Het mechanisme werd in juni 2021 goedgekeurd 
door het Europees Parlement.

Het Parlement en de Raad bereikten een akkoord over de introductie van nieuwe bronnen van 
inkomsten om de EU-begroting en het Covid-19 economische herstelplan te financieren. Deze 
zouden onder andere komen van opbrengsten van het emissiehandelssysteem en van een 
mechanisme voor het aanpassen van de koolstofgrenzen dat de import van bepaalde goederen 
een heffing zou opleggen.

Om investeringen in milieuvriendelijke activiteiten te stimuleren en ‘groenwassen’ te voorkomen, 
heeft het Parlement in juni 2020 een nieuwe wetgeving inzake duurzame investeringen 
goedgekeurd. In november 2020 vroegen EP-leden ook een transitie naar een duurzaam 
economisch systeem, essentieel voor de strategische autonomie van de EU op lange termijn en 
om de veerkracht van de EU te verbeteren.

Ontdek hoe het fonds voor een rechtvaardige transitie de EU-regio’s zal helpen bij de transitie 
naar een groenere economie.
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210604IPR05513/biodiversiteit-ep-wil-bindende-doelstellingen-om-mens-en-natuur-te-beschermen
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20200618STO81513/green-deal-essentieel-voor-een-klimaatneutrale-en-duurzame-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/climate-change/20221019STO44561/deforestation-causes-and-how-the-eu-is-tackling-it
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/climate-change/20221019STO44561/deforestation-causes-and-how-the-eu-is-tackling-it
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering/20180703STO07123/klimaatverandering-in-europa-feiten-en-cijfers
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering/20200109STO69927/het-klimaatfinancieringsplan-van-europa-1000-miljard-euro
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering/20200109STO69927/het-klimaatfinancieringsplan-van-europa-1000-miljard-euro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_930
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_930
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/meerjarenbegroting-van-de-eu/20200918STO87405/waarom-wil-het-parlement-nieuwe-bevoegdheden-over-eigen-eu-inkomsten
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/meerjarenbegroting-van-de-eu/20200918STO87405/waarom-wil-het-parlement-nieuwe-bevoegdheden-over-eigen-eu-inkomsten
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/covid-19-recovery/20220610STO32721/recovery-plans-meps-push-for-wise-use-of-money-democratic-oversight
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering/20210303STO99110/co2-lek-parlement-wil-bedrijven-stoppen-die-emissieregels-omzeilen
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200615IPR81229/groene-investeringen-parlement-stelt-criteria-voor-duurzame-beleggingen-vast
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201109IPR91117/green-deal-eu-investeringen-moeten-naar-duurzame-activiteiten-gaan
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201109IPR91117/green-deal-eu-investeringen-moeten-naar-duurzame-activiteiten-gaan
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Meer informatie
Green Deal: wettelijk traject
Europese Commissie: de Green Deal
EPRS: interactieve infografiek over klimaatactie
EPRS briefing: Fit for 55 pakket (juni 2022, EN)
Facebook live met Pascal Canfin - voorzitter van de milieucommissie (mei 2021)
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https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/climateaction/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733513/EPRS_BRI(2022)733513_EN.pdf
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