
INVESTEREN IN EUROPA’S 
SCHONE INDUSTRIËLE REVOLUTIE 
EN IN TOEKOMSTBESTENDIGE 
BANEN

Deze groene transitie moet zo snel en eerlijk mogelijk 
voordelen opleveren die iedereen ten goede komen, en 
tegelijkertijd ons concurrentievermogen versterken, de banen 
van morgen scheppen en de kosten en gevolgen van de 
transitie doeltreffend aanpakken.

Het nieuwe sociaal klimaatfonds:

zal voorzien in 72,2 miljard EUR voor de periode 2025‑2032 ter ondersteuning van Europese 
burgers die het kwetsbaarst voor energie‑ of mobiliteitsarmoede zijn.

37 %  
van de 
723,8 miljard EUR uit 
de faciliteit voor herstel 
en veerkracht is voor 
klimaatactie

30 %  
van de EU‑begroting 
gaat naar klimaatactie

Staatssteun:

de herziening van de staatssteunregels op het gebied van milieu en energie zal de lidstaten 
beter in staat stellen bedrijven te helpen hun productieprocessen koolstofvrij te maken en 
groenere technologieën toe te passen.  
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De Europese Green Deal zal de EU omvormen tot een eerlijke, welvarende en klimaatneutrale 
economie. Het vaststellen van duidelijke doelstellingen voor 2030 en daarna biedt zekerheid voor 
de industrie en voor investeerders en helpt energie‑intensieve industrieën bij het ontwikkelen van 
innovatieve klimaatneutrale technologieën.

Van technologieën voor hernieuwbare energie, brandstoffen en infrastructuur tot schoon vervoer, 
industriële processen en renovatie: deze voorstellen brengen volop kansen voor Europese 
bedrijven en werknemers met zich mee.

DE SCHONE INDUSTRIËLE 
REVOLUTIE AANVOEREN



HET INNOVATIEFONDS VERSTERKEN
Het innovatiefonds wordt gefinancierd met 
emissierechten die worden geveild in het kader van 
het EU-ETS, en financiert innovatieve koolstofarme 
technologieën. Het nieuwe voorstel komt neer op 
een verdubbeling van de middelen van het fonds.

HET MODERNISERINGSFONDS 
VERSTERKEN
Het moderniseringsfonds wordt gefinancierd 
met emissierechten die worden geveild in het 
kader van het EU-ETS, en ondersteunt 11 minder 
kapitaalkrachtige lidstaten bij hun transitie naar 
klimaatneutraliteit. Het nieuwe voorstel komt neer op 
een verdubbeling van de middelen van het fonds.

KOOLSTOFVRIJE ALTERNATIEVEN 
STIMULEREN EN ERIN INVESTEREN 
VIA EMISSIEHANDEL

Verdere emissiereducties in de industrie en het behoud 
van Europa’s internationale concurrentiepositie zullen in 
toenemende mate afhankelijk zijn van baanbrekende schone 
technologieën en het uitrollen van de benodigde infrastructuur 
voor hernieuwbare energie en koolstofarme oplossingen.

Emissies in het ETS met 61 % terugdringen 
tegen 2030 (ten opzichte van de niveaus 
van 2005):

• een eenmalige verlaging van de jaarlijkse 
limiet voor de totale emissies om het plafond 
met de werkelijke waargenomen emissies in 
overeenstemming te brengen

• een verhoging van het jaarlijkse 
verminderingspercentage (lineaire 
verminderingsfactor) van het plafond tot 4,2 % 
om de nieuwe doelstelling voor 2030 te halen

Meer investeringen in schone technologie door:

• kosteloze ETS‑emissierechten afhankelijk te 
maken van investeringen in het schoner maken 
van industriële processen

• aanscherping van de regels om ervoor te zorgen 
dat de lidstaten hun EU‑ETS‑veilingopbrengsten 
gebruiken voor schone investeringen

• Uitbreiding van de omvang ter 
ondersteuning van de benodigde nieuwe 
technologieën.

• Meer financieringsinstrumenten om 
de snelle introductie van innovatieve 
technologieën te stimuleren.

• Alle investeringen naar projecten die 
aansluiten bij de Europese Green Deal.

nog eens 2,5 % van de totale emissierechten

2 % van de tussen 2021‑
2030 geveilde rechten

Nu

Nieuw voorstel

+ 50 miljoen + 150 miljoen EUR uit vervoer en 
gebouwen + emissierechten uit het mechanisme 
voor koolstofcorrectie aan de grens  

• Uitbreiding van de totale omvang zodat 
lidstaten met een lager bbp steun kunnen krijgen 
voor hun investeringen in energie‑infrastructuur.

• De bijdrage vanuit de emissiehandel 
verdubbelen door nog eens 2,5 % van de 
veilingopbrengsten in te zetten voor de 
modernisering van onze energiesystemen.

450 miljoen emissierechten 
tussen 2021‑2030
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KOOLSTOFLEKKAGE UIT DE MEEST 
KWETSBARE SECTOREN VOORKOMEN

Een nieuw koolstofgrenscorrectiemechanisme zal leiden tot 
een koolstofprijs bij de invoer van een gerichte selectie producten, 
die ervoor zorgt dat ambitieuze klimaatmaatregelen in Europa niet 
tot koolstoflekkage leiden. Dit zal ervoor zorgen dat de Europese 
emissiereducties bijdragen tot een wereldwijde daling van emissies.

HERNIEUWBARE ENERGIE 
EN SCHONE BRANDSTOFFEN 
STIMULEREN, EEN SCHONERE 
INDUSTRIE, BANEN SCHEPPEN

Het stimuleren van energie‑efficiëntie, hernieuwbare 
energie en schone brandstoffen is essentieel op weg naar 
een koolstofvrije industrie. Het biedt daarnaast potentieel 
om nieuwe banen te scheppen naarmate nieuwe energie‑
infrastructuur wordt uitgerold.

25 %  
aandeel van de 
industrie in het 
energieverbruik van 
de EU

Een indicatieve doelstelling 
vaststellen om het gebruik van 
hernieuwbare energie in de 
industrie met 1,1 procentpunt 
per jaar te verhogen.

De bindende doelstelling voor de 
lidstaten vaststellen dat zij het 
aandeel hernieuwbare energie 
voor verwarming en koeling 
jaarlijks met 1,1 procentpunt 
verhogen.

Een bindende doelstelling 
vaststellen voor hernieuwbare 
brandstoffen van niet‑
biologische oorsprong (zoals 
waterstof) die als grondstof of 
energiedrager worden gebruikt.

Een bovengrens vaststellen 
voor de broeikasgasinhoud 
van de energie die wordt gebruikt 
door schepen, en emissiehandel 
uitbreiden tot grote schepen 
die rond twee derde van het 
zeevervoer uitmaken.

De bindende doelstelling voor de 
EU‑landen vaststellen dat zij per jaar 
ten minste 3 % van alle openbare 
gebouwen renoveren – en hiermee 
de plaatselijke werkgelegenheid 
en de bouwsector een impuls 
geven.

Een verplichte 
bijmengdoelstelling 
vaststellen voor duurzame 
vliegtuigbrandstoffen die door 
alle exploitanten in Europa worden 
gebruikt, een minimumbelasting 
op kerosine vaststellen en de 
in het kader van het ETS aan de 
luchtvaart toegewezen kosteloze 
emissierechten uitfaseren.



DE WAARDEKETEN VAN 
DE AUTOMOBIELSECTOR 
TRANSFORMEREN

De overgang naar emissievrije mobiliteit vereist een 
transformatie van de automobielsector. De CO₂‑
emissienormen voor auto’s en bestelwagens zullen deze 
overgang een impuls geven.

Investeringen op Europees niveau zullen de auto‑
industrie ondersteunen bij de overgang naar emissievrije 
mobiliteit en Europese fabrikanten leidend maken op de 
wereldmarkt.

In 2020 werden in Europa 

1 miljoen 
nieuwe elektrische 
voertuigen verkocht, waarmee 
de markt verdrievoudigd is ten 
opzichte van 2019.
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Onze voorstellen zullen:

• de verkoop van emissievrije voertuigen 
stimuleren en leiden tot banen in nieuwe sectoren 
met een groot groeipotentieel, zoals accu’s en 
batterijen, naarmate de waardeketen zich verder 
ontwikkelt

• banen scheppen in het aanleggen en uitrusten van 
oplaadinfrastructuur voor het wegvervoer

• in het kader van de Europese vaardighedenagenda 
vlaggenschipacties totstandbrengen om mensen toe te 
rusten met de juiste vaardigheden die nodig zijn voor 
de groene en digitale transitie


