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Algemeen 

 De Europese Commissie stelde op 11 december 2019 het voorstel voor de European Green 
Deal voor (mededeling + roadmap). 

 De Europese Raad van 12 december 2019 bevestigde het principe van klimaatneutraliteit. 

 Het Europees Parlement heeft op 15 januari een resolutie goedgekeurd waarin met een 
ruime meerderheid de Green Deal wordt ondersteund. 

 De roadmap bij de mededeling van de Commissie geeft een indicatieve timing van de te 
verwachten initiatieven. Die timing zal meer gedetailleerd worden zodra het 
werkprogramma van de Commissie beschikbaar is. 
 

Actualiteit 

 In de Kamer is een vraag aanvaard om de Commissie (Ursula von der Leyen en Frans 
Timmermans) uit te nodigen om in de plenaire zitting een toelichting te geven over de Green 
Deal. 

 Tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement waren er twee belangrijke 
elementen. Er was de aankondiging door de Commissie van het Green Deal Investment Plan 
en het Just Transition Mechanism. Daarnaast was er het debat in het EP over de Green Deal 
en de bespreking van een resolutie met het standpunt van het EP over de Green Deal. 

 Voor wat het Green Deal Investment Plan betreft, dit gaat samengevat over een bedrag van 
€ 1.000 miljard. Verschillende bronnen zorgen ervoor dat dit bedrag kan gemobiliseerd 
worden. 
 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en#documents
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en#documents
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-29-2019-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_EN.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24


 
 

 Het voorgestelde nieuwe EU-budget voor de periode 2021-2027 zou op zich al, via 
verschillende programma’s, 25% moeten investeren in klimaat- en milieugerichte doelen. Als 
men alles extrapoleert over 7-10 jaar zou de EU-begroting € 503 miljard moeten voorzien. 
Dat zou aanleiding moeten geven tot nationale cofinanciering van € 114 miljard. Via 
InvestEU wil men € 279 miljard privé- en publieke middelen mobiliseren. Hierbij zal ook de 
EIB een rol spelen. Het Just Transition Fund zal tussen 2021 en 2027 minstens € 100 miljard 
mobiliseren. Over 10 jaar gaat het over € 143 miljard. Via ETS wil men nog € 25 miljard 
inzetten. 

 Er is op dit moment nog geen akkoord over het meerjarig begrotingskader voor de EU. In het 
voorstel van de Commissie wordt gepleit voor € 7,5 miljard extra bijdragen van de lidstaten 
(ten opzichte van het eerdere voorstel van de Commissie voor de meerjarenbegroting), in te 
zetten voor het Just Transition Fund. 

 Er is een reeks van criteria afgesproken voor de verdeling van het Just Transition Fund. 

 De Commissie heeft daarnaast nog voorstellen gedaan voor een sterker sociaal Europa voor 
een rechtvaardige transitie. Daarin zitten onder meer ideeën voor een afgesproken 
minimuminkomen. 

 Mededeling Commissie over Green Deal Investment Plan en Just Transition Fund. 
Mededeling over verdeling van het Just Transition Fund. 

 De reacties op de investeringsplannen waren gemengd. Zo zijn er vragen bij de belofte van 
de Commissie voor veel geld, hoewel er daarover nog weinig harde garanties zijn. Ook voor 
het Just Transition Fund zou maar weinig EU-geld effectief worden ingezet (artikel Politico). 
Het zou ook gaan om een heroriëntering van huidige middelen van het Cohesiefonds. (Zie 
ook artikel Bruegel.) 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_66
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_18
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_48
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_50
https://www.politico.eu/article/european-commission-brussels-green-cash-credentials-questioned-frans-timmermans-budget-just-transition-mechanism/
https://bruegel.org/2020/01/a-trillion-reasons-to-scrutinise-the-green-deal-investment-plan/


 
 

 Er zijn ook reacties die stellen dat de voorziene middelen veel te beperkt zijn voor de echte 
uitdaging (artikel Euractiv). 

 De middelen van het Just Transition Fund zullen in de feiten naar een beperkt aantal landen 
gaan, voornamelijk dan een land als Polen, en ook wel Duitsland (artikel Euractiv). Met name 
die regio’s waar er nog een sterke aanwezigheid is van steenkoolmijnen wil men kunnen 
ondersteunen. Polen heeft trouwens als enige land de tekst van de Europese Raad van 
december niet ondertekend. België zou 68 miljoen kunnen krijgen uit het fonds. Dat bedrag 
kan niet zomaar regionaal verdeeld worden. De kans is dat het naar bedrijven in de 
Antwerpse haven zou gaan. Er is ook nog geen akkoord dat de lidstaten (vooral dan de 
nettobetalers) meer geld zullen geven aan de EU om tot die € 7,5 miljard te komen. 

 Naast de discussie over de investeringen was er dus de resolutie van het Europees 
Parlement. De resolutie werd aanvaard met 482 stemmen voor, 136 tegen en 95 
onthoudingen. Het EP steunt de Green Deal en ook het investeringsplan, maar heeft ten 
opzichte van de voorstellen van de Commissie gevraagd op een aantal punten de voorziene 
ambitie nog aan te scherpen, met name dan voor de voorziene klimaatwet. De Commissie 
had als doel voor 2030 minstens 50% reductie in de richting van 55% voorgesteld. Het EP 
heeft daar nu 55% van gemaakt. 

 

Activiteiten 

 Op 28/01 is er een speciale grote conferentie van de Commissie over de Green Deal. 

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/question-marks-raised-over-scale-of-eus-new-climate-fund/
https://www.euractiv.com/section/energy/news/not-all-member-states-will-benefit-from-the-european-green-deal/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69902/parliament-supports-european-green-deal-and-pushes-for-even-higher-ambitions
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69902/parliament-supports-european-green-deal-and-pushes-for-even-higher-ambitions
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_EN.html
https://ec.europa.eu/info/events/high-level-public-conference-european-climate-law-2020-jan-28_en

