
“De Europese Green Deal is onze nieuwe groeistrategie.
Dit plan zal ons helpen zowel de uitstoot terug te 

dringen als werkgelegenheid te scheppen.”
Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie

“Met ons voorstel mikken we op een groene en inclusieve 
transitie om het welzijn van de mensen te verbeteren en de 
komende generaties een gezonde planeet na te laten.”
Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie

93 % van de 
Europeanen vindt 
klimaatverandering een 
ernstig probleem

93 % van de 
Europeanen heeft ten minste 
één maatregel genomen 
ter bestrijding van de 
klimaatverandering

79 % is het ermee 
eens dat maatregelen op het 
gebied van klimaatverandering 
innovatie zullen bevorderen

De Europese Green Deal beoogt het welzijn van mensen te verbeteren. Als Europa 
klimaatneutraal wordt en we onze natuurlijke omgeving beschermen, dan is dat goed 
voor de mensen, de planeet en de economie. Niemand mag achterblijven.

De EU:

zal uiterlijk in 2050 
klimaatneutraal 
worden

zal mensenlevens, dieren 
en planten beschermen 
door de vervuiling terug 
te dringen

zal bedrijven helpen om 
mondiaal toonaangevend 
te worden op het gebied 
van schone producten en 
technologieën

zal zich inzetten voor 
een rechtvaardige en 
inclusieve transitie
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#EUGreenDeal

Wat is de Europese 
Green Deal?

https://twitter.com/hashtag/eugreendeal


Meer dan 75 % van de uitstoot 
van broeikasgassen in de EU is 
afkomstig van de productie en het 
gebruik van energieWat 

gaat er 
gebeuren?

Vervoer veroorzaakt 
25 % van de 
uitstoot

Bedrijven helpen 
innoveren zodat 
zij mondiaal 
toonaangevend in 
de groene economie 
kunnen worden

Gebouwen zijn goed 
voor 40 % van ons 
energieverbruik

Gebouwen renoveren om 
de energierekening en het 
energiegebruik te verlagen

De Europese 
industrie gebruikt 
maar 12 % 
gerecycleerde 
materialen

KLIMAAT

GEBOUWEN

INDUSTRIE

MOBILITEIT

In 2050 zal de EU klimaatneutraal zijn.
De Commissie zal een Europese klimaatwet voorstellen om deze politieke belofte 
om te zetten in een wettelijke verplichting en een stimulans voor investeringen.

Om deze doelstelling te bereiken, moeten alle economische sectoren 
actie ondernemen.

Zorgen voor schonere, 
goedkopere en gezondere 
vormen van particulier en 
openbaar vervoer

De energiesector 
koolstofvrij 
maken
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