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1. INLEIDING  

De Europese Green Deal is de respons van de Europese Unie op de uitdagingen op het 

gebied van klimaat en milieu, die de cruciale opdracht van deze generatie vormt. Het is 

een nieuwe groeistrategie die de EU moet omvormen tot een rechtvaardige en welvarende 

samenleving, met een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie, waar 

vanaf 2050 netto geen broeikasgassen meer worden uitgestoten, het milieu en de gezondheid 

van de burgers worden beschermd en de economische groei is losgekoppeld van het gebruik 

van hulpbronnen.  

Het investeringsplan voor een duurzaam Europa is de pijler voor investeringen van de 

Europese Green Deal. Voor een duurzaam Europa zijn aanzienlijke 

investeringsinspanningen vereist in alle sectoren van de economie. Om de klimaat- en 

energiedoelstellingen voor 2030
1
 te bereiken, zullen tegen 2030 bijkomende investeringen van 

260 miljard EUR per jaar nodig zijn
2
. De Commissie heeft reeds bekendgemaakt dat zij 

voornemens is een plan met een effectbeoordeling in te dienen om de klimaatambities van de 

EU voor 2030 verder aan te scherpen, en er zullen bijkomende investeringen nodig zijn om de 

ruimere milieu- en sociale doelstellingen te bereiken die de EU zichzelf heeft opgelegd
3
.  

Investeerders vertonen steeds meer belangstelling voor duurzame kansen waarvan de 

effecten meetbaar zijn. De jaarlijkse uitgifte van groene obligaties wereldwijd is sinds 2016 

verdrievoudigd en bereikte volgens recente ramingen ongeveer 225 miljard EUR in 2019. Er 

is een kader nodig om de kloof te overbruggen tussen de beleidsdoelstellingen en de 

omvangrijke particuliere financiële middelen die beschikbaar zijn.  

Het investeringsplan voor een duurzaam Europa zal het komende decennium via de EU-

begroting en de bijbehorende instrumenten een bedrag van ten minste 1 biljoen EUR 

aan duurzame particuliere en publieke investeringen mobiliseren. Hiermee wordt een 

alomvattend kader voorgesteld voor de transitie naar duurzaamheid vanuit alle hoeken van de 

EU. Dit kader zal gericht zijn op klimaat- en milieu-investeringen alsook op sociale 

investeringen voor zover deze verband houden met de duurzame transitie.  

Er is echter meer nodig om de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. De particuliere 

spelers zullen voor de nodige schaalgrootte moeten zorgen. Door een reeks nieuwe 

beleidsinitiatieven met versterkte verbintenissen te bundelen met bestaande instrumenten 

binnen één beleidskader, zal de Commissie op dit gebied een nieuw beleidselan op gang 

brengen en zorgen voor een grotere impact en samenhang van het EU-kader voor duurzame 

investeringen. De Commissie zal blijven zoeken naar manieren om verder middelen vrij te 

maken waarmee de doelstellingen van de Green Deal kunnen wordt verwezenlijkt. 

 

                                                           
1
  De belangrijkste doelstellingen voor 2030 zijn: minstens 40% minder uitstoot van broeikasgassen (t.o.v. het 

niveau van 1990), minstens 32% hernieuwbare energie en minstens 32,5% meer energie-efficiëntie. 
2
  Ten opzichte van een basisscenario – Samen een succes maken van de energie-unie en van klimaatactie – De 

grondslag voor een geslaagde energietransitie (COM(2019) 285).  
3
  Volgens de ramingen van de Commissie bedraagt de investeringskloof voor ecologische duurzaamheid in 

ruimere zin, naast klimaatmaatregelen, tussen 100 en 150 miljard EUR per jaar, met inbegrip van 

milieubescherming en hulpbronnenbeheer. Met betrekking tot sociale investeringen zou volgens ramingen 

van de taskforce op hoog niveau inzake investeringen in sociale infrastructuur 142 miljard EUR extra per 

jaar nodig zijn voor betaalbare huisvesting, gezondheid en langdurige zorg, onderwijs en een leven lang 

leren. Dit bedrag heeft geen betrekking op de kosten die uitsluitend de groene transitie ondersteunen. 
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Figuur 1. Het investeringsplan voor een duurzaam Europa binnen de Europese Green 

Deal 

 

Het investeringsplan voor een duurzaam Europa zal de transitie naar een klimaatneutrale, 

groene economie mogelijk maken in de volgende drie dimensies: 

 In de eerste plaats zal het plan het komende decennium via de EU-begroting ten 

minste 1 biljoen EUR aan duurzame investeringen mobiliseren. De EU-begroting 

zal een groter aandeel aan overheidsuitgaven dan ooit tevoren aan het klimaat en het 

milieu besteden. Daarbij zal particuliere financiering worden betrokken via garanties, 

hetgeen via het mechanisme voor een rechtvaardige transitie zal bijdragen tot een 

rechtvaardige transitie door overheidsinvesteringen te bevorderen in de regio’s die het 

meest door de transitie worden geraakt.  

 In de tweede plaats zal een faciliterend kader worden geschapen voor 

particuliere investeerders en de publieke sector. Het plan beoogt een 

kosteneffectieve, rechtvaardige alsook maatschappelijk evenwichtige en eerlijke 

transitie te garanderen. Financiële instellingen en particuliere investeerders moeten 

beschikken over instrumenten om duurzame investeringen behoorlijk te identificeren. 

Met name de Europese taxonomie, het “energie-efficiëntie eerst”-beginsel en de 

duurzaamheidstoetsing zullen cruciaal zijn om hun slagkracht te vergroten. Voor de 

overheidssector zullen het Europees Semester, de evaluatie van de uitvoering van het 

milieubeleid (EIR), de nationale energie- en klimaatplannen in het kader van de 

energie-unie en de plannen die verplicht zijn gesteld in het kader van de sectorale 

milieuwetgeving (bv. inzake afval, water, biodiversiteit en lucht), de mogelijkheid 

bieden om de investeringsbehoeften goed in kaart te brengen.  
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 In de derde plaats zal met het plan op maat gesneden ondersteuning worden 

geboden aan overheden en projectpromotoren die duurzame projecten 

identificeren, structureren en uitvoeren. Er zal een sterkere ondersteuning worden 

geboden aan overheidsinstanties voor het beoordelen van de financiële behoeften en 

de planning van de daaropvolgende investeringen, en publieke en particuliere 

projectpromotoren zullen meer directe steun krijgen.  

 

 

 

 

Figuur 2. Het investeringsplan voor een duurzaam Europa 

 

 

Het investeringsplan voor een duurzaam Europa draagt bij tot de verwezenlijking van 

de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling. Dit stemt overeen met de verbintenis die 

in de mededeling over de Europese Green Deal is aangegaan om de doelstellingen inzake 

duurzame ontwikkeling centraal te stellen in de beleidsvorming en het optreden van de EU. 

2. DE INVESTERINGSUITDAGING  

De transitie naar een klimaatneutrale, klimaatbestendige en ecologisch duurzame 

economie zal aanzienlijke investeringen vereisen. Om de huidige klimaat- en 

energiedoelstellingen voor 2030 te halen zal volgens de ramingen jaarlijks 260 miljard EUR 

extra investeringen vereist zijn
4
. Dit cijfer omvat voornamelijk energiegerelateerde 

                                                           
4
  Ten opzichte van een basisscenario — COM (2019) 285. 
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investeringen, gebouwen en een deel van de vervoerssector (voertuigen)
5
. De gemiddelde 

investeringsbehoeften per sector
6
 zijn aanzienlijker voor de renovatie van gebouwen. Deze 

investeringsstromen moeten volgehouden worden in de loop van de tijd.  

Er zullen ook aanzienlijke investeringen nodig zijn in andere sectoren, met name in de 

landbouw, om bredere milieuproblemen aan te pakken, waaronder biodiversiteitsverlies en 

verontreiniging, de bescherming van natuurlijk kapitaal en de ondersteuning van de circulaire 

en blauwe economie, alsook voor menselijk kapitaal en sociale investeringen in verband met 

de transitie.   

Digitalisering is een sleutelfactor voor de Green Deal. Door uitgebreid te investeren in 

Europese digitale capaciteit alsmede in de ontwikkeling en ruime invoering van geavanceerde 

digitale technologieën zullen slimme, innovatieve en op maat gesneden oplossingen worden 

gevonden waarmee klimaatproblemen kunnen worden aangepakt. 

Het in de Europese Green Deal aangekondigde plan om de doelstelling van de EU op te 

trekken voor een verdere reductie van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 zal tot 

nog grotere investeringsbehoeften leiden. Uit de diepgaande analyse ter ondersteuning van 

de strategische langetermijnvisie van de Commissie voor een klimaatneutrale economie in de 

EU is reeds gebleken dat de transformatie tot een koolstofarme economie tegen 2040 

bijkomende investeringen ten belope van 2 % van het bbp kan vereisen. Dit moet 

mogelijkerwijs worden vervroegd om reeds tegen 2030 een hogere ambitie te verwezenlijken. 

 

3. FINANCIEREN: DUURZAME INVESTERINGEN MOBILISEREN UIT ALLE BRONNEN 

Als investeringspijler van de Europese Green Deal zal het investeringsplan voor een 

duurzaam Europa in de komende tien jaar ten minste 1 biljoen EUR aan duurzame 

investeringen mobiliseren. Dit bedrag voor de financiering van de groene transitie wordt 

gerealiseerd door middel van uitgaven in het kader van de langetermijnbegroting van de EU 

en ten minste een kwart daarvan zal gaan naar klimaatdoeleinden terwijl naar schatting 39 

miljard EUR bestemd is voor milieu-uitgaven. Voorts zal met het plan bijkomende 

particuliere financiering worden aangetrokken door de begrotingsgarantie van de EU in het 

kader van het InvestEU-programma aan te wenden.  

Naast de EU-uitgaven in verband met klimaatactie en milieubeleid omvat het investeringsplan 

voor een duurzaam Europa ook de bedragen die gebruikt zullen worden in het mechanisme 

voor een rechtvaardige transitie, dat de meest getroffen regio’s door de transitie zal loodsen.  

De Europese Investeringsbank zal de klimaatbank van de Unie worden. Zij heeft 

aangekondigd dat zij het aandeel van haar financiering voor klimaatactie en ecologische 

duurzaamheid geleidelijk zal verhogen tot 50 % van haar verrichtingen in 2025. Ook de 

samenwerking met andere financiële instellingen zal van cruciaal belang zijn.  

                                                           
5
  Voor vervoer omvatten de gegevens de totale uitgaven voor investeringen in mobiele activa maar niet de 

investeringen in infrastructuur en in systemen ter bevordering van het autodelen enz. De cijfers omvatten 

niet de geactualiseerde aannames voor technologiekosten die gebruikt worden voor de langetermijnstrategie. 
6
  Aangenomen mag worden dat het gaat om conservatieve ramingen. Aanzienlijke investeringsbehoeften in 

landbouw of klimaatadaptatie of instandhouding en herstel van ecosystemen en biodiversiteit zijn niet 

opgenomen wegens het huidige gebrek aan gegevens. 
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Deze bijdrage toont aan dat de EU zich ertoe heeft verbonden de Green Deal te financieren, 

maar dat dit op zich niet zal volstaan om de nodige investeringen op gang te brengen. Er 

zullen aanzienlijke bijdragen nodig zijn uit de nationale begrotingen en van de particuliere 

sector. 

 

Figuur 3: Financieringsonderdelen die het bedrag van minstens 1 biljoen EUR over het 

komende decennium vormen
7
 in het investeringsplan voor een duurzaam Europa 

 

  

                                                           
7
  De geraamde cijfers zijn een gewone extrapolatie over 10 jaar van het voorstel van de Commissie voor het 

meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027, zonder vooruit te lopen op het toekomstige MFK na 2027, 

ervan uitgaande dat de klimaatambitie ten minste zal worden gehandhaafd. 
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Hoe zal de EU-begroting minstens 1 biljoen EUR mobiliseren in het komende decennium? 

Om in het komende decennium minstens 1 biljoen EUR te mobiliseren, moeten middelen uit 

de EU-begroting, zoals voorgesteld door de Commissie, worden gecombineerd met verdere 

publieke en particuliere investeringen die daardoor worden aangetrokken.  

De klimaat- en milieu-uitgaven in het kader van de EU-begroting zullen 503 miljard 

EUR opleveren van 2021 tot en met 2030, in overeenstemming met het streefcijfer voor 

klimaatmainstreaming van 25 % dat voorgesteld is voor het meerjarig financieel kader (MFF) 

van 2021 tot en met 2027, en met inbegrip van de milieu-uitgaven in alle programma’s
8
. Dit 

zal voor dat tijdvak extra nationale medefinanciering ten belope van 114 miljard EUR 

meebrengen voor het klimaat en het milieu.  

Het InvestEU-fonds zal voor de periode 2021-2030 een hefboomeffect genereren van 

ongeveer 279 miljard EUR aan particuliere en publieke klimaat- en milieu-investeringen, 

door het verstrekken van een EU-begrotingsgarantie ter vermindering van het risico in 

financierings- en investeringsverrichtingen. 

Om niemand aan zijn lot over te laten, zal het mechanisme voor een rechtvaardige transitie 

financiering uit de EU-begroting, medefinanciering van de lidstaten en bijdragen van 

InvestEU en de EIB omvatten zodat in de periode 2021-2027 een bedrag van 100 miljard 

EUR aan investeringen zal worden gemobiliseerd, hetgeen, geëxtrapoleerd over 10 jaar, zal 

uitkomen op 143 miljard EUR om een rechtvaardige transitie te verzekeren.  

Het Innovatiefonds en het Moderniseringsfonds, die geen deel uitmaken van de EU-

begroting maar worden gefinancierd uit een gedeelte van de inkomsten uit de veiling van 

emissierechten in het kader van de regeling voor de emissiehandel, zullen ten minste 25 

miljard EUR opleveren voor de transitie van de EU naar klimaatneutraliteit. 

3.1. Hogere ambities voor de EU-begroting en aanverwante programma’s 

In haar voorstel voor het volgende meerjarig financieel kader van de EU heeft de 

Commissie voorgesteld de ambities in verband met het klimaat te verhogen tot 25 %. De 

Commissie roept het Europees Parlement en de Raad op in de lopende onderhandelingen deze 

ambitie minstens op dit niveau te handhaven. 

De verschillende programma’s zullen, zoals door de Commissie voorgesteld voor het 

komende meerjarig financieel kader, specifieke maatregelen omvatten om de band 

tussen de uitvoering van de EU-begroting en de doelstelling van een groener, 

koolstofvrij Europa te versterken, bijvoorbeeld: 

 Het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling zullen in de 

komende zeven jaar (2021-2027) naar verwachting minstens 108 miljard EUR, meer 

dan 30 % van de totale middelen, investeren in projecten die verband houden met 

klimaat en milieu.  

                                                           
8
  Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Europees Landbouwgarantiefonds, Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling, Cohesiefonds, Horizon Europa en LIFE. 
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 Het toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid zal 40 % van zijn totale budget 

bestemmen voor klimaatdoelstellingen. Alle rechtstreekse betalingen zullen 

afhankelijk worden gesteld van de nakoming van strengere milieu- en 

klimaatvereisten.  

 Ten minste 35 % van de begroting van Horizon Europa (naar verwachting 35 miljard 

EUR) zal klimaatdoelstellingen ondersteunen. Voorts is de Commissie in het laatste 

jaar van Horizon 2020 bezig met de voorbereiding van een bijkomende oproep van 

ongeveer 1 miljard EUR, toegewezen aan de prioriteiten van de Green Deal; boven op 

de bestaande toewijzing van 1,35 miljard EUR in 2020. 

 Het budget van het LIFE-programma zal ten opzichte van 2014-2020 met 72 % 

worden verhoogd tot 5,4 miljard EUR. Meer dan 60 % van zijn middelen zijn bestemd 

voor klimaatdoelstellingen, waaronder 0,95 miljard EUR voor klimaatactie, 1 miljard 

EUR voor de transitie naar schone energie en 2,15 miljard EUR voor natuur en 

biodiversiteit. 

 Minstens 60 % van de begroting van de Connecting Europe Facility (ter ondersteuning 

van vervoer, energie en digitale infrastructuur) zal afgestemd zijn op de 

klimaatdoelstellingen. 

 Het Europees Sociaal Fonds + zal de bij- en omscholing van naar schatting 5 miljoen 

mensen voor groene banen en de groene economie ondersteunen. 

De EU-begroting zal ook aan de ontvangstenzijde bijdragen tot de verwezenlijking van 

de klimaatdoelstellingen. In mei 2018 heeft de Commissie een voorstel voor een besluit 

inzake eigen middelen ingediend, dat onder meer voorziet in een pakket voor nieuwe eigen 

middelen. Een van de belangrijkste onderdelen is de eigenmiddelenbron uit niet-gerecycled 

plastic verpakkingsafval, waarmee een bijdrage zal worden geleverd tot de in de afvalstrategie 

voor de EU vastgestelde streefcijfers. Voorts zou volgens het voorstel van de Commissie 

20 % van de inkomsten uit de veiling van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) als eigen 

middelen worden toegewezen aan de EU-begroting. 

Daarnaast zullen het Fonds voor de modernisering van het EU-emissiehandelssysteem 

en het Innovatiefonds, die beide buiten de langetermijnbegroting van de EU worden 

gefinancierd, extra geld vrijmaken voor de groene transitie. Het Innovatiefonds 

ondersteunt investeringen in het opschalen van baanbrekende koolstofarme technologieën en 

processen in hernieuwbare energie en energie-intensieve industrieën, waaronder afvang, 

gebruik en opslag van koolstof en energieopslag. Het is de bedoeling het innovatierisico met 

projectpromotoren te delen om baanbrekende, sterke innoverende projecten te ondersteunen 

en van Europa een wereldleider in deze schone technologieën te maken. De Commissie is op 

dit ogenblik bezig met de voorbereiding van de eerste oproep voor het Innovatiefonds, met 

een volume van 1 miljard EUR, die medio 2020 zou moeten worden gelanceerd. Er zullen de 

komende maanden verschillende workshops plaatsvinden om projectpromotoren en andere 

particuliere en publieke investeerders aan te spreken met het oog op de ontwikkeling van een 

reeks doeltreffende selectiecriteria. Het Moderniseringsfonds zal investeringen ondersteunen 

om de elektriciteitssector en de ruimere energievoorziening te moderniseren, waardoor de 

energie-efficiëntie in tien lidstaten met lagere inkomens zal worden gestimuleerd. Hiermee 

kan ook de omscholing en bijscholing van de getroffen werknemers worden ondersteund. De 

Commissie zal binnenkort een raadpleging houden over de uitvoeringsregels van het 

Moderniseringsfonds. De Commissie zal bij de herziening van het EU-emissiehandelssysteem 
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beide instrumenten evalueren en zal met het oog op een versterkte financiering van de 

rechtvaardige transitie overwegen om extra middelen aan de EU-begroting toe te wijzen. 

Overeenkomstig de mededeling over de Europese Green Deal zal de Commissie tegen de 

zomer van 2020 een plan met een effectbeoordeling indienen om de EU-doelstellingen 

inzake reductie van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verhogen. Het zal ook 

een analyse van de investeringsbehoeften bevatten. Afhankelijk van het resultaat daarvan kan 

het nodig zijn in het volgende meerjarig financieel kader rekening te houden met mogelijke 

wijzigingen van de klimaatdoelstellingen. 

 

De Commissie zal: 

- in de interinstitutionele onderhandelingen een hoge klimaatambitie van ten 

minste 25 % van het meerjarig financieel kader verdedigen; 

- het traceersysteem versterken om de vooruitgang in de richting van deze 

doelstelling te monitoren. 

 

3.2. Particuliere investeringen aantrekken via InvestEU 

Sommige investeringen die voor de transitie noodzakelijk zijn, houden meer risico in 

dan de particuliere sector alleen kan dragen. Daar kunnen publieke middelen op 

doelgerichte wijze worden ingezet om het risicokarakter van investeringen te verkleinen 

en particuliere financiering aan te trekken. Door een EU-begrotingsgarantie te verlenen 

waarmee de financierings- en investeringsrisico’s gedeeltelijk kunnen worden gedekt, zullen 

het InvestEU-programma, de opvolger van het Europees Fonds voor strategische 

investeringen, en 13 andere financiële instrumenten van de EU 650 miljard EUR mobiliseren 

over een periode van 7 jaar. InvestEU moet in zijn volle potentieel worden benut ter 

ondersteuning van de doelstellingen van de Europese Green Deal. Het is dan ook belangrijk 

dat aan InvestEU een ambitieuze klimaatdoelstelling wordt toebedeeld in het kader van de 

lopende interinstitutionele onderhandelingen. De Commissie heeft een streefcijfer van ten 

minste 30 % voorgesteld, waarmee tussen 2021 en 2027 ongeveer 195 miljard EUR aan 

klimaatinvesteringen zou worden aangetrokken, hetgeen zou neerkomen op nagenoeg 28 

miljard EUR per jaar en 280 miljard EUR over het gehele decennium.  

InvestEU zal duurzame investeringen ondersteunen in alle sectoren van de economie. 

Het zal ook duurzame praktijken verspreiden onder particuliere en publieke 

investeerders. De Commissie zal een methode voor het traceren van klimaatuitgaven 

voorstellen waarmee de bijdrage van specifieke financierings- en investeringsverrichtingen 

aan de klimaat- en milieudoelstellingen van het programma kan worden gemeten. Daarnaast 

zal een methode voor “duurzaamheidstoetsing” worden ingevoerd op basis waarvan 

initiatiefnemers van projecten van een bepaalde omvang de milieu-, klimaat- en sociale 

effecten van deze projecten zullen moeten onderzoeken. Aangezien deze methoden zullen 

worden toegepast door alle uitvoerende partners van InvestEU (de groep van de Europese 

Investeringsbank, nationale stimuleringsbanken en -instellingen en internationale financiële 

instellingen) en ook zullen dienen als referentiepunt voor particuliere investeerders en 

financiële intermediairs, kan worden verwacht dat de impact ervan verder reikt dan het 
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InvestEU-programma. Deze methoden zullen een passend gebruik maken van het EU-brede 

classificatiesysteem voor ecologisch duurzame economische activiteiten (“EU-taxonomie”),  

De Commissie zal: 

- in de tweede helft van 2020 de handvatten voor de tracering van klimaat- en 

milieu-uitgaven en voor duurzaamheidstoetsing verbeteren. Deze handvatten 

zullen op passende wijze gebruikmaken van de criteria die in de taxonomie van 

de EU zijn vastgesteld, nadat deze in werking is getreden; 

- in samenwerking met de uitvoerende partners van InvestEU financiële 

producten ontwikkelen die in het kader van InvestEU zullen worden ingezet 

met het oog op de verwezenlijking van doelstellingen inzake milieu-, klimaat- 

en sociale duurzaamheid. 

 

3.3. De bijdrage van de Europese Investeringsbank en de deelname van andere 

financiële instellingen  

De Europese Investeringsbank (EIB) speelt ook een sleutelrol bij het financieren van de 

omschakeling naar een koolstofneutrale, duurzame economie. Zij gebruikt haar eigen 

middelen en wordt door de EU-begroting gesteund in het kader van een aantal programma’s 

en faciliteiten voor de financiering van klimaatactie en milieu-investeringen zowel binnen als 

buiten de EU. In 2018 leverde bijna 30 % van de door de EIB ondertekende verrichtingen een 

bijdrage aan klimaatacties en werden investeringen ondersteund in klimaatmitigatie en 

klimaatadaptatie, met het oog op een koolstofarme en klimaatbestendige groei. Voor 2019 zou 

deze bijdrage volgens de EIB tussen 28 en 31 % hebben gelegen. Voor de looptijd van het 

investeringsplan voor een duurzaam Europa gedurende een decennium wordt verwacht dat de 

EIB buiten haar EU-mandaten ongeveer 600 miljard EUR aan klimaatinvesteringen zal 

financieren in alle lidstaten.  

Aangezien zij de klimaatbank van de EU wordt, zal de EIB zal een groeiende rol spelen 

in de financiering van de duurzame transitie. De EIB zal haar aandeel in de specifieke 

financiering van klimaatactie en milieuduurzaamheid geleidelijk verhogen om vanaf 2025 uit 

te komen op 50 %. Een aanzienlijk deel hiervan zal worden gerealiseerd in het kader van het 

InvestEU-programma, hetgeen de EIB de mogelijkheid biedt meer innovatieve projecten op te 

zetten met een hogere beleidsmatige meerwaarde, door een deel van het risico bij 

financierings- en investeringsverrichtingen te dekken. Voorts zal de EIB-groep tegen einde 

2020 al haar financieringsactiviteiten afstemmen op de beginselen en doelstellingen van de 

Overeenkomst van Parijs. Een eerste stap in die richting was de goedkeuring van het nieuwe 

beleid inzake kredietverstrekking voor energie op 14 november 2019, waarin prioriteit wordt 

gegeven aan kredieten voor energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, nieuwe groene 

technologieën en nieuwe soorten energie-infrastructuur die vereist zijn voor het koolstofarme 

energiesysteem van de toekomst. Het herziene beleid inzake kredietverstrekking voor energie 

voorziet eveneens in de geleidelijke afschaffing vanaf eind 2021 van de steun voor op fossiele 

brandstoffen gebaseerde energieprojecten, waaronder met name alle projecten inzake 

aardgasinfrastructuur. 

Andere internationale en nationale financiële instellingen zullen overeenkomstig de 

beleidsdoelstellingen van de EU een steeds grotere rol spelen bij de financiering op het 
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gebied van duurzaamheid. De Commissie zal daarom nauw met hen samenwerken om na te 

gaan hoe hun activiteiten beter kunnen worden afgestemd op de doelstellingen van de 

Europese Green Deal. 

De Commissie zal: 

- ervoor zorgen dat in het kader van EU-mandaten gefinancierde EIB-

verrichtingen hoge additionaliteit bieden, zowel qua bestreken sectoren als qua 

risicoprofiel van de gefinancierde projecten. Dit zal met name geschieden door 

het rapportage- en monitoringsysteem, met inbegrip van de methode voor 

klimaattracering, te versterken; 

- samenwerken met andere internationale en nationale financiële instellingen om 

na te gaan hoe hun activiteiten beter kunnen worden afgestemd op de 

doelstellingen van de Europese Green Deal. 

4. FACILITEREN: EEN KADER SCHEPPEN WAARIN PUBLIEKE EN PRIVATE INVESTERINGEN 

TOT STAND KUNNEN KOMEN 

De Europese Green Deal geeft een duidelijke richting aan voor een alomvattend 

beleidskader voor de transformatie van de EU-economie. De doelstelling van 

klimaatneutraliteit tegen 2050 wordt vastgelegd in wetgeving en het ambitieniveau inzake 

vermindering van broeikasgasemissies tegen 2030 wordt opgeschroefd. Het beleid in het 

kader van de Europese Green Deal zal een combinatie zijn van regelgeving en stimulansen 

om externe effecten aan te pakken en het beginsel dat “de vervuiler betaalt” ten uitvoer te 

leggen, zodat de kosten voor de samenleving worden weerspiegeld in investeringsbesluiten. 

Het EU-emissiehandelssysteem wordt herzien en zal blijven bijdragen tot doeltreffende 

koolstofbeprijzing. Specifieke initiatieven zullen gericht zijn op sectorspecifieke 

belemmeringen in de regelgeving zoals belemmeringen voor de financiering en 

tenuitvoerlegging van investeringen in energie-efficiëntie in de bouwsector. Concurrerende en 

geïntegreerde markten zijn ook nodig om de kosten laag te houden en innovatie te stimuleren. 

In dezelfde zin zal de Europese Innovatieraad in het kader van Horizon Europa bijdragen aan 

publiek-private investeringen in baanbrekende innovatie ter ondersteuning van de Europese 

Green Deal.  

Binnen deze bredere context zal het investeringsplan voor een duurzaam Europa 

bijdragen tot de transitie door middel van gerichte acties op gebieden die rechtstreeks 

raken aan investeringsbesluiten van particuliere investeerders en publieke entiteiten.   

4.1. Duurzame financiering centraal stellen in het financiële stelsel 

Aangezien particuliere ondernemingen en huishoudens het komende decennium het grootste 

deel van de duurzame investeringen voor hun rekening zullen moeten nemen, zijn absoluut 

duidelijke, op de lange termijn gerichte signalen nodig om investeerders de weg te wijzen 

naar duurzame investeringen.  

Gezien de aanzienlijke investeringen die nodig zijn wil de EU haar klimaat- en ruimere 

duurzaamheidsdoelstellingen halen, heeft de Commissie in maart 2018 het actieplan 

voor de financiering van duurzame groei gepresenteerd
9. Aan de hand van dit actieplan, 

                                                           
9
 COM(2018) 97 final. 
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dat bijdraagt tot de opbouw van een kapitaalmarktenunie, werd een belangrijke basis gelegd 

voor kaders die helpen financiële middelen voor duurzame investeringen vrij te maken. Dat is 

met name het geval voor de EU-taxonomie, voor informatieverschaffing over duurzaamheid 

door de financiële sector en voor klimaatbenchmarks. Via internationale samenwerking, 

bijvoorbeeld via het internationaal platform inzake duurzame financiering, stimuleert de EU 

een coherente benadering en een grotere impact van duurzame financiering wereldwijd. 

De Commissie is met name ingenomen met het recente politieke akkoord van de 

medewetgevers over de verordening betreffende de totstandbrenging van een raamwerk 

om duurzame beleggingen te bevorderen (de EU-taxonomie), dat nader moet worden 

uitgewerkt in gedelegeerde handelingen van de Commissie. De EU-taxonomie bepaalt, op 

basis van prestatiecriteria voor de bijdrage van die activiteit aan ten minste één van de zes 

milieudoelstellingen, of een economische activiteit ecologisch duurzaam is.  

De Commissie zal ook nagaan hoe de EU-taxonomie in het kader van de Europese Green 

Deal door de overheidssector kan worden gebruikt, boven op InvestEU. Hoewel de 

taxonomie in eerste instantie is ontworpen voor particuliere investeerders, kan zij — zodra zij 

voldoende ontwikkeld is — ook worden gebruikt door entiteiten uit de publieke sector. Het is 

belangrijk dat er sprake is van convergentie van normen tussen de particuliere sector en de 

overheidsbanken/publieke entiteiten zoals de Europese Investeringsbank.  

Voortbouwend op het actieplan 2018 en in het licht van de Europese Green Deal zal de 

Commissie in het derde kwartaal van 2020 een vernieuwde strategie voor duurzame 

financiering indienen, bedoeld om duurzame financiering nog verder op te schalen. 

Bedrijven zullen hun rapportage van klimaat- en milieugegevens moeten verruimen zodat 

investeerders volledig worden geïnformeerd over duurzame investeringskansen en hun 

investeringen beter kunnen sturen ter ondersteuning van de Green Deal. De Commissie zal 

daartoe de richtlijn met betrekking tot de rapportage van niet-financiële informatie herzien. 

Daarnaast zullen dankzij de vernieuwde strategie de investeringskansen verder toenemen 

doordat duurzame investeringen gemakkelijker te herkennen zijn via duidelijke labels voor 

een verscheidenheid aan duurzame beleggingsproducten en door de ontwikkeling en 

tenuitvoerlegging van een EU-norm voor groene obligaties.  

De Commissie zal:  

- in 2020 de gedelegeerde handelingen voorbereiden inzake de 

klimaatverandering van de EU-taxonomie en de gedelegeerde handelingen 

inzake de andere milieudoelstellingen van de EU-taxonomie tegen eind 2021; 

- nagaan hoe de EU-taxonomie in het kader van de Europese Green Deal door 

de overheidssector kan worden gebruikt, boven op InvestEU; 

- in het eerste kwartaal van 2020 een openbare raadpleging over een vernieuwde 

strategie voor duurzame financiering starten om in het derde kwartaal van 

2020 een vernieuwde strategie in te dienen;  

- een EU-norm voor groene obligaties in het leven roepen in 2020 en nagaan hoe 

deze norm, net als andere ondersteunende kaders, de publieke en private 

financiering voor duurzame investeringen kan verhogen. 
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4.2. De publieke sector handvatten en passende middelen verstrekken om 

duurzaam te investeren  

In bepaalde sectoren zijn overheidsactoren de belangrijkste investeerders, met name in 

de sectoren infrastructuur en openbare diensten. In heel wat gevallen moeten 

overheidsinstanties een sturende en coördinerende rol spelen voor duurzame investeringen. 

Soms moeten overheidsinstanties ook investeren als marktspelers dat niet kunnen doen, met 

name wanneer de sociale en milieubaten niet tot uiting komen in het rendement voor private 

partijen, of wanneer projecten als te riskant worden beschouwd. Deze investeringen zijn vaak 

grensoverschrijdend van aard en hebben overloopeffecten tussen de lidstaten, zodat de 

Commissie op EU-niveau een coördinerende rol moet spelen. 

Het Europees Semester biedt een stevig kader voor de coördinatie van het economisch 

en het werkgelegenheidsbeleid dat de nodige investeringen voor de groene transformatie 

van de EU en haar lidstaten zal vergemakkelijken. Het Semester draagt bij tot de 

vaststelling van de investeringsprioriteiten en -belemmeringen in elke lidstaat. De 

landverslagen zullen de via EU-fondsen beschikbare financieringsbronnen afzetten tegen de 

in de verslagen geconstateerde landspecifieke uitdagingen, onder meer met het oog op de 

doelstellingen van het klimaat-, milieu- en sociaal beleid. Gezamenlijke inspanningen van de 

EU en haar lidstaten moeten ervoor zorgen dat de investeringen worden toegespitst op de 

meest duurzame projecten.  

De Commissie zal met de lidstaten werken aan het screenen en benchmarken van groene 

begrotingspraktijken. Dit zal het gemakkelijker maken om te beoordelen in welke mate er in 

jaarlijkse begrotingen en begrotingsplannen op middellange termijn rekening wordt gehouden 

met milieuoverwegingen en -risico’s en om van goede praktijken te leren. De herziening van 

het EU-kader voor Europese economische governance zal een verwijzing bevatten naar 

duurzame overheidsinvesteringen in de context van de kwaliteit van de overheidsfinanciën. 

Een en ander kan dan worden meegenomen in een debat over de verbetering van de 

budgettaire governance van de EU. De resultaten van dat debat zullen de basis vormen voor 

eventuele toekomstige stappen, onder meer over de vraag hoe om te gaan met duurzame 

investeringen binnen de EU-begrotingsregels, zonder dat dit ten koste gaat van de waarborgen 

tegen risico’s voor de houdbaarheid van de schuld.   

De Commissie zal bindende groene minimumcriteria of -doelstellingen bepalen voor 

overheidsopdrachten in sectorale initiatieven, EU-financiering of productspecifieke 

wetgeving. Met dergelijke minimumcriteria zal “de facto” een gemeenschappelijke definitie 

van een “groene aankoop” worden bepaald, zodat vergelijkbare gegevens van 

overheidsinkopers kunnen worden verzameld en de basis kan worden gelegd voor de 

beoordeling van het effect van groene overheidsopdrachten. Overheidsinstanties in heel 

Europa zullen worden aangemoedigd om groene criteria op te nemen in en labels te gebruiken 

bij hun aanbestedingen. De Commissie zal deze inspanningen ondersteunen met handvatten, 

opleidingsactiviteiten en de verspreiding van goede praktijken. Tegelijkertijd zouden 

overheidsinkopers zoveel mogelijk life-cycle-costing (LCC) methodes moeten toepassen. De 

Commissie roept alle actoren, ook de industrie, op om dergelijke betrouwbare methodes te 

ontwikkelen.  

Het beginsel “energie-efficiëntie eerst” moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat 

waar nodig steeds rekening wordt gehouden met de energie-efficiëntie. Zo kan ook 

worden voorkomen dat middelen worden verspild in verband met de opwekking, de 

transmissie, de distributie en het gebruik van energie die eigenlijk niet nodig is. De 
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Commissie zal handvatten verstrekken over de wijze waarop dit beginsel moet worden 

toegepast. 

De Commissie zal: 

- milieuduurzaamheid vanaf dit jaar als integrerend deel in de landverslagen in 

het kader van het Europees Semester opnemen; 

- de lidstaten helpen bij het bepalen van hun behoeften inzake duurzame 

investeringen en de mogelijkheden om deze elk jaar vanaf 2020 te financieren; 

- samen met de lidstaten groene begrotingspraktijken screenen en 

benchmarken; 

- nieuwe wetgeving en handvatten op het gebied van groene 

overheidsopdrachten voorstellen; 

- handvatten verstrekken over de toepassing van het beginsel “energie-efficiëntie 

eerst” als onderdeel van investeringsbeslissingen.  

 

4.3. Duurzame investeringen door middel van een ondersteunend kader voor 

staatssteun faciliteren  

De desbetreffende staatssteunregels zullen tegen 2021 worden herzien in het licht van de 

beleidsdoelstellingen van de Europese Green Deal, om zo een kosteneffectieve en sociaal 

inclusieve transitie naar klimaatneutraliteit tegen 2050 te ondersteunen. De 

staatssteunregels zullen worden herzien om overheidsinstanties een duidelijk, actueel en 

bruikbaar ondersteunend kader te bieden om deze doelstellingen te bereiken en de beperkte 

overheidsmiddelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. De staatssteunregels zullen de transitie 

ondersteunen door de juiste types investeringen en steunbedragen te bevorderen. Zij zullen 

innovatie aanmoedigen en de invoering van nieuwe, klimaatvriendelijke technologie die rijp 

is voor markttoepassingen. In dit verband zal de Commissie ook nagaan hoe de procedures 

kunnen worden vereenvoudigd om staatssteun goed te keuren die regio’s een rechtvaardige 

transitie kan helpen maken. Zij zullen ook de geleidelijke eliminatie van fossiele brandstoffen 

vergemakkelijken, met name de meest vervuilende, zodat er een gelijk speelveld op de interne 

markt komt. Met name de richtsnoeren milieu- en energiesteun zullen hier deel van uitmaken.  

In afwachting van deze herziening kunnen de lidstaten gebruik blijven maken van de 

flexibiliteit waarin de bestaande regels voorzien om hun doelstellingen voor 2030 te 

halen en de elektriciteitssector en de economie tegen 2050 verder koolstofarm te maken. 

Zij kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een verhoging van de overheidsinvesteringen in 

regelingen voor hernieuwbare stroom om goedkopere en meer geïntegreerde groene energie te 

verkrijgen, voor de uitrol van goedkopere en publiek toegankelijke oplaadinfrastructuur of 

regelingen betreffende circulaire economie zoals hergebruik van restwarmte of recycling van 

afval. 

De lidstaten kunnen de bestaande regels inzake staatssteun ook blijven gebruiken om de 

sociale en regionale gevolgen te verzachten van de maatregelen voor het koolstofarm 

maken van de economie. Zij kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om werknemers die worden 

getroffen door de sluiting van koolmijnen, te ondersteunen en om te investeren in kleine en 
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middelgrote ondernemingen en startende ondernemingen of in het bij- of omscholen van 

werknemers. Voor sleuteltechnologieën en baanbrekende innovatie kunnen de lidstaten hun 

middelen bundelen om aanzienlijke particuliere investeringen aan te trekken voor de 

verwezenlijking van belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang, ook in de 

regio’s die het zwaarst worden getroffen door de groene transitie. 

Tegelijkertijd blijven de regels de integriteit van de interne markt beschermen en 

kunnen de in het EU-Verdrag verankerde cohesiedoelstellingen, die de kern van de 

Europese integratie vormen, toch worden nageleefd. De bedoeling is de verschillen tussen 

de ontwikkelingsniveaus van de verschillende regio’s te verkleinen door de minst begunstigde 

regio’s te ondersteunen in hun inhaalbeweging. Dat betekent in het bijzonder dat publieke 

productieve investeringssteun voor grote ondernemingen nog steeds uitsluitend ten goede mag 

komen aan de armste regio’s die worden getroffen door de groene transitie (artikel 107, lid 3, 

onder a) en c), VWEU). 

In deze context zullen de huidige staatssteunregels flexibel worden toegepast, waarbij de 

nadruk zal liggen op een aantal gebieden dat van cruciaal belang lijkt voor de 

transformatie naar een klimaatneutrale economie. 

4.3.1. Meer flexibiliteit voor staatssteun om tot klimaatneutrale 

productieprocessen te transformeren 

De Commissie zal haar goedkeuring hechten aan de steun van lidstaten aan 

ondernemingen om productieprocessen koolstofarmer of elektrisch te maken, op 

voorwaarde dat economische stimulansen de betrokken investeringen niet al 

rechtvaardigen en de bedrijven bij het verminderen van hun impact op het milieu 

verder gaan dan de normen of benchmarks van de Unie. 

Om de kosten voor de overheid tot een minimum te beperken, moet de overheidssteun 

beperkt blijven tot wat noodzakelijk is. In de huidige richtsnoeren is het maximale 

steunbedrag doorgaans gebaseerd op de extra kosten van de betrokken investering in 

vergelijking met een theoretische alternatieve investering die minder milieuvriendelijk is. De 

Commissie zal nagaan of zij in de toekomst voor investeringen die verenigbaar zijn met de 

transitie naar klimaatneutraliteit, in plaats daarvan de in aanmerking komende kosten kan 

bepalen aan de hand van de financieringskloof, met name in gevallen waarin er geen 

hypothetische alternatieve investering is. Dit valt te rechtvaardigen in het licht van de 

doelstellingen van de Green Deal en van het feit dat dergelijke investeringen een belangrijke 

manier zijn om de koolstofvoetafdruk van de betrokken installaties te verkleinen en te helpen 

de klimaatneutraliteit te bereiken. 

4.3.2. Steun voor de verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen 

De lidstaten krijgen meer ruimte om te investeren in de energie-efficiëntie van gebouwen 

in het kader van de richtsnoeren voor milieubescherming en energie. Zij krijgen met 

name meer flexibiliteit om financieringsregelingen te ondersteunen die voordelig zijn voor 

verbruikers van elektriciteit, zoals energieprestatiecontracten. In een dergelijke regeling 

investeren de energiedienstenbedrijven in het opwaarderen van gebouwen om ze energie-

efficiënter te maken en worden zij vergoed via de energiebesparingen op de 

elektriciteitsrekening van de consument. 
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De lidstaten zullen ook meer flexibiliteit krijgen om steun te verlenen aan 

opwaarderingen waarbij gebouwen energie-efficiënter worden gemaakt en tegelijk 

wordt geïnvesteerd in het opwekken van hernieuwbare energie voor zelfconsumptie.  

Voor de vaststelling van de in aanmerking komende kosten voor dergelijke projecten 

kan de Commissie rekening houden met het feit dat er in veel gevallen geen nulscenario 

voor de investering is.  

4.3.3. Steun voor stadsverwarming 

Steun die beperkt is tot stadsverwarmingsdistributienetten kan onder bepaalde 

omstandigheden worden geacht buiten het staatssteuntoezicht te vallen als een 

infrastructuurmaatregel die de mededinging en het handelsverkeer niet ongunstig 

beïnvloedt. Dit kan met name het geval zijn als de stadverwarmingsnetten op dezelfde manier 

worden geëxploiteerd als andere energie-infrastructuur: afgescheiden warmteopwekking, 

toegang voor derden en gereguleerde tarieven.  

In alle andere gevallen waarin staatssteun aanwezig is wordt in de richtsnoeren voor 

milieubescherming en energie een aantal voorwaarden vastgesteld waaronder steun 

voor stadsverwarmingsprojecten kan worden goedgekeurd. Zo wordt met name vereist 

dat de investering leidt tot een energie-efficiënt stadsverwarmingssysteem, zoals gedefinieerd 

in de energie-efficiëntierichtlijn. Met betrekking tot de bedragen die kunnen worden 

toegekend, wordt in de richtsnoeren een onderscheid gemaakt tussen steunintensiteiten voor 

de investeringskosten voor stadsverwarmingsinstallaties en de zogeheten 

financieringskloofmethode voor de financiering van de aanleg of verbetering van het 

distributienetwerk.  

Om het potentieel van stadsverwarming te ontsluiten en bij te dragen tot de transitie 

naar een klimaatneutrale economie, kunnen lidstaten in de toekomst voor het opwekken 

van stadswarmte de financieringskloofaanpak hanteren als alternatief voor de maximale 

steunintensiteiten die in de richtsnoeren voor milieubescherming en energie worden 

bepaald.  

De lidstaten kan ook worden toegestaan staatssteun te verlenen voor 

stadsverwarmingsnetwerken die geen deel uitmaken van energie-efficiënte systemen 

voor stadsverwarming als investeringen om de warmteopwekking energie-efficiënt te 

maken, van start gaan binnen drie jaar na de modernisering van het netwerk. 

4.3.4. Steun voor de sluiting van kolengestookte elektriciteitscentrales  

De verbranding van bruinkool is een van de meest vervuilende en CO2-intensieve 

vormen van elektriciteitsopwekking. Terwijl het EU-emissiehandelssysteem zal leiden tot 

een vermindering van de koolstofintensieve elektriciteitsproductie, is een aantal lidstaten 

voornemens steen- en bruinkoolcentrales sneller af te bouwen. Lidstaten die in dit verband 

ervoor kiezen steun te verlenen voor het sluiten van steenkoolcentrales, door bijvoorbeeld 

exploitanten te compenseren voor gederfde winsten omdat zij niet langer elektriciteit op de 

markt kunnen verkopen, moeten dergelijke plannen bij de Commissie aanmelden. De 

Commissie zal de staatssteun die met dergelijke projecten gemoeid is, rechtstreeks aan het 

Verdrag toetsen.  
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In dit verband zal de Commissie met name de evenredigheid van dergelijke steun 

nagaan om overcompensatie te voorkomen. Dit betekent dat de lidstaten moeten aantonen 

dat de compensatie niet hoger is dan de winstderving waarmee de installatie wordt 

geconfronteerd als gevolg van de vervroegde sluiting. Er moet ook voor worden gezorgd dat 

de maatregel zodanig is gestructureerd dat de verstoring van de mededinging op de markt tot 

een minimum wordt beperkt. 

Staatssteun die geen verband houdt met economische activiteiten, met name ten gunste van 

personen (bv. sociale bijstand of omscholing) of de financiering van een publiek toegankelijke 

infrastructuur, valt niet onder de staatssteunregels zolang daarmee geen indirect voordeel aan 

een onderneming wordt verleend. 

4.3.5. Steun voor de circulaire economie 

De lidstaten zullen meer ruimte krijgen om maatregelen te ondersteunen die nodig zijn 

voor de overgang van een lineaire naar een circulaire economie: recyclen van afval, 

hergebruik van restwarmte, hergebruik van CO2 of de gescheiden inzameling van 

afvalstromen. Deze flexibiliteit zou gelden op voorwaarde dat bij de bepaling van het 

steunbedrag rekening wordt gehouden met alle aanvullende inkomsten die de investeringen in 

de circulaire economie kunnen opleveren. 

De Commissie zal: 

- doorgaan met de effectieve implementatie van staatssteunregels die voor de 

transitie essentieel zijn, en zal de huidige regels flexibel toepassen op gebieden 

die van cruciaal belang zijn voor de transitie naar een klimaatneutrale 

economie; 

 

- tegen 2021 de staatssteunregels herzien zodat deze de beleidsdoelstellingen van 

de Europese Green Deal weerspiegelen en een kosteneffectieve transitie naar 

klimaatneutraliteit tegen 2050 ondersteunen. 

 

 

5. UITVOEREN: EEN PIJPLIJN VAN DUURZAME PROJECTEN TOT STAND BRENGEN   

In de huidige context van hoge marktliquiditeit is het een uitdaging om een robuuste 

pijplijn van investeringsprojecten tot stand te brengen die aansluit bij de Green Deal. De 

beschikbaarheid van investeringsprojecten die verenigbaar zijn met de verwachtingen en 

vereisten van investeerders is nog niet afgestemd op de vraag. De beschikbare 

financieringsmiddelen zijn niet uitgeput. Adviserende ondersteuning van projectpromotoren is 

erg doeltreffend gebleken voor het overbruggen van de kloof tussen een concept en een 

economisch verantwoord project. 

Op basis van de vastgestelde prioriteiten zullen technische en adviserende ondersteuning 

bijdragen tot het identificeren en voorbereiden van duurzame projecten en tot 

capaciteitsopbouw bij projectpromotoren om de toegang tot financiering te 

vergemakkelijken. Dit wordt op verschillende niveaus georganiseerd, van ondersteuning van 

overheden bij de vaststelling van hun investeringsplannen tot ondersteuning van individuele 
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publieke en particuliere projectpromotoren bij de ontwikkeling en uitvoering van hun 

specifieke projecten.  

5.1.1. Ondersteunen van overheden 

Het steunprogramma voor structurele hervormingen (en de opvolger ervan, het 

steunprogramma voor hervormingen) zal de lidstaten technische ondersteuning bieden 

bij het vormgeven en uitvoeren van hervormingen om zowel de klimaat- als de digitale 

transitie te bewerkstelligen. Beperkte administratieve capaciteit, beperkt bewustzijn en 

beperkte duurzaamheidsexpertise van overheidsdiensten op nationaal, regionaal en lokaal 

niveau in de lidstaten zijn de belangrijkste belemmeringen voor investeringen in duurzame 

infrastructuur en milieubescherming. Het programma zal helpen om het potentieel van 

investeringen in schone energie te identificeren, of acties om het tempo van de investeringen 

in energie-efficiëntie van gebouwen te verhogen. Via het steunprogramma voor hervormingen 

ondersteunt de Commissie de lidstaten ook bij het opstellen van actieplannen voor circulaire 

economie, groene budgettering of duurzame financiering en investeringen.  

5.1.2. Steun aan projectpromotoren  

Op het niveau van de projectpromotoren zullen de InvestEU-advieshub en de in het 

kader van het InvestEU-programma ontwikkelde adviesinitiatieven met een totale 

begroting van 500 miljoen EUR zoals voorgesteld door de Commissie, ondersteuning 

verlenen aan het identificeren, voorbereiden, ontwikkelen, structureren, aanbesteden en 

uitvoeren van investeringsprojecten. Waar nodig kunnen zij ook de capaciteit van 

promotoren en financiële intermediairs om financierings- en investeringsactiviteiten uit te 

voeren, versterken. Dit uitgebreide dienstenaanbod zal rekening houden met 

duurzaamheidsaspecten.  

 

De InvestEU-advieshub zal één enkel toegangspunt bieden voor zowel publieke als 

particuliere projectpromotoren, en voor financiële intermediairs om financierings- en 

investeringsactiviteiten uit te voeren ten behoeve van entiteiten die moeilijkheden 

ondervinden bij het verkrijgen van toegang tot financiering. Jaspers, het gezamenlijke 

initiatief van de Commissie en de Europese Investeringsbank voor de ontwikkeling van 

projecten voor de structuurfondsen, zal deel gaan uitmaken van de hub. Adviesinitiatieven in 

het kader van de InvestEU-advieshub zijn bijvoorbeeld de voortzetting van het programma 

voor Europese plaatselijke bijstand op energiegebied (Elena) in het kader van de InvestEU-

advieshub ter ondersteuning van lokale projecten voor duurzame energie en schoon vervoer. 

Het kan ook gaan om andere adviesinitiatieven in het kader van het onderdeel duurzame 

infrastructuur ter ondersteuning van het vormgeven van financierings- en 

investeringsactiviteiten van duurzame projecten in belangrijke infrastructuursectoren 

(vervoer, energie, milieu, breedband en digitale connectiviteit). Bijzondere aandacht wordt 

ook besteed aan technische bijstand voor projecten ter bevordering van natuurlijk kapitaal en 

op de natuur gebaseerde oplossingen. 

Publieke investeerders zullen profiteren van ondersteuning op maat over de wijze 

waarop hun projecten in de praktijk kunnen worden uitgevoerd. Een nieuw ingevoerd 

“instrument voor de screening van duurzame overheidsopdrachten” — op basis van het 

bestaande mechanisme van vrijwillige voorafgaande beoordeling voor grote 

infrastructuurprojecten — zal hen helpen om gebruik te maken van alle mogelijkheden om 

hun overheidsopdrachten te vergroenen en de duurzaamheid van het project en de naleving 

van de hoogste milieunormen doorheen de toeleveringsketen te waarborgen. 
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5.1.3. Samenhang en zichtbaarheid waarborgen 

De Commissie zorgt ervoor dat de steun aan overheidsdiensten en voor elk project waar 

nodig op gecoördineerde wijze wordt verstrekt. De activiteiten voor capaciteitsopbouw en 

strategische planning van de Commissie laten positieve resultaten zien die kunnen worden 

herhaald en uitgebreid in het kader van de Green Deal. De bestaande nauwe samenwerking 

tussen de diensten van de Commissie en de ondersteuning van de Europese 

investeringsadvieshub voor nationale stimuleringsbanken en investeringsprojecten wordt 

uitgebreid in het kader van de relevante vervolgprogramma’s van het volgende meerjarig 

financieel kader om de creatie en verwezenlijking van de pijplijn van duurzame 

investeringsprojecten te versterken. 

 

Het InvestEU-portaal bouwt voort op het huidige Europees investeringsprojectenportaal 

en blijft een gratis en gebruiksvriendelijk online-instrument om EU-ondernemingen en 

projectpromotoren die financiering zoeken, bij investeerders wereldwijd de 

zichtbaarheid en netwerkmogelijkheden te bieden die zij nodig hebben. Bij dit portaal zal 

de klemtoon verder ook liggen op het aanbieden van een pijplijn van investeringsprojecten in 

de EU aan de uitvoerende partners van InvestEU, die de onder hun geografische reikwijdte en 

activiteiten vallende projecten zullen onderzoeken.   
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De Commissie zal: 

 

- via het steunprogramma voor hervormingen de lidstaten technische 

ondersteuning bieden bij het vormgeven en uitvoeren van groeibevorderende 

hervormingen, waaronder de ontwikkeling van duurzame 

investeringsstrategieën;  

- via de InvestEU-advieshub aan particuliere en publieke promotoren van 

duurzame projecten adviesdiensten op maat verlenen; 

- een instrument voor de screening van duurzame overheidsopdrachten 

voorstellen voor openbare infrastructuurprojecten. 

6. EEN MECHANISME VOOR EEN RECHTVAARDIGE TRANSITIE 

Voor de transitie naar een duurzame en klimaatneutrale economie zullen substantiële 

investeringen in heel Europa en krachtige beleidsmaatregelen op alle niveaus nodig zijn. 

Alle regio's zullen financiering voor de groene transitie nodig hebben, maar voor sommige 

gebieden zal de transformatie een aanzienlijke uitdaging vormen. Klimaatneutraliteit zal een 

fundamentele herstructurering van hun economieën, structurele veranderingen in 

bedrijfsmodellen en nieuwe vaardigheden vereisen. Dit moet worden erkend en worden 

aangepakt in een transitie waarbij niemand buiten de boot valt. 

Winning en exploratie van fossiele brandstoffen zullen aanzienlijk afnemen en uiterst 

emissie-intensieve activiteiten zullen een diepgaande transformatie ondergaan. Regio's 

en gebieden die in hoge mate van deze activiteiten afhankelijk zijn, zullen hun industrieën 

moeten herstructureren, ervoor moeten zorgen dat nieuwe economische activiteiten het 

economische en sociale weefsel bijeen kunnen houden en de betrokken werknemers de nodige 

opleiding moeten bieden om nieuw werk te kunnen vinden. Zonder de nodige begeleidende 

maatregelen zal de transitie niet plaatsvinden, omdat zij dan noch rechtvaardig noch sociaal 

duurzaam zou zijn. 

Om de specifieke uitdagingen aan te pakken waarmee sommige regio's te maken 

hebben, stelt de Commissie een mechanisme voor een rechtvaardige transitie voor dat 

gerichte steun biedt om in deze gebieden de nodige investeringen te genereren. Het 

mechanisme voor een rechtvaardige transitie zal uit drie pijlers bestaan:  

 een Fonds voor een rechtvaardige transitie,  

 een specifieke regeling voor een rechtvaardige transitie in het kader van InvestEU, en  

 een nieuwe leenfaciliteit met de EIB voor de overheidssector om extra investeringen te 

mobiliseren.  
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Figuur 4. Financiering van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie 

 

Elke pijler zal met diverse subsidie- en financieringsinstrumenten bijstand verlenen, 

zodat er voor de meest getroffen regio's een volledig gamma van steunopties ter 

beschikking staat volgens de behoeften aan het mobiliseren van investeringen. Om de 

samenhang tussen de drie pijlers te garanderen, zal het Fonds voor een rechtvaardige transitie 

vooral worden gebruikt om subsidies te verstrekken; de specifieke regeling voor een 

rechtvaardige transitie in het kader van InvestEU zal particuliere investeringen aantrekken, en 

de nieuwe leenfaciliteit voor de overheidssector ten behoeve van een rechtvaardige transitie 

zal overheidsfinanciering mobiliseren. Deze maatregelen zullen vergezeld gaan van specifieke 

adviesondersteuning en technische bijstand voor de betrokken regio's en projecten. Het 

mechanisme voor een rechtvaardige transitie zal een sterk governancekader krijgen dat uitgaat 

van de territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie.  

Samen kunnen de componenten van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie 

helpen om in de regio's die het meest aan transitie-uitdagingen zijn blootgesteld, in de 

periode 2021-2027 investeringen ten belope van 100 miljard EUR te mobiliseren. Alle 

investeringen zullen stroken met de doelstellingen van de Green Deal. 

Daarnaast zal de Commissie een herziening van de verordeningen betreffende het Fonds 

voor onderzoek inzake kolen en staal voorstellen om een deel van de activa van de 
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Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (in liquidatie) te kunnen gebruiken. Dit zal 

helpen om het jaarlijkse onderzoeksprogramma van ten minste 40 miljoen EUR te handhaven 

en de financiering van grote baanbrekende O&I-projecten op het gebied van schone 

staalproductie mogelijk te maken. Onderzoeksactiviteiten in de kolensector zullen worden 

gefocust op regio's in transitie overeenkomstig de beginselen van het mechanisme voor een 

rechtvaardige transitie.  

 

Voorts zal het moderniseringsfonds van het EU-ETS het mechanisme voor een 

rechtvaardige transitie aanvullen. In 2021-2030 zal 14 miljard EUR extra (afhankelijk van 

de uiteindelijke koolstofprijsniveaus) worden uitgetrokken voor koolstofarme investeringen in 

de tien begunstigde lidstaten van het fonds (Roemenië, Bulgarije, Hongarije, Letland, 

Litouwen, Estland, Tsjechië, Polen, Slowakije, Kroatië). 

6.1. Pijler 1: het Fonds voor een rechtvaardige transitie 

Het Fonds voor een rechtvaardige transitie zal binnen de EU-begroting over zijn eigen 

budget van 7,5 miljard EUR beschikken, dat bovenop het voorstel van de Commissie 

van mei 2018 voor het volgende meerjarig financieel kader komt
10

. Het Fonds zal tot doel 

hebben de sociale en economische kosten van de transitie naar klimaatneutraliteit te 

verlichten.  

De Commissie neemt vandaag een voorstel voor een verordening tot oprichting van het 

Fonds voor een rechtvaardige transitie aan, en een voorstel met gerichte wijzigingen van 

de verordening gemeenschappelijke bepalingen. Om één euro uit het Fonds voor een 

rechtvaardige transitie vrij te maken, zullen de lidstaten ten minste 1,5 en ten hoogste 3 euro 

uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds Plus 

moeten inbrengen. Deze uitgaven uit de EU-begroting zullen worden aangevuld met nationale 

medefinanciering volgens de regels van het cohesiebeleid. Dit kan het totale bedrag aan 

overheidsmiddelen die via het Fonds voor een rechtvaardige transitie worden gemobiliseerd, 

op 30 tot 50 miljard EUR brengen. 

Het Fonds voor een rechtvaardige transitie zal er zijn voor gebieden met een hoog 

werkgelegenheidsniveau in de productie van steenkool, bruinkool, schalieolie en turf en 

voor gebieden met emissie-intensieve industrieën, aangezien die activiteiten door de transitie 

zullen worden stopgezet dan wel ernstig zullen worden getroffen. Het steunniveau zal in 

verhouding moeten staan tot de omvang van de uitdagingen in deze gebieden, wat betreft de 

behoeften zowel op het vlak van economische diversificatie en transitie naar koolstofvrije en -

luwe activiteiten met groeipotentieel, als op het vlak van omscholing van werknemers om hun 

de vaardigheden bij te brengen die zij nodig hebben om een nieuwe baan te kunnen vinden.  

Het Fonds voor een rechtvaardige transitie zal helpen om deze regio's te transformeren, 

wat van essentieel belang zal zijn om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken. 

Uitgaven voor klimaatactie en steun voor het overbruggen van verschillen tussen en 

binnen lidstaten zullen in het Fonds worden samengebracht. Het Fonds voor een 

rechtvaardige transitie zal daarom in het kader van het cohesiebeleid worden uitgevoerd, wat 

het belangrijkste beleid van de EU is om regionale verschillen te verkleinen en structurele 

veranderingen in de regio's van Europa aan te pakken. Het Fonds zal in gedeeld beheer 

                                                           
10
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worden uitgevoerd, in nauwe samenwerking met nationale, regionale en lokale autoriteiten en 

belanghebbenden. Dit zal eigen draagvlak garanderen en de instrumenten en structuren voor 

een efficiënt beheerskader bieden. 

Het Fonds voor een rechtvaardige transitie zal voor alle lidstaten steun bieden, met 

focus op de lidstaten die met de grootste transitie-uitdagingen te maken zullen krijgen. 

De middelen zullen tussen de lidstaten worden toegewezen op basis van de mate waarin het 

koolstofvrij maken van de meest emissie-intensieve regio's een uitdaging vormt (volgens de 

overeenkomstige industriële emissies), de sociale uitdagingen in het licht van mogelijk 

banenverlies in de industrie, de winning van steenkool en bruinkool, de productie van turf en 

de extractie van schalieolie, en de behoefte om werknemers vervolgens om te scholen. Om te 

garanderen dat de transitie eerlijk verloopt en voor iedereen aanvaardbaar is, zal de toewijzing 

een weerspiegeling zijn van het vermogen van lidstaten om deze uitdaging aan te pakken 

volgens hun niveau van economische ontwikkeling. 

 

In dialoog met de Commissie zullen de lidstaten in specifieke territoriale plannen voor 

een rechtvaardige transitie in overeenstemming met hun nationale energie- en 

klimaatplannen de in aanmerking komende gebieden moeten aanwijzen. Deze dialoog 

zal gebaseerd zijn op een beoordeling van de gebieden die het meest worden getroffen door de 

transitie naar klimaatneutraliteit, en van de in het kader van het Europees Semester 

vastgestelde uitdagingen op het gebied van werkgelegenheid en economie waarmee zij te 

maken zullen krijgen. De lidstaten zullen bij het opstellen van de territoriale plannen voor een 

rechtvaardige transitie, waarin het transitiesproces en de soorten geplande maatregelen 

worden geschetst, met die beoordeling rekening houden. Deze plannen zullen worden 

gevoegd bij de programma's van het cohesiebeleid die steun uit het Fonds voor een 

rechtvaardige transitie omvatten, en zullen door de Commissie samen met deze programma's 

worden aangenomen. 

Om te garanderen dat de middelen zo doeltreffend mogelijk worden gebruikt, zal het Fonds 

voor een rechtvaardige transitie investeringen in de transformatie van bestaande installaties 

kunnen ondersteunen, ook in sectoren van het EU-emissiehandelssysteem, maar alleen indien 

deze investeringen tot substantiële emissiereductie leiden en ook een positieve 

langetermijnbijdrage leveren aan de werkgelegenheidssituatie in de betrokken gebieden, 

overeenkomstig de territoriale transitieplannen. 

Territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie - de kern van het mechanisme voor 

een rechtvaardige transitie 

Territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie zullen centraal staan in het 

mechanisme voor een rechtvaardige transitie en de toetssteen vormen voor alle pijlers 

daarvan. In deze plannen zullen de sociale, economische en ecologische uitdagingen 

worden beschreven die uit de geleidelijke uitfasering van aan fossiele brandstoffen 

gerelateerde activiteiten of uit het koolstofvrij maken van emissie-intensieve processen of 

producten voortvloeien. In deze plannen zal ook het transitieproces tot 2030 worden 

geschetst, met inbegrip van de behoeften op het gebied van ontwikkeling, omscholing en 

milieusanering en de geïntegreerde aanpak daarvan, alsook het tijdschema van de transitie, 

de soorten geplande maatregelen en de governancemechanismen. Dit betekent dat de 

maatregelen die door het Fonds voor een rechtvaardige transitie zullen worden ondersteund, 
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kunnen verschillen tussen lidstaten en gebieden, naargelang van de vastgestelde prioriteiten 

en uitdagingen. Het programmeringsproces zal worden gebaseerd op de beoordeling in het 

kader van het Europees Semester. De lidstaten zullen met deze beoordeling rekening 

houden bij de voorbereiding van de territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie, die 

deel zullen uitmaken van de programma's in het kader van het Fonds voor een 

rechtvaardige transitie. De goedkeuring van de plannen door de Commissie zal de deuren 

openen naar specifieke financiering, niet alleen uit het Fonds voor een rechtvaardige 

transitie (pijler 1 van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie), maar ook uit de 

specifieke regeling voor een rechtvaardige transitie in het kader van InvestEU (pijler 2) en 

de leenfaciliteit met de EIB voor de overheidssector (pijler 3). 

  

6.2. Pijler 2: een specifieke regeling voor een rechtvaardige transitie in het kader 

van het InvestEU-fonds 

Het mechanisme voor een rechtvaardige transitie zal ook een specifieke regeling voor 

een rechtvaardige transitie omvatten om extra investeringen te genereren voor de meest 

getroffen regio's. Die zal nieuwe economische activiteiten mogelijk maken ter vervanging 

van de activiteiten die moeten worden uitgefaseerd vanwege hun effect op het klimaat en het 

milieu. In vergelijking met het Fonds voor een rechtvaardige transitie zullen investeringen in 

een breder scala aan projecten mogelijk zijn, wat in overeenstemming is met de ruimere 

subsidiabiliteit van investeringen in het kader van InvestEU. InvestEU zal onder meer de 

financiering ondersteunen van projecten voor energie- en vervoersinfrastructuur, met inbegrip 

van gasinfrastructuur en stadsverwarming, maar ook van decarbonisatieprojecten, 

economische diversificatie van de regio’s, sociale infrastructuur en vaardigheden. Dankzij de 

regeling zullen de getroffen sectoren zich sneller kunnen aanpassen aan klimaatvriendelijke 

productiemethoden. De financiering in het kader van InvestEU kan economisch levensvatbare 

investeringen in deze sectoren ondersteunen en zorgen voor complementariteit en synergieën 

met het Fonds voor een rechtvaardige transitie. 

In zijn huidige vorm zal het InvestEU-fonds door middel van een EU-garantie van 

38 miljard EUR naar verwachting 650 miljard EUR extra aan particuliere en 

overheidsinvesteringen opleveren om de beleidsdoelstellingen van de EU in het volgende 

meerjarig financieel kader te ondersteunen. Deze garantie berust op een combinatie van 

een EU-budget van 15,2 miljard EUR (d.w.z. 40 % voorzieningspercentage) en 

voorwaardelijke verplichtingen voor het resterende bedrag. 

Het InvestEU-fonds kan een doeltreffend instrument zijn om aanzienlijke extra 

investeringen in projecten voor een rechtvaardige transitie in de betrokken regio's te 

genereren. Daartoe moet een deel van de financiering in het kader van het InvestEU-fonds 

worden gefocust op de doelstellingen van een rechtvaardige transitie. Dit kan in de periode 

2021-2027 tot 45 miljard EUR aan investeringen genereren om de transitie in de betrokken 

regio’s te ondersteunen, waarbij ernaar wordt gestreefd om de nationale toewijzingssleutel in 

het kader van het Fonds voor een rechtvaardige transitie te weerspiegelen. Het uiteindelijke 

gebruik van InvestEU zal echter vraaggestuurd blijven en van de pijplijn van projecten 

afhangen. Het absorptievermogen van de betrokken regio's zal van cruciaal belang zijn voor 

de verwezenlijking van de doelstellingen. De totale doelstelling van 45 miljard EUR stemt 

overeen met een voorziening van ongeveer 1,8 miljard EUR uit de EU-begroting voor het 

InvestEU-programma. Voorts zullen de lidstaten een deel van hun toewijzing uit het Fonds 

voor een rechtvaardige transitie kunnen bijdragen om investeringen te ondersteunen door 

middel van leningen met garantie of participaties via hun lidstaatcompartiment. Op maat 
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gesneden adviesondersteuning zal nodig zijn om de pijplijn van projecten te ontwikkelen. Om 

dit te bereiken, is het van essentieel belang dat er in de aan de lopende onderhandelingen over 

het meerjarig financieel kader voor wordt gezorgd dat de InvestEU-garantie toereikend is. 

Projecten in de regio's met een goedgekeurd transitieplan in het kader van de 

verordening betreffende het Fonds voor een rechtvaardige transitie, of projecten die 

deze regio's ten goede komen (ook al worden ze niet in de regio's zelf uitgevoerd), komen 

voor de regeling in aanmerking, maar alleen indien financiering buiten de gebieden in 

rechtvaardige transitie van cruciaal belang is voor de transitie in die gebieden. Dit is met 

name relevant voor projecten op het gebied van vervoers- of energie-infrastructuur die de 

connectiviteit van de gebieden in rechtvaardige transitie verbeteren. Investeringen waarmee 

de doelstellingen van een rechtvaardige transitie worden nagestreefd, kunnen in de 

verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen worden meegeteld: ze kunnen bijdragen aan het 

behalen van het streefcijfer van het InvestEU-programma om 30 % van de middelen aan 

klimaatdoelstellingen te besteden. 

Een dergelijke focus van de InvestEU-garantie op de doelstellingen van een 

rechtvaardige transitie zal in de vier beleidsvensters in aanmerking komende 

investeringen vrijmaken en zal in de onderliggende financiële producten tot uitdrukking 

komen. Aan de uitvoerende partners zouden specifieke stimulansen als vergoedingen of een 

gunstigere risicodekking voor in transitiegebieden uit te voeren projecten kunnen worden 

geboden. De doelstelling van een rechtvaardige transitie zal in de investeringsrichtsnoeren 

van InvestEU en de garantieovereenkomsten met de uitvoerende partners worden opgenomen. 

Voorts zal in de oproepen tot het indienen van voorstellen die in het kader van het InvestEU-

fonds aan de uitvoerende partners worden gericht, voorrang worden gegeven aan de 

uitvoerende partners die financiële producten aanbieden waarmee aan de doelstellingen van 

een rechtvaardige transitie wordt bijgedragen. Via de InvestEU-advieshub zal specifieke 

technische bijstand worden verleend om projecten voor investeringswaardig te maken; 

daarvoor zal een extra budget beschikbaar worden gesteld. 

6.3. Pijler 3: een leenfaciliteit met de EIB-groep voor de overheidssector  

Een leenfaciliteit met de Europese Investeringsbank voor de overheidssector zal steun 

bieden voor hogere overheidsinvesteringen in de regio's die een klimaattransitie 

doormaken. Deze faciliteit zal de overheidssector concessionele leningen aanbieden. Deze 

leningen zullen entiteiten uit de overheidssector voorzien van de middelen waarmee zij 

maatregelen kunnen uitvoeren om de transitie naar klimaatneutraliteit te vergemakkelijken. 

De ondersteunde investeringen zullen variëren van energie- en vervoersinfrastructuur tot 

stadsverwarmingsnetwerken, maatregelen voor energie-efficiëntie, met inbegrip van renovatie 

van gebouwen, en sociale infrastructuur, en kunnen ook andere sectoren omvatten. De steun 

van de EU kan onder meer bestaan uit rentesubsidies of investeringssubsidies, die uit de EU-

begroting worden gefinancierd en met leningen van de EIB aan gemeentelijke, regionale en 

andere overheidsinstanties worden gecombineerd.  

De geografische dekking zal dezelfde zijn als in het kader van de InvestEU-regeling voor 

een rechtvaardige transitie (pijler 2 van het mechanisme voor een rechtvaardige 

transitie), d.w.z. projecten in de regio’s met een goedgekeurd transitieplan en ook 

projecten die deze regio’s ten goede komen, maar alleen indien financiering buiten de 

gebieden in rechtvaardige transitie van cruciaal belang is voor de transitie in die gebieden. De 

leenfaciliteit voor de overheidssector ten behoeve van een rechtvaardige transitie zal 

preferentiële financieringsvoorwaarden bieden om overheidsinvesteringen ten gunste van de 
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meest getroffen regio's te ondersteunen. De leenfaciliteit zal ook adviesondersteuning 

omvatten om te helpen de pijplijn van projecten te ontwikkelen. 

De steun in het kader van de leenfaciliteit voor de overheidssector zal een aanvulling 

vormen op de producten die in het kader van de specifieke InvestEU-regeling voor een 

rechtvaardige transitie worden aangeboden. De leenfaciliteit zal van toepassing zijn voor 

projecten die niet voldoende marktstromen aan inkomsten opleveren en die anders, zonder een 

subsidie-element, niet zouden worden gefinancierd.  

Met de bijdrage uit de EU-begroting van 1,5 miljard EUR en de EIB-lening van 

10 miljard EUR op eigen risico kan de leenfaciliteit voor de overheidssector in de 

periode 2021-2027 tussen 25 en 30 miljard EUR aan overheidsinvesteringen mobiliseren. 

Dit weerspiegelt de nationale toewijzingssleutel in het kader van het Fonds voor een 

rechtvaardige transitie om de transitie in de betrokken regio's te ondersteunen. De Commissie 

zal in maart 2020 een wetgevingsvoorstel indienen tot instelling van deze nieuwe leenfaciliteit 

voor de overheidssector. Mettertijd kan de Commissie onderzoeken of er ook met andere 

uitvoerende partners kan worden samengewerkt naarmate de behoeften van de 

overheidssector evolueren.  

6.4. Technische bijstand en adviesondersteuning 

De rechtvaardige transitie zal niet alleen afhangen van de hoeveelheid geld die 

beschikbaar is om investeringen te ondersteunen, maar ook van het kanaliseren van dit 

geld naar de juiste projecten. Er zal aan de lidstaten en regio's bijstand worden verleend via 

een platform voor een rechtvaardige transitie, dat door de Commissie zal worden beheerd. Het 

platform zal worden opgezet op basis van het bestaande platform voor steenkoolregio's in 

transitie, dat de fossiele brandstoffen producerende regio's in de EU al ondersteunt bij het 

bereiken van een rechtvaardige transitie, en zal de werkzaamheden daarvan uitbreiden. Door 

middel van een netwerk van deskundigen dat het delen van informatie tussen lidstaten, 

regio's, agentschappen en belanghebbenden vergemakkelijkt, zal het technische bijstand en 

adviesondersteuning verlenen voor het opstellen van de territoriale transitieplannen. De 

Commissie zal al in het eerste kwartaal van 2020 een oproep tot het indienen van verzoeken 

in het kader van het steunprogramma voor structurele hervormingen lanceren om de lidstaten 

waar nodig te helpen bij de voorbereiding van hun territoriale transitieplannen. Het 

mechanisme voor een rechtvaardige transitie zal ook adviesondersteuning en technische 

bijstand verlenen met de dezelfde middelen als die welke in punt 5.1.2 zijn beschreven.  
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De Commissie zal: 

- met de medewetgevers werken aan de spoedige aanneming van de verordening 

betreffende het fonds voor een rechtvaardige transitie en de bijbehorende wijzigingen 

van de verordening gemeenschappelijke bepalingen; 

- met de EIB-groep en andere uitvoerende partners werken om de regeling voor een 

rechtvaardige transitie in het kader van InvestEU, zodra die is aangenomen, te 

implementeren; 

- in maart 2020 een nieuw wetgevingsvoorstel indienen tot instelling, met de EIB, van 

een leenfaciliteit voor de overheidssector; 

- de lidstaten en regio’s helpen bij de voorbereiding van territoriale transitieplannen; 

- technische bijstand en adviesondersteuning verlenen om een solide pijplijn van 

projecten tot stand te brengen ten gunste van de regio's in rechtvaardige transitie. 

7. CONCLUSIE EN VOLGENDE STAPPEN  

Het investeringsplan voor een duurzaam Europa is een instrument om de investeringen 

te mobiliseren die nodig zijn om de ambitieuze doelstellingen van de Green Deal te 

kunnen bereiken. Door de toezegging om in de komende tien jaar door middel van de EU-

begroting ten minste 1 biljoen EUR aan duurzame investeringen te mobiliseren, stelt de 

Commissie zelf een zeer concrete doelstelling voorop, waaraan de vorderingen zullen worden 

afgemeten. Het plan omvat ook de toezegging om alle relevante beleidshefbomen te 

gebruiken teneinde particuliere en publieke investeerders te voorzien van een kader dat 

duurzame investeringen zo maximaal mogelijk maakt. Het omvat ook de hernieuwde 

toezegging om overheden en projectpromotoren bij projectplanning en -uitvoering de nodige 

ondersteuning te bieden. Gezien de omvang van de financieringsbehoeften zegt de Commissie 

toe dat zij verder zal nagaan hoe extra financiering kan worden gemobiliseerd om de 

doelstellingen van de Europese Green Deal te bereiken. 

Het in het plan opgenomen mechanisme voor een rechtvaardige transitie zal helpen te 

garanderen dat bij de overgang naar een duurzame toekomst niemand buiten de boot 

valt. De regio's die het meest aan transitie-uitdagingen zijn blootgesteld, zullen zowel 

financieel als bestuurlijk bij dit streven worden geholpen.  

Het investeringsplan voor een duurzaam Europa kan alleen slagen als alle 

belanghebbenden zich voor de uitvoering ervan inzetten. Het zal van essentieel belang zijn 

dat lidstaten en het Europees Parlement bij de onderhandelingen over het nieuwe financieel 

kader vasthouden aan de hoge ambitie van het Commissievoorstel. De 

investeringsgemeenschap, waaronder institutionele beleggers, banken, 

stimuleringsinstellingen en private-equityfondsen, wordt gevraagd om het toekomstige kader 

voor duurzame investeringen ten volle te benutten. De autoriteiten van de lidstaten zullen op 

hun beurt een actieve rol moeten spelen in het identificeren, bevorderen en, zo nodig, 

medefinancieren van dergelijke investeringen. 
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De Commissie zal elk jaar met alle belanghebbenden een top inzake duurzame 

investeringen houden. De top zal een gelegenheid zijn om de balans op te maken van de 

vorderingen op de verschillende werkterreinen van het investeringsplan voor een duurzaam 

Europa, en nieuwe mogelijkheden voor actie in kaart te brengen. De Commissie zal met 

relevante partners blijven onderzoeken welke extra bronnen kunnen worden aangeboord om 

op lange termijn te voldoen aan de financieringsbehoeften van de transitie, en hoe dit op een 

innovatieve manier kan gebeuren. Daarnaast zal de Commissie, zoals gevraagd in de 

conclusies van de Raad van december 2019, regelmatige beoordelingen van de gevolgen op 

milieugebied en de sociaal-economische gevolgen van de transitie naar klimaatneutraliteit en, 

zo nodig, van daaraan gerelateerde investeringsbehoeften ontwikkelen en verstrekken. 
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