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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 week na de presentatie van de voorstellen voor de financiering van de Green Deal (zie 
briefing 001) komen de kritische reacties op gang. Er worden allerlei vragen gesteld over de 
omvang van de voorziene middelen, over de herkomst en over de gevolgen voor andere 
Europese programma’s (zie artikel The Parliament). Bij de lidstaten zijn er vragen over de 
hoeveelheid geld die zij zelf krijgen en bij de voorgestelde extra financiering (de € 7,5 
miljard) bovenop eerdere voorstellen voor de meerjarenbegroting, waarover er nog geen 
akkoord is. 

 Enkele voorbeelden van reacties: 
o FOE Europe stelt dat er te weinig middelen voorzien zijn en zegt dat er te weinig 

garanties zijn om te voorkomen dat er alsnog geld naar fossiele projecten zal gaan. 
o Spanje vindt dat het te weinig geld krijgt. 
o Volgens een aantal waarnemers zal de Commissie voor de financiering werken met 

een mechanisme (via EIB en ECB) dat de eigen EU-regels schendt. (Zie reactie Hans-
Werner Sinn.) 

o Bellona vindt dat de Commissie door de concrete financieringsvoorstellen zelf de 
grote verwachtingen van de Green Deal ondergraaft. 

o Verzet groeit bij de landbouwers en de vissers (zie artikel Politico over Spanje). Op 
dit moment is er nog geen akkoord over het toekomstig Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid. Volgens de Commissie zal de landbouw zich ook moeten 
inschakelen in de principes van de Green Deal en dat leidt tot ongerustheid. De 
Commissie zal de ‘Farm to Fork Strategy’ voorstellen in de lente van 2020. De 
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boerenorganisaties vragen meer verduidelijking over de plannen. Vanuit de 
milieubeweging vindt men dan weer dat net het landbouwhoofdstuk het zwakke 
deel is van de Green Deal, omdat het nog veel te vaag is. De landbouwcommissaris 
stelt dat de Green Deal net een kans is voor de landbouw, vooral via het concept van 
de ‘bio-economie’. 

o Bankwatch stelt dat de financiering van de Green Deal fossiele brandstoffen moet 
uitsluiten. 

 De Ecofin van 21 januari sprak over de financiering van de Green Deal. Naar verluidt hebben 
enkele lidstaten grote vragen bij de extra financiering bovenop de voorziene begroting. 

 Tijdens die Ecofin ging het ook over het Europees Semester. In deze roadmap staat de 
voorziene timing. Op 26/02 zouden de landenspecifieke analyses worden gepubliceerd. Op 5 
maart zal de Raad Milieu waarschijnlijk debatteren over de vergroening van het Europees 
Semester. 

 Kroatië is nu voorzitter van de Europese Raad. Het programma van het voorzitterschap werd 
deze week voorgesteld. Interessant is de planning van de ministerraden van de volgende 
maanden. 

 Het Europees Parlement keurde een resolutie goed over de COP15 van de 
biodiversiteitsconventie. 

 Om de energie-intensieve industrie koolstofarm te maken is er voor de transitie nood aan 
een geïntegreerde industriële strategie (opinie Gauri Khandekar, VUB). 

 Climate-KIC en Just Transition. 

 Ernst & Young over de energietransitie. 

 Transport & Environment heeft berekend hoeveel investeringen nodig zijn voor laadpalen 
voor elektrische auto’s. 

 Zal er een carbon border tax komen? De Commissie wacht nog op een haalbaarheidsstudie, 
die klaar zou moeten zijn tegen eind 2020 (zie artikel Euractiv). Ivailo Kalfin is alleszins 
voorstander (zie artikel Euractiv).  

 De Green Deal kan alleen werken als de focus verschuift van arbeidsproductiviteit naar 
grondstoffen- en energieproductiviteit, zo stelt Karl Aiginger. 

 Moeten de regeringen ‘sovereign bonds’ uitschrijven voor de rechtvaardige transitie? (Nick 
Robins) 

 Energetische renovatie van woningen moet een belangrijk deel worden van de Green Deal. 
(Zie artikel Euractiv.) 

 De auto-industrie wil koolstofneutraal worden onder de Green Deal. 

 Tijdens het World Economic Forum in Davos werd het Global Risks Report 2020 voorgesteld. 
In dat rapport wordt klimaatverandering als een zeer ernstig risico beschouwd. Uit een 
survey van PWC blijkt dat het klimaat nog niet altijd de topprioriteit is voor ceo’s (zie artikel 
Euractiv). De Green Deal kan die ceo’s echter net helpen om het klimaat een meer centrale 
rol te geven (zie artikel Euractiv). Commissievoorzitster Ursula Von der Leyen had het in haar 
speech voor het WEO over de Green Deal. 

 Zijn de keuzes die gemaakt worden in diverse dossiers wel voldoende coherent met de 
doelstellingen van de Green Deal. Vooral vanuit de milieubeweging werd er met spanning 
uitgekeken naar een stemming in de energiecommissie van het EP over de strategische 
energieprojecten die nog subsidies van de EU zouden kunnen krijgen. In de lijst die 
voorgelegd werd, zitten nog veel gasprojecten (zie artikel Euractiv). FoEE is evenwel 
teleurgesteld in de uitkomst van de stemming, net als Bond Beter Leefmilieu. 

 CNCD vindt dat het akkoord EU-Vietnam niet coherent is met de Green Deal. 

 In het kader van de Green Deal loopt er een publieke consultatie over de richtlijnen van 
staatssteun bij het ETS-mechanisme. 

 Reacties zijn ook mogelijk over de klimaatwet. 
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 De Commissie zal de sociale partners raadplegen over het voorstel voor een 
minimuminkomen. 

 De EESC werkt aan een advies over de financiering van de transitie. (Work in progress van de 
EESC.) Op 23/01 organiseerde de EESC een debat over de Green Deal. 

 

Activiteiten 

 Op 28/01 is er een speciale grote conferentie van de Commissie over de Green Deal. (De 
conferentie was onmiddellijk volzet, is nog wel via streaming te volgen.) 

 29/01 | Conferentie EESC over biodiversiteit  

 06/02 | Energising the Green Deal 

 12/02 | Conferentie EESC over SOER 2020 

 13/02 | Conferentie EESC over financiering van de transitie 

 01-05/06 | EU Green Week (on nature and biodiversity) 

 22-26/06 | EU Sustainable Energy Week 
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