
In maart 2020 zal de EU een industriestrategie vaststellen ter ondersteuning van de 
groene transformatie.
• De industrie moet hulp krijgen bij de modernisering en het benutten van kansen in eigen land en de rest 

van de wereld.
• Het is met name belangrijk de ontwikkeling van nieuwe markten voor klimaatneutrale en circulaire 

producten te stimuleren.

Het koolstofarm maken en moderniseren van energie-intensieve industrieën als de staal- en 
cementproductie is essentieel.
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#EUGreenDeal

Om de klimaat- en milieudoelstellingen van de EU te halen, is een nieuw, op 
de circulaire economie gebaseerd industriebeleid nodig.

   Slechts 12 % 
van de door de industrie 
van de EU gebruikte 
grondstoffen is 
afkomstig uit recyclage.

   De industrie van de 
EU is verantwoordelijk 

voor 20 % 
van de emissies van 
de EU.

   Meer dan 90 % 
van het biodiversiteitsverlies 
en de waterstress is te 
wijten aan de winning en 
verwerking van hulpbronnen.

   In de periode 1970-
2017 is de jaarlijkse 
wereldwijde winning 
van grondstoffen 
verdrievoudigd, en 
zij blijft toenemen.
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De Europese
Green Deal

Duurzame industrie

De Commissie zal een voorstel indienen om te helpen de staalproductie uiterlijk in 
2030 koolstofvrij te maken.

Bron: The International Resource Panel,
Global Resources Outlook, 2019

Bron: The International Resource Panel,
Global Resources Outlook, 2019

Bron: Europese Commissie,
Voortgangsverslag 2019 over klimaatactie in de EU

Bron: Eurostat, 
cijfers voor 2016



Een nieuw Actieplan voor de circulaire economie zal de economie van de EU helpen 
moderniseren.

De Commissie zal een beleid inzake duurzame producten presenteren dat aan besparing en hergebruik van 
grondstoffen voorrang geeft boven recyclage ervan. Er zullen minimumeisen worden vastgesteld om te voorkomen 
dat milieuonvriendelijke producten in de EU in de handel komen. Valse milieuclaims zullen worden aangepakt.

  Europa heeft behoefte aan een digitale sector waarin duurzaamheid 
en groene groei centraal staat. Digitalisering biedt nieuwe 
mogelijkheden voor:

• monitoring van lucht- en waterverontreiniging,

• monitoring en optimalisering van het verbruik van energie  
en natuurlijke hulpbronnen.

De inspanningen worden in de eerste plaats gericht op hulpbronnenintensieve sectoren zoals:

De Commissie zal maatregelen 
voorstellen om ervoor te zorgen dat 
uiterlijk in 2030 alle verpakkingen 
in de EU herbruikbaar of 
recycleerbaar zijn.

textiel bouw elektronica kunststoffen

De transitie is een kans om duurzame en banenintensieve  
economische activiteit te bevorderen.

Nieuwe bedrijfsmodellen die gebaseerd zijn 
op de verhuur van goederen en diensten 
zullen helpen om de consumptiepatronen 
weg te verschuiven van producten voor 
eenmalig of beperkt gebruik.

   De Commissie zal de voordelen van 
terugnameregelingen voor de consument 
onderzoeken.

Zo zullen de mensen ertoe worden aangezet hun 
apparaten – mobiele telefoons, tablets of opladers – 
voor recycage terug te brengen.
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