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Een commentaar van DiEM25's Green New Deal for Europe-
campagne op de recente EU-top 
 

 
 
Zaterdag 12 december is het vijf jaar geleden dat het historische Akkoord van 
Parijs werd aangenomen. De tekst van het verdrag verplicht alle 
ondertekenaars om de nodige maatregelen te nemen om de opwarming van de 
aarde te beperken tot maximaal 2° C - of beter nog, 1,5° C - boven het pre-
industriële niveau. 
 
Tegen deze achtergrond heeft de EU-top in Brussel op 10 en 11 december ook de 
nieuwe klimaatdoelstelling van de Gemeenschap voor 2030 behandelt. De 
ontwerpresolutie van de Europese Commissie stelt voor om de doelstelling te 
verhogen van 40% naar 55% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 in 
vergelijking met 1990. Wat aanvankelijk klinkt als een veel ambitieuzer doel, is in 
feite window dressing: zelfs de meest gunstige invulling van de resterende 
emissiebudgetten van de EU suggereren dat een veel grotere reductie nodig is - 
ten minste 65% tegen 2030. 
 
Een akkoord van de Europese Raad over 55% komt dus neer op het feitelijk 
opgeven van 1,5° C als onvoorwaardelijke limiet en, volgens het IPCC, een sterk 
verhoogd risico op oncontroleerbare versnellingseffecten van klimaatverandering 
die een nieuwe broeikasperiode zouden kunnen inluiden voor het einde van deze 
eeuw. Het lijkt erop dat de staatshoofden en regeringsleiders de gok willen wagen, 
en het Europees Parlement heeft met zijn eis van 60% emissiereducties 
aangetoond dat het nog steeds de belangen van commerciële lobby's voorrang 
geeft boven wetenschappelijk bewezen behoeften. 
 
Ongeacht welke kant zijn zin krijgt in de onderhandelingen over de EU-klimaatwet, 
de Europese burgers trekken aan het kortste eind. Bovendien is de Green Deal van 
de EU, die alleen op papier bestaat, niet ambitieus genoeg om de 
klimaatdoelstellingen te halen. De Green New Deal voor Europa-campagne 



die DiEM25 lanceerde ter gelegenheid van de Europese verkiezingen laat 
daarentegen zien hoe klimaatpolitiek eruit zou kunnen zien als de besluitvormers 
van Europese regeringen en parlementen de politieke wil en moed hadden om de 
naderende klimaatramp serieus te nemen voor wat het is: een veelomvattende 
existentiële crisis die een politieke en sociale reactie vereist die in verhouding staat 
tot de omvang van de uitdaging zelf. 
 
Om onze boodschap te onderstrepen, hebben we een uitgebreid beleidspakket 
gepubliceerd: Blue Print for Europe’s Just Transition. Het document is ook 
beschikbaar als handige PDF download op onze website om zo nog meer 
Europeanen te bereiken. De tijd dringt: Europa heeft een echt ingrijpend 
programma nodig om het klimaat en het milieu te beschermen. Een programma dat 
tevens zorgt voor sociaal evenwicht en de democratie versterkt. Europa heeft de 
Green New Deal nodig. 
 
Einde 
 
 
Voor meer informatie: 

press@diem25.org | info@gndforeurope.com  

 


