Dossier klimaat

De Europese Commissie die eind 2019 aantrad, lanceerde het ambitieuze plan om van Europa het eerste
klimaatneutrale continent ter wereld te maken, en dat tegen 2050. In dit dossier krijg je een korte overzicht van de
problematiek van de klimaatopwarming. Daarna ontdek je welke stappen al gezet zijn en wat de plannen zijn van de
Europese Unie.
Dossier laatst bijgewerkt in juni 2020
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1. Ons klimaat warmt op, en snel
1.1. Het broeikaseffect, hoe werkt het?
De zon verwarmt onze aarde. De atmosfeer kaatst een deel van deze
zonnestraling terug de ruimte in, een ander deel wordt omgezet in warmte.
Ook deze warmte verdwijnt deels in de ruimte. Natuurlijke broeikasgassen,
zoals kooldioxide (CO2) en methaan (CH4) houden de warmte die de aarde
uitstraalt gedeeltelijk vast; ze leggen als het ware een warm deken om de
aarde. Dit noemt men het broeikaseffect.
Zonder het natuurlijke broeikaseffect zou de gemiddelde temperatuur op
aarde op jaarbasis -18 graden Celsius bedragen, in plaats van de huidige +15
graden.
Bron: Milieuloket.nl

1.2. Oorzaak: uitstoot van broeikasgassen
Sinds de industriële revolutie (1850) gebruiken we massaal fossiele brandstoffen. Door het verbranden van
steenkool, olie en aardgassen, pompen we onnatuurlijk grote hoeveelheden broeikasgassen de lucht in. Als gevolg
zien we een drastische stijging van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Dit versterkt het natuurlijke
broeikaseffect: Wetenschappers die de gemiddelde temperatuur op aarde grondig analyseerden, zien dat de
wereldwijde temperatuur op dit moment al 1,1° Celsius warmer is ten opzichte van de pre-industriële periode 18501900.

Waar komt de uitstoot van broeikasgassen vandaan?
De uitstoot komt wereldwijd vooral van de productie van elektriciteit en
verwarming, landbouw, bosbouw, industrie en transport (zie grafiek
hiernaast). Daarnaast zorgen de groei van de wereldbevolking en
ontbossing voor een groeiende ecologische voetafdruk en een tragere
omzetting van CO2 in zuurstof.
Bron: klimaat.be

De huidige opwarming van 1,1°C komt al dicht in de
buurt van de kritische bovengrens van 2°C (ook
‘omslagpunt’ genoemd). Niemand weet hoe de aarde de ijskappen, oceanen enz. – zal reageren op een
opwarming boven deze 2°C. Wetenschappers stellen
dat als de opwarming van de aarde deze grens
overstijgt, de mens niet in staat zal zijn de gevolgen op
te vangen.

“Niet alleen het temperatuurverschil is belangrijk, ook de
snelheid waarmee de temperatuur opwarmt is zorgwekkend”
aldus Pieter Boussemaere in deze video van de VRT “Waar
komt de klimaatopwarming vandaan?”
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Dit omslagpunt kan je beschouwen als een compromis
tussen de wetenschap en de politiek, of tussen wat
wenselijk en enigszins haalbaar is. Want ook bij een
stijging van 2°C zullen er gevolgen zijn. Steeds meer
wetenschappers willen de grens daarom verlagen tot
1,5°C.
Europahuis Ryckevelde

1.3. Gevolgen voor mens en milieu
Duidelijk is dat klimaatopwarming iedereen treft. Toch kan niet gezegd worden dat de gevolgen ‘gelijk’ verdeeld zijn:
Het zijn vooral de armste regio’s die getroffen worden door de klimaatopwarming: de kloof tussen de armste en
rijkste economieën ter wereld is een kwart gegroeid door de klimaatproblematiek.

De natuur verandert
De afgelopen 5 jaar zijn meteen ook de warmste jaren ooit gemeten. De klimaatopwarming is dus al een feit en we
krijgen dan ook al te maken met de eerste gevolgen: Heel wat natuurlijke systemen (of ecosystemen), die ons in
staat stellen te leven zoals we vandaag leven, komen onder druk te staan. Zoals al aangegeven, verschillen de
gevolgen van regio tot regio. (Bron: Mo*)
Meer en hevigere extreme weersomstandigheden:




Meer neerslag en steeds zwaardere regenval in bepaalde regio’s
Meer droogte en hittegolven in bepaalde regio’s
Uitzonderlijke natuurverschijnselen zoals orkanen, tsunami’s en zelfs
aardbevingen en grondverschuivingen (door smeltend ijs) komen
vaker voor, ook in gebieden die daar voorheen amper mee te maken
kregen.

Veranderingen in de biodiversiteit op aarde:
In bepaalde gebieden ligt het tempo waarop bepaalde plantenen diersoorten veranderen of uitsterven 100 tot 1000 keer hoger
als gevolg van de klimaatopwarming.
Niet alleen voedselketens (waar ook de mens zijn plek in opeist)
komen zo in gevaar, maar natuurlijke systemen en verhoudingen
die eeuwenlang de ‘natuurlijke orde’ op aarde bewaarden,
verdwijnen of komen onder druk te staan.

“Tijgermug trekt verder op richting België”
De tijgermug, een exotische muggensoort die
drager kan zijn van virussen als dengue, gele
koorts en zika, zal in de toekomst waarschijnlijk
vaker in ons land opduiken. In Spanje is hij
intussen al ingeburgerd.

Meteorologische gevolgen voor Europa


Zuid- en Centraal-Europa krijgen alsmaar meer hittegolven en droogte.



Het Middellandse Zeegebied wordt droger, waardoor het nog
kwetsbaarder wordt voor bosbranden.



Noord-Europa wordt aanzienlijk natter, met vooral in de winter meer
gevaar voor overstromingen.



Lager gelegen landen, zoals België en Nederland, zijn zeer kwetsbaar
voor zeespiegelstijgingen. (De timemachine’ van de Nasa toont de
gevolgen bij stijging tot 1 tot 5 meter voor de lage landen.)



Ook de stedelijke gebieden, waar 4 op de 5 Europeanen wonen, krijgen
te maken met hittegolven, overstromingen of zeespiegelstijgingen.
Vaak kunnen net die stedelijke gebieden zich moeilijk aanpassen aan
Klik op de kaart om de gevolgen per
de klimaatverandering.
regio te bekijken (Bron: EP)
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Economische en maatschappelijke gevolgen
Zoals al gezegd, hebben deze veranderingen van ons milieu grote
gevolgen voor onze economieën, maatschappijen en onze hele
menselijke beschaving.
De kettingreactie die in gang wordt gezet door de opwarming van de
aarde, treft heel wat bevolkingsgroepen: ongeveer de heft van de
wereldbevolking leeft vandaag in een gebied dat rechtstreeks
gevolgen ondervindt van de klimaatopwarming. Door de
toenemende globalisering en onderlinge verbondenheid tussen
mensen, blijven deze problemen niet binnen landsgrenzen. Zo kan
een getroffen groep mensen in pakweg midden Afrika ook voor
uitdagingen zorgen in Europa, als deze op zoek gaan naar een beter Cycloon Idai richtte in Zuid-Afrika zo veel schade
aan, dat dit voelbaar was in de armoedecijfers.
leven.

’klimaatarmoede’ wordt zo een nieuw fenomeen.

Een rapport van de Global Commission on Adaptation, schat dat:





het aantal mensen in armoede tegen 2030 groeit met 100 miljoen, als gevolg van klimaatopwarming.
143 miljoen mensen hun woonst zullen ontvluchten tegen 2050, omwille van de klimaatproblematiek.
de economische gevolgen van klimaatopwarming jaarlijks zo’n 520 miljard dollar kosten.
de kosten in de gezondheidssector met 4 miljard dollar per jaar zullen stijgen tegen 2030, onder meer door de
snellere verspreiding van tropische ziektes.

Niet de enige vervuiler, wel de ergste
Europa is vandaag verantwoordelijk voor 9 à 10 % van de wereldwijde uitstoot.
Vergis je echter niet, de uitstoot per hoofd blijft in Europa nog steeds hoger dan
in pakweg China of India. Als iedereen zou leven zoals de gemiddelde Belg
hebben we 4 planeten nodig om aan onze noden te voldoen. Als iedereen zou
leven zoals een gemiddelde Indiër komen we met een halve planeet toe.
Gemiddeld gezien hebben we 1,7 planeten nodig om ook in de toekomst te
blijven leven zoals nu. We verbruiken momenteel dus veel meer dan wat onze
planeet eigenlijk kan dragen. Bereken via volgende link je eigen ecologische
voetafdruk.

2. de wereld reageert
2.1. Klimaat op de wereldagenda
Wetenschappers trekken aan de alarmbel
In de loop van de 19e en 20ste eeuw trekken wetenschappers aan de
alarmbel: er blijkt een link te bestaan tussen de verhoogde
concentratie CO2 in de atmosfeer en de stijgende temperatuur op
aarde. Systematische metingen op het eiland Mauna Loa in Hawaii
nemen elke twijfel weg: met een stijgende uitstoot van CO2, gaat
ook de temperatuur op aarde omhoog.
In 1990 brengt het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change) een rapport uit waaruit blijkt dat de mens
hoogstwaarschijnlijk aan de basis ligt van de opwarming van het
Bovenstaande grafiek toont een duidelijk verband
klimaat door de uitstoot van broeikasgassen.
tussen CO2-concentraties en temperatuur. (bron:
klimaat.be)
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De politiek reageert
Een politiek antwoord kan nu niet uitblijven. In de vorm van de United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCC), het klimaatverdrag van de Verenigde Naties, gaan 195 landen én de Europese Unie de uitdaging aan
om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Bovendien verbinden de landen zich er toe om jaarlijks samen
te komen tijdens de zogenaamde Conference of Parties (COP). Tijdens deze bijeenkomsten wordt de vooruitgang in
het klimaatbeleid besproken, en worden nieuwe verbintenissen aangegaan in de vorm van klimaatverdragen:


Kyoto I: tijdens COP3, de derde bijeenkomst van de ondertekenaars in 1997, sluiten de deelnemers een eerste
akkoord: het Kyoto Protocol. de verschillende regeringen beloven om gemiddeld 5% minder uit te stoten dan
in 1990. Dit tegen de periode 2008-2012. De doelstellingen verschillen per land. De EU streefde naar een
vermindering van 8%.



Kyoto II: Tijdens de COP18, die in 2012 plaatsvond in Doha, besluiten de deelnemers om bij gebrek aan een
nieuw akkoord, het bestaande Kyoto Protocol te verlengen tot 2020.



Akkoord van Parijs: in 2015 slagen de deelnemers er tijdens COP21 in Parijs wel in om een nieuw ambitieus
akkoord te sluiten dat zo goed als heel de wereld omvat. Twee opvallende nieuwe klimaatleiders (China en de
VS) gaven het akkoord een noodzakelijke duw in de rug. Tijdens de COP24 in Katowice (2018) werd het Paris
Rulebook samengesteld. Dit maakt het akkoord ook praktisch uitvoerbaar.

Het akkoord van Parijs: ambitieus, bindend en collectief
Een ambitieus akkoord

Deelnemende landen moeten de temperatuurstijging ruim onder 2°C (t.o.v. de pre-industriële periode) houden en zelfs
nastreven om deze temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C.

De capaciteit van landen om zich aan te passen aan klimaatopwarming en klimaatweerbaarheid moet verhoogd worden
(adaptatie).

Landen moeten de transitie maken naar een koolstofarme maatschappij: tegen 2020 moeten de deelnemende landen
een strategie ontwikkelen om naar een koolstofarme samenleving te evolueren.

Er moeten middelen vrij gemaakt worden om bovenstaande stappen financieel te ondersteunen. Vanaf 2025 moet er
bijvoorbeeld elk jaar 100 miljard dollar naar ontwikkelingslanden vloeien, om bovenstaand beleid mogelijk te maken.
Een bindend akkoord

Het akkoord is wettelijk bindend en afdwingbaar.

Elk land bepaalt zelf hoeveel het minder zal uitstoten, de zogenoemde Intended Nationally Determined Contributions of
INDC’s. De EU legt zichzelf hierin op om tegen 2030 40% minder uit te stoten ten opzichte van 1990. Kijk hier voor een
overzicht van de INDC’s. In 2020 dienen alle partijen opnieuw INDC’s in. Slechts 4 landen deden dit tot nu toe.
Een collectief akkoord

Zo goed als heel de wereld omarmt het klimaatakkoord. Bovendien wordt er van iedereen inspanning verwacht, en
verdwijnt de opdeling tussen ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden.

Het akkoord werd ook historisch snel goedgekeurd: een jaar na de bekendmaking trad het akkoord al in werking (Voor
het Kyoto Protocol duurde dit 7 jaar ).
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3. Het Europees klimaatbeleid
Het Europese klimaatbeleid begon pas in 1990, als onderdeel van het milieubeleid. Stelselmatig en onder invloed van
wat er internationaal werd vastgelegd, kreeg de Europese Unie meer bevoegdheden op vlak van klimaat:






De Europese Unie legt concrete doelstellingen vast voor de gehele Europese Unie, vb. minimum uitstoot van
CO2, minimum aandeel hernieuwbare energie, enzovoort.
Sinds 2010 is er in de Europese Commissie een apart Directoraat-Generaal voor Klimaatactie.
De EU stelt eigen klimaatdoelstellingen op om verdere opwarming tegen te gaan, met doelen tegen 2030 en
2050. Daarnaast maakt de EU ook aanpassingsplannen en speelt ze een voortrekkersrol op het internationale
toneel.
Met de Green Deal, die op 11 december 2020 door de Europese Commissie werd voorgesteld, komt er voor het
eerst ook een overkoepelende en allesomvattende klimaatstrategie.

3.1. Wat is de Green Deal?
De Europese Green Deal is het overkoepelende klimaatplan van de Commissie-Von der Leyen om de EU tegen 2050
klimaatneutraal te maken. Dit wil zeggen dat we tegen dan slechts evenveel CO2 uitstoten als we kunnen opvangen
of verwerken. Tegelijkertijd is het de nieuwe Europese groeistrategie die de hele Europese economie moet
transformeren in een groene, efficiënte en competitieve economie.
De Europese Green Deal is een startpunt, het bevat zelf geen concrete wetgeving. Deze klimaatwetgeving wordt in
de komende jaren wel uitgewerkt op basis van dit plan.

Volgens de nieuwe Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is deze Green Deal
het Europese man-op-de-maanmoment. Samen met Vicevoorzitter en Commissaris
voor de Green Deal Frans Timmermans benadrukte ze dat dit een project is dat
vooral veel terug zal geven en een strategie zal zijn ‘die zorg draagt voor alles en
iedereen’. Bekijk hier haar volledige toespraak over de Green Deal.

❷

Hoe moet je de Green Deal lezen
De officiële communicatie van de Green
deal naar de Raad en het Europees
Parlement is opgebouwd uit 4
hoofdstukken:




❹

❸

Dit is het officiële schema van de Green Deal, zoals voorgesteld door de
Commissie . De verschillende titels worden verder in dit dossier besproken en
uitgewerkt. De groene en blauwe kaders vallen onder het tweede hoofdstuk. (Bron:
EC)
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Een inleidend hoofdstuk met een
probleemomschrijving (niet in
schema )
Hoofdstuk 2 over de
transformatie van de EU
economie. Dit bestaat uit 11
domeinen die zijn uitgewerkt in
47 concrete maatregelen die de
Europese Commissie in de
toekomst zal nemen.
Hoofdstuk 3 over het klimaatpact
Hoofdstuk 4 over de EU als
wereldleider

Europahuis Ryckevelde

3.2. Waar komt de Green Deal vandaan?
Het idee van klimaat neutraliteit
Na de ondertekening van het Akkoord van Parijs kreeg het IPCC de opdracht om een
rapport te schrijven over hoe de deelnemende landen de opwarming moesten
beperken tot 1.5°C. In 2018 kwam de organisatie tot de conclusie dat we dat we bij
een ongewijzigd klimaatbeleid de 1,5 graden grens overschrijden tussen 2030 en
2052. In 2100 zou de gemiddelde temperatuur zo’n 4 graden hoger kunnen liggen.

Klik op de afbeelding om het
hele rapport te raadplegen.
(Bron: IPCC)

Volgens het IPCC moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met
45% dalen (tegenover 2010) en moet er rond 2050 een netto nul-uitstoot zijn klimaatneutraal dus. In dit scenario is de kans 1 op 2 dat we de 1.5 graden grens niet
overschrijden.

Een schone planeet voor iedereen
De Green Deal is de opvolger van een ‘Een schone planeet
voor iedereen’, de langetermijnvisie van de Commissie
Juncker die op basis van het bovenstaande IPCC rapport
werd geschreven in 2018. In deze visie staat dat de EU in
2050 volledig klimaatneutraal moet zijn. Volgens voormalig
Commissaris voor klimaatactie en energie, Miguel Cañete,
was dit de enige manier om de belofte van het Akkoord van
Parijs na te komen. Je kan de Green Deal zien als het plan van
aanpak van de nieuwe Commissie om de visie van de vorige
Commissie uit te voeren.

Een klimaatneutraal Europa, wat betekent dat? In
dit filmpje van de Europese Ministerraad wordt
kort uitgelegd wat bedoeld wordt met
klimaatneutraliteit, en hoe ze dit wil bereiken.

Naar een langetermijnstrategie voor koolstofarme ontwikkeling
In het Akkoord van Parijs staat dat alle Partijen er naar streven om ten laatste in 2020 langetermijnstrategieën voor
een koolstofarme ontwikkeling uit te werken en mee te delen. Deze moeten getuigen van de hoogst mogelijke ambitie
en moeten gebaseerd zijn op het nieuwste wetenschappelijke onderzoek, zoals dat van het IPCC. De strategie van de
EU werd in maart 2020 ingediend bij het secretariaat van het UNFCCC en vormt de kern van de Green Deal.

De politieke agenda van Ursula von der Leyen
Het ontwerpen van de Green Deal startte dus al in 2018 met de vorige
Europese Commissie. De Europese plannen werden een stuk concreter toen
Ursula von der Leyen in juli 2019 haar klimaatambities uitsprak in ‘Mijn
agenda voor Europa’, de beleidslijnen voor de nieuwe Europese Commissie.
Verschillende elementen die we vandaag in de Green Deal terugvinden,
staan ook al in dit document: klimaatneutraliteit in 2050, een bindende
klimaatwet, de nieuwe reductiedoelstelling voor 2030
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3.3. De belangrijkste bouwstenen van de Green Deal
1. Naar een CO2-neutraal Europa
Om de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 te bereiken, wil de Commissie volgende stappen ondernemen:


Een Europese Klimaatwet: op 4 maart 2020 stelde de commissie
een klimaatwet voor die de 2050-doelstelling van
klimaatneutraliteit bindend maakt voor de lidstaten en de
Europese instellingen.



Om klimaatneutraliteit te bereiken, zet de Commissie in op
hogere ambities tegen 2030. Met de huidige 2030-doelstellingen
wil de EU tegen 2030 de uitstoot (tegenover 1990) doen dalen
met 40%. Hoewel dit nog niet in de klimaatwet is opgenomen,
wil de Commissie deze doelstelling optrekken naar 50-55%.
Eerst moeten de economische gevolgen onderzocht worden.



Om deze hogere ambities tegen 2030 te realiseren, zet de
Commissie in op nieuwe richtlijnen voor het ETS (zie kader) en
op een verhoging van de bindende nationale CO2reductiedoelstellingen voor sectoren buiten het ETS. De huidige
reductiedoelstellingen (goed voor 55% van de totale uitstoot)
voor de lidstaten vind je hier.



Om te vermijden dat bedrijven hun koolstofintensieve
producties naar landen buiten de EU verkassen en zo meer
koolstof importeren (zogenaamde koolstoflekkage) bekijkt de
Commissie of ze in bepaalde sectoren kan werken met
koolstofbeprijzing en koolstofbelastingen aan de Europese
buitengrenzen.



Omdat ze niet alle gevolgen van klimaatopwarming tegen kan
houden, zet de Commissie ook in op een nieuwe strategie voor
aanpassing aan de klimaatverandering. Momenteel loopt er een
publieke consultatie om de strategie uit te werken.

Een emissiehandelssysteem voor de
industrie in de Europese Unie
Het ETS-systeem (Emission Trading
System) verplicht bedrijven om rechten te kopen om CO2 en andere broeikasgassen te mogen uitstoten
(uitstootrechten), waarbij het ene bedrijf ‘ongebruikte uitstootrechten’ kan
verkopen aan bedrijven die teveel uitstoten. In verschillende fases worden
de uitstootrechten naar omlaag gehaald, waardoor de totale uitstoot
vermindert. Het loont dus om als bedrijf in te zetten op minder uitstoot.
Bekijk hier een filmpje dat ETS in detail
uitlegt (bron: DG Climate Action). Het
ETS-systeem is ook van toepassing op
de luchtvaartsector en dekt 45% van
alle uitstoot in de EU.

De huidige aanpassingsstrategie:
Op het niveau van de lidstaten moedigt de Commissie de lidstaten aan om
een nationale aanpassingsstrategie te ontwikkelen en reikt ze financiële
middelen aan om hun aanpassingscapaciteiten op te bouwen en
maatregelen te nemen. In 2018 werden de nationale
aanpassingsstrategieën beoordeeld (25 lidstaten hebben er een, lees hier
die van België).
Op EU-niveau ondersteunt de commissie kwetsbare sectoren zoals de
landbouw en de visserij. Ook de Europese infrastructuur moet
veerkrachtiger worden, en het gebruik van verzekeringen tegen
‘klimaatschade’ wordt gestimuleerd.
Het platform Climate-Adapt werd door de Europese Commissie opgericht
om alle kennis over aanpassingsstrategieën te coördineren.
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2020 staat nu al op de lijst van jaren
met langdurige droogte
Op 8 april 2020 liepen de
temperaturen op tot 24,1 graden.
Nooit was het op die dagen zo
warm sinds 1892. Ondertussen is
de droogte in de lente en zomer
van 2019 erkend als
landbouwramp.

Europahuis Ryckevelde

2. De doelstellingen rond energie
Naast de CO2-reductiedoelstelling van 40% bevatten de huidige 2030- doelen ook twee andere doelstellingen:



De Europese energiemix moet uit ten minste 32% hernieuwbare energie bestaan.
De energie-efficiëntie moet minstens met 32,5% toenemen.

Om deze doelstellingen te realiseren in functie van klimaatneutraliteit in 2050, zet de EU in op:

Nationale Energieplannen: eind 2019 dienden alle
Europese lidstaten hun energieplannen in, met daarin hun
ambities rond energie-efficiëntie en hernieuwbare
energie. Uit die plannen moet blijken dat de lidstaten
tussen 2021 en 2030 maatregelen treffen om de 2030doelstellingen te behalen.

De 4 domeinen van de nationale energieplannen: emissiereductie,
hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en interconnectiviteit
(landen sluiten aan op elkaars netwerk om energie uit te kunnen
wisselen). Bron: EC

3. Bedrijven mee aan boord krijgen

Inzetten op moderne en efficiënte infrastructuur: de
Europese energiemarkt moet volledig worden
geïntegreerd, gekoppeld en gedigitaliseerd. Zo wil de
Commissie dat de gassector volledig koolstofvrij wordt en
steunt ze steden die kiezen voor nieuwe
thermotechnieken om woningen te verwarmen.
Daarnaast moet groene energie een aantrekkelijke en
goedkope keuze zijn voor gezinnen. De realisatie van de
energie-unie en het Trans-Europese Energienetwerk
zullen hier een belangrijke rol in spelen.

Ongeveer de helft van de totale broeikasgasemissies
en meer dan 90 % van het biodiversiteitsverlies en
watervervuiling zijn het gevolg van
grondstoffenwinning en de verwerking van
materialen, brandstoffen en levensmiddelen. Het
bedrijfsleven is verantwoordelijk voor 20% van alle
Europese emissies. Daarom zet de Commissie in op:
Een industriële strategie
Deze strategie moet er voor zorgen dat de Europese
industrie evolueert naar een koolstofarme industrie
zonder in te boeten aan concurrentievermogen, en
tegelijkertijd digitale marktleider wordt. De
strategie legt bijvoorbeeld vast dat de Commissie
werk zal maken van een veilige , groene en
goedkope toegang tot energie en grondstoffen.

Met deze stappen zet de Commissie in op een dubbele transformatie
van de economie : die naar een circulaire én naar een digitale
economie. (bron: EC)

Een Actieplan voor een circulaire economie
Dit actieplan moet onze lineaire economie (producten die kapot gaan worden niet hergebruikt, en verdwijnen uit de
economie als afval) transformeren naar een circulaire economie waarin producten zo lang mogelijk worden ingezet
(door ze bv. te repareren of te hergebruiken in een andere vorm). Het bevat maatregelen om producten duurzamer
te maken, consumenten meer rechten te geven (over garantie en herstel) en treft maatregelen om de hoeveelheid
afval te verkleinen.
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4. Gebouwen, transport, landbouw en biodiversiteit

De Commissie pleit voor een “golf van renovatie” van openbare
en particuliere gebouwen om het renovatiepercentage van de
lidstaten (dat nu tussen de 0.4% en 1,2% van alle gebouwen
per jaar schommelt) omhoog te trekken. Gebouwen zijn
namelijk goed voor 40% van alle verbruikte energie.

Bovenstaande afbeelding schetst de uitdagingen rond
energie. (Bron: EC)

Daarnaast investeert de Commissie in de overgang naar
duurzame en slimme mobiliteit door in te zetten op
betaalbare, gezondere en schonere vervoersalternatieven.
Vervoer is vandaag goed voor een kwart van de Europese
emissies. Via multimodaal vervoer (vb. slimme combinaties
door bijvoorbeeld treinverkeer en vervoer over
binnenwateren te combineren) en slimme verkeersystemen
moet dit mogelijk worden. Daarnaast wil ze tegen 2025 1
miljoen openbare oplaad– en tankstations met duurzame
vervoersbrandstoffen .

1 miljoen laadpunten zouden zo’n 13 miljoen voertuigen van
‘alternatieve’ brandstof moeten voorzien tegen 2025 .
(Bron: EC)

Met een nieuwe “Van boer tot bord”-strategie pleit de
Commissie voor veilig, duurzaam en gezond voedsel
voor alle Europeanen. Samen met de landbouw– en
voedingssector wil ze, op basis van nieuwe
technologieën en wetenschappelijke ontdekkingen, een
duurzaam Europees voedselbeleid op poten zetten. Het
gaat dan bijvoorbeeld over plannen om het gebruik van
chemische pesticiden, meststoffen en antibiotica in
voedsel te doen dalen. In deze video worden de
belangrijkste stappen in de strategie besproken.
De nieuwe ’Van boer tot bord’-strategie is circulair: van
productie tot consumptie. (bron: EC)

De Commissie werkt ook aan het behoud en herstel van ecosystemen
en biodiversiteit , onder meer door
‘een gifvrij milieu’ op de agenda te zetten. De Commissie wil een
biodiversiteitstrategie lanceren met onder meer een uitbreiding van het
Natura 2000 netwerk van beschermde Europese natuurgebieden en
vergroening van steden. Daarnaast komt er ook een nieuwe EUbosstrategie.
Bekijk alle Europese beschermde
natuurgebieden door op de kaart hiernaast te
klikken. (bron: Natura 2000)
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3.4. Het budget
De Green Deal vraagt om een grote investering. Om de huidige doelstellingen tegen 2030 te realiseren, is er al een
investering van 260 miljard euro per jaar nodig. Om de green deal te bekostigen, maakt de Commissie in totaal meer
dan 1000 miljard euro vrij voor de periode 2020-2030:






500 miljard komt rechtstreeks uit de EUbegroting via bestaande fondsen zoals het
landbouwfonds of het Regionaal
Ontwikkelingsfonds. 114 miljard euro zou
door de lidstaten worden bijgedragen. De
nationale begrotingen spelen een sleutelrol
in de transitie.
300 miljard euro komt voort uit private en
publieke investeringen via het Europees
investeringsfonds EUinvest.
De Europese Investeringsbank maakt 200
miljard euro vrij door haar leencapaciteit in
functie van groene projecten te gebruiken.

Van veel te duur naar niet radicaal genoeg:
Op 14 januari 2020 sprak het Europees Parlement zich uit
over het investeringsplan voor de Europese Green Deal.
Deze voorstelling verliep niet zonder slag of stoot. Terwijl
de ECH-fractie bijvoorbeeld sprak over ‘financiële
avonturen’ waar ze niet aan mee zouden doen, leken de
leden van de groene fractie het verschil niet te zien met de
traditionele debatten over de meerjarenbegroting.
Het gaat dan ook vooral over een heroriëntering van het
bestaande budget, dat telkens een duurzaamheidstoets
moet ondergaan. Niet alleen ‘nieuw geld’ dus, maar een
vergroening van elke euro die op het niveau van de EU, de
lidstaten en de private markt word uitgegeven.

Rechtvaardig transitiemechanisme
Omdat de kosten voor deze transitie hoger
zullen liggen voor bepaalde lidstaten dan voor
anderen, werkt de Commissie met een
transitiemechanisme: ze zal tussen 2021-2027
zo’n 100 miljard euro reserveren voor sectoren
en regio’s die aanzienlijke kosten te verwerken
krijgen door de Green Deal. Denk dan
bijvoorbeeld aan Polen, waar de energiemix
nog voor een groot stuk bestaat uit bruinkool.

Een antwoord op de Poolse ‘Nee’

Klik op de afbeelding om het hele financieringsplan te bekijken. (Bron: EC)

Polen spartelde tijdens de klimaattop op 12
december heftig tegen, en weigerde de
klimaatdoelstelling tegen 2050 te tekenen:
“Polen kon zich er in dit stadium niet toe
verbinden deze doelstelling te zullen nastreven,
en daarom zal de Europese Raad in juni 2020
op deze kwestie terugkomen” (Uit de conclusies
van de Europese Raad).

Inspraak via een klimaatpact
Samen met de klimaatwet werd ook het klimaatpact voorgesteld aan het brede publiek. Dit pact
heeft als doel burgers te informeren en te engageren door lokale initiatieven te ondersteunen en
burgers inspraak te geven bij het Europese klimaatbeleid. Het klimaatpact zal voortbouwen op de
burgerdialogen en -vergaderingen die de Commissie overal in de EU zal organiseren.
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3. 5 De EU als internationale klimaatleider

Omdat klimaatopwarming een wereldwijd probleem is, heeft het ook
een globale aanpak nodig. De Europese Unie beseft dat de eigen
inspanningen verloren gaan als ze ook de rest van de wereld niet mee
op de kar krijgt.

Wereldwijd zijn de blikken gericht op
bovenstaande spelers. Deze staats– en
regeringsleiders hebben een leidende stem
in het klimaatdebat, en zijn in staat om aan
de klimaatkar te trekken.

Om deze leidersrol mogelijk te maken zet de Commissie in op
topbijeenkomsten met andere wereldspelers, zoals de geplande
topbijeenkomst tussen de EU en China in 2020 . Klimaat zal ook op tafel
liggen tijdens de volgende top tussen de landen van de Afrikaanse
Unie en de EU. Er zijn immers heel wat hoofdrolspelers als het gaat over
het internationale klimaatbeleid.

Het internationale klimaatgezicht van de EU
Hoewel Ursula von der Leyen als Commissievoorzitter mee aan het roer
van de Green Deal staat, is het de Nederlandse Commissaris Frans
Timmermans die de Green Deal verder uit zal werken. Naast het
realiseren van klimaatneutraliteit binnen de EU, zal hij ook namens de
EU onderhandelen met andere grote vervuilers om de wereldwijde
uitstoot terug te dringen.
Dit doet hij samen met Virginijus Sinkevičius, de Litouwse Commissaris
voor omgeving, oceanen en visserij. Hij is onder meer bevoegd voor de
uitvoer van de strategie voor een circulaire economie en de
ontwikkeling van een nieuwe biodiversiteitstrategie. Op internationaal
niveau vertolkt hij de Europese stem rond biodiversiteit en milieu.
Frans Timmermans (boven) en Virginijus
Sinkevičius (onder). Bron: EP

De lidstaten moeten meewerken
Toch moet de EU in de eerste plaats bewaken
dat de neuzen van de Europese lidstaten allen
in dezelfde richting staan. De combinatie van
economisch nationalisme en hardnekkig
klimaatscepticisme heeft immers effect op
sommige lidstaten van de EU.

Een Europese Unie van leaders en laggards
De leiders (leaders): Dit zijn landen die inzetten op groene
energie en een minimalisering van de uitstoot, terwijl ze hun
economie op peil houden. Denk aan Scandinavische landen,
maar ook aan Nederland en Duitsland.
De achterblijvers (laggards): Deze groep, die voornamelijk
bestaat uit Oost-Europese landen en armere landen in het
zuiden, staat vaak op de rem. Voor hen lopen de kosten van een
EU klimaatbeleid te hoog op.
De stille middenmoot: een aantal Europese landen trekken de
klimaatkaart een stuk minder, of enkel als het hen uitkomt.
België is hier een voorbeeld van.
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Conclusie
De Europese Commissie legt de klimaatlat hoger dan ooit te voren en
pakt voor het eerst uit met een allesomvattende klimaatstrategie, de
Europese Green Deal. De Commissie-Von der Leyen beseft dat het
om een ongeziene omwenteling gaat, waarbij het er op aan zal
komen iedereen mee te krijgen.

Nuttige links en bronnen




http://www.cop22.ma/en/documents: alle 5 rapporten van het IPCC, het Kyoto Protocol, het Akkoord van Parijs, UN Framework Convention on Climate Change
Data over uitstoot, vanaf 1850, per regio, per land, … CAIT Climate Data Explorer, http://cait.wri.org/
De klimaatverandering in België in 10 grafieken, MO Magazine, http://www.mo.be/artikel/de-klimaatverandering-belgie10-grafieken
De ‘Climate Time Machine’ van de NASA. Vooral die van de temperatuur is indrukwekkend. http://climate.nasa.gov/
interactives/climate-time-machine
Filmpje van de NL overheid die oorzaak, gevolg en aanpak (NL context) helder uitlegt: https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/klimaatverandering
Ook bij een opwarming van 1,5°C zullen we in een andere wereld leven: IPCC Special Report - Global Warming of 1.5°C.



Overzicht van het Europese klimaatbeleid: https://klimaat.be/klimaatbeleid/europees



Communicatie over de Green Deal: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl






Dossier ‘Klimaat’

’

-14-

Europahuis Ryckevelde

