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De Europese Green Deal

EU-klimaatdoelstellingenplan 2030 & wet
• Klimaat neutraal tegen 2050; -55% reductie broeikasgassen tegen 2030;
mechanisme om op het goede spoor te blijven (bv. 2040 klimaatdoelstelling)
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Een reeks onderling
samenhangende
voorstellen die een
balans vinden tussen
prijsstelling, normen
en ondersteunende
maatregelen om de
energie- en
klimaatdoelstellinge
n te halen.

REPowerEU
Doel:
Einde maken aan de
afhankelijkheid van de
EU van Russische
fossiele brandstoffen
en aanpakken van de
klimaatcrisis

Korte-termijn maatregelen
• De gasvoorraad aanvullen tot 80 % tegen 1 november
2022
• EU gecoördineerde plannen voor vermindering van de
vraag in geval van verstoring van de gaslevering
• Gemeenschappelijke aankopen van gas, LNG en
waterstof via het EU-energieplatform, voor alle lidstaten
die wensen deel te nemen en voor Oekraïne, Moldavië
en Georgië en de Westelijke Balkan
• Nieuwe energiepartnerschappen met betrouwbare
leveranciers, met inbegrip van toekomstige
samenwerking op het gebied van hernieuwbare energie
en koolstofarme gassen

Korte-termijn maatregelen
• Een mededeling over energiebesparing in de EU, met
aanbevelingen voor burgers en ondernemingen om
ongeveer 13 miljard m³ ingevoerd gas uit te sparen
• Snelle uitrol van projecten voor zonne- en windenergie
(in combinatie met het gebruik van hernieuwbare
waterstof), waardoor circa 50 miljard m³ ingevoerd gas
kan worden uitgespaard
• Een verhoging van de biomethaanproductie, waardoor
17 miljard m³ ingevoerd gas kan worden uitgespaard
• Goedkeuring van de eerste EU-brede
waterstofprojecten tegen de zomer

Middelange-termijn maatregelen (uitgevoerd voor 2027)
• Ambitieuzere doelstellingen voor energiebesparingen
door de EU-brede doelstelling inzake efficiëntie voor 2030
van 9 % naar 13 % op te trekken
• Regelgeving om de energie-efficiëntie in de
vervoerssector te verhogen
• Het Europese streefcijfer voor hernieuwbare energie voor
2030 van 40 % naar 45% optrekken
• Nieuwe wetgeving en aanbevelingen voor snellere
vergunningen voor hernieuwbare energie in het bijzonder
in specifieke “go-to gebieden” met een laag milieurisico
• Strategie voor zonne-energie (bv. zonnedaken initiatief,
partnerschap voor zonne-energievaardigheden, Europese
industrie alliantie voor de zonne-energiesector)

Middelange-termijn maatregelen (uitgevoerd voor 2027)
• Het koolstofvrij maken van de industrie bevorderen door de
versnelde uitvoering van projecten ter waarde van circa €3
miljard in het kader van het Innovatiefonds
• Investeringen in een geïntegreerd en aangepast
infrastructuurnetwerk voor gas en elektriciteit
• Nieuwe EU-maatregelen om te garanderen dat de industrie
toegang heeft tot cruciale grondstoffen
• Een programma voor de versnelde invoering van waterstof
om tegen 2025 17,5 GW aan elektrolyse-installaties te
bouwen om de EU-industrie van brandstof te voorzien door
een eigen productie van 10 miljoen ton hernieuwbare
waterstof

Investeringen
• Tussen nu en 2027 zijn extra investeringen van 210 miljard euro nodig om de invoer van
Russische fossiele brandstoffen, die momenteel bijna 100 miljard euro per jaar kost, af te
bouwen
• De lidstaten moeten een nationaal REPowerEU-hoofdstuk toevoegen aan hun herstel- en
veerkrachtplan om verdere investeringen vrij te maken (RRF voorziet voor BE 3.6 miljard
EUR in subsidies en 2.3 miljard EUR in leningen)
• De lidstaten kunnen gebruikmaken van de resterende RRF-leningen (momenteel 225
miljard euro) en nieuwe RRF-subsidies ter waarde van 20 miljard euro (uit de veiling van
emissierechten)
• Andere bronnen: cohesiefondsen, Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling,
Connecting Europe Facility, Innovatiefonds, nationale begrotingsmaatregelen, particuliere
investeringen, etc.

Vooruitzicht
• ‘Fit for 55’ voorstellen maken voortgang in de Raad en het Europese
Parlement (bv. EED, EPBD, RED, ETS herzieningen)
• EU Energie Platform wordt opgezet (bv. regionale groepen, relatie met
lidstaten, IT support)
• Lidstaten actief met vullen van gasvoorraden, energiebesparingen, plannen
voor vermindering gasvraag, REPowerEU component van HVP, enz.

• Belang van sociale en economische impact van hoge energieprijzen (bv.
energie armoede, midden- en kleinbedrijf, energie-intensieve industrie)
• Digitalisatie van het energiesysteem (actie plan in voorbereiding)

Bedankt voor uw aandacht!
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