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De EU heeft een goede reputatie als het gaat over de bestrijding van de klimaatverandering. Zij heeft verschillende 
belangrijke beleidsmaatregelen en f inancieringsregelingen aangenomen, waaronder een emissiehandelssysteem 
om de koolstofvoetafdruk van de energiesector, energie-intensieve industrieën en de luchtvaart te verminderen. 
De EU heeft ook beleidsmaatregelen geïmplementeerd die nieuwe emissienormen voor voertuigen vaststellen, 
het gebruik van hernieuwbare energie bevorderen en de ontwikkeling van koolstofarme technologieën stimuleren. 
Door deze maatregelen ligt de EU op schema om haar eigen doelstellingen voor vermindering van de uitstoot 
voor 2020 te behalen, maar ook om haar verplichtingen uit het Akkoord van Parijs na te komen.

Wat is de Europese Green Deal?

Wat heeft de EU gedaan om de klimaatverandering te bestrijden?

De Green Deal is een van de belangrijkste prioriteiten van de Europese Commissie en is de reactie van de EU 
op de miljoenen burgers die klimaatactie eisen. Hiermee wil zij ervoor zorgen dat Europa in 2050 het eerste 
continent ter wereld wordt dat klimaatneutraal is. Om dit te bereiken wordt in de Green Deal een ambitieus 
pakket maatregelen voorgesteld, waaronder de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, herstel van 
de biodiversiteit, de overgang naar een circulaire economie, investeringen in onderzoek en innovatie, en behoud 
van de Europese natuur. 

Maar is klimaatverandering geen wereldwijde uitdaging?

Klimaatverandering is een wereldwijd probleem dat vraagt om een mondiale aanpak. Aangezien de EU slechts 
verantwoordelijk is voor 7,5 % van de wereldwijde uitstoot, zijn maatregelen van andere landen essentieel om 
de uitdaging echt aan te pakken. 



Wat doet de EU om de strijd tegen klimaatverandering  
wereldwijd te bevorderen?

Wordt met de Green Deal ook de globale dimensie 
van klimaatverandering aangepakt?

De EU is, samen met haar lidstaten en de Europese Investeringsbank (EIB), de grootste klimaatdonor ter 
wereld en heeft alleen al in 2018 21,7 miljard euro publieke f inanciering voor klimaatmaatregelen verstrekt. Een 
groot deel van deze f inanciering wordt gebruikt om aanpassing aan de klimaatverandering in het buitenland 
te ondersteunen. Zo verzamelt de EU in Vanuatu bijvoorbeeld gegevens over veranderende weerpatronen 
om het land te helpen zich aan te passen en beter te wapenen tegen de extreme weersomstandigheden en 
natuurrampen die steeds vaker voorkomen. In Indonesië helpt de EU mee aan het herstel van meer dan 20 km 
kwetsbare kustlijn. In Gaza, de Maldiven, Cuba, Tanzania, Kenia, Indonesië en andere delen van de wereld vinden 
soortgelijke initiatieven plaats.

De EU is een vooraanstaande speler op het internationale toneel. De EU werkt samen met andere landen en internationale 
instellingen om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te behalen, stimuleert bilaterale samenwerking en 
financiert het werk van ontwikkelingslanden om klimaatverandering aan te pakken. Zo staat de EU volledig achter de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, die ernaar streven de mondiale temperatuurstijging 
deze eeuw tot 2 graden Celsius te beperken en, indien mogelijk, tot de 1,5 graad uit het Akkoord van Parijs. 

We werken ook samen met onze G20-partners, kleine eilandstaten in ontwikkeling, de minst ontwikkelde 
landen en ontwikkelingslanden. Daarbij voeren we onder andere onderhandelingen met landen als Japan, Zuid-
Korea, Brazilië en India over bilaterale overeenkomsten om de ontwikkeling van koolstofarme technologieën en 
duurzame zakelijke relaties te stimuleren. 

De Green Deal is een unieke kans voor de EU om wereldwijd het voortouw te nemen in de strijd tegen 
klimaatverandering. Hierin is vastgelegd dat de EU inzet op sterkere “green deal-diplomatie” die erop is 
gericht andere landen te overtuigen en ondersteunen om duurzamere ontwikkeling te bevorderen. Door een 
geloofwaardig voorbeeld te stellen en vervolgens over te gaan op diplomatie, handelspolitiek, ontwikkelingssteun 
en ander extern beleid, zet de EU zich effectief in voor ambitieuzere klimaatactie. 

Hoe past de campagne #BeTheWave in deze inspanningen?

#BeTheWave is een simpele, interactieve en maatschappelijke manier om te laten zien dat kleine acties tot 
grote veranderingen kunnen leiden. Door jongeren die al betrokken en maatschappelijk actief zijn te stimuleren 
om op lokaal niveau in actie te komen, draagt de EU bij tot de realisering van zowel haar eigen klimaatacties, 
waaronder de Green Deal, als klimaatgerelateerde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de VN. 

Meer informatie 
 Þ Campagne #BeTheWave 
 Þ Europese Green Deal en EU-klimaatactie 
 Þ Tips voor klimaatactie in het dagelijks leven 
 Þ Our planet, our future – online magazine voor jongeren
 Þ Europees klimaatpact 

Contacts
 Þ Europese Dienst voor extern optreden
relations@be-the-wave.eu

Kun je een voorbeeld geven van ‘groene diplomatie’ in de praktijk?

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84659/bethewave_nl
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_nl
https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips_nl
https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_nl
mailto:relations@be-the-wave.eu

