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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwqq7QyofiAhXDyqQKHRP9DBEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.nu.nl%2Fpolitiek%2F4586076%2Fasscher-dacht-nederlaag-pvda-opstappen.html&psig=AOvVaw1tC2PbuG7kolI0r9fkOVvc&ust=1557255409613129
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd0Oj6yofiAhWMGuwKHVf2DOoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2Fnieuws-achtergrond%2Fhoe-een-marketingman-van-de-pvda-de-partij-van-de-zekerheid-maakt~b31c33e3%2F&psig=AOvVaw0J2PsJO01pkt_Od227AAsQ&ust=1557255496034811


INLEIDING

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCn8Wby4fiAhVEiqQKHexEAg8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2Fnieuws-achtergrond%2Ffranse-regering-stelt-accijnsverhoging-uit-in-reactie-op-protest-van-gele-hesjes~bd2ca44e%2F&psig=AOvVaw05VXAJbgrMkuG3JvHK9Nxb&ust=1557255567195459
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYzfOvy4fiAhULzqQKHU5DAcQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.sevendays.nl%2Fnieuws%2Fgreta-15-spijbelt-voor-het-klimaat&psig=AOvVaw2rURN78VxIii6mvkTK-tAb&ust=1557255609416616
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT-YvOy4fiAhUSC-wKHaUuCAkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.nationaallngplatform.nl%2Fgoed-lng-nieuws-in-het-ontwerp-klimaatakkoord%2F&psig=AOvVaw3hBnbP2vQAXte2cNngwQ40&ust=1557255649825830


INLEIDING

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio5Nr8zIfiAhXB-qQKHficBy4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.thenational.ae%2Fworld%2Feurope%2Fsingle-use-plastics-to-be-banned-under-new-eu-proposals-1.734764&psig=AOvVaw0ScfPZX74rNAZTTFUfb8bo&ust=1557256041751191
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiloP2bzYfiAhVIsaQKHS9DBecQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.bnr.nl%2Fnieuws%2Fpolitiek%2Fkamerverkiezingen%2F10319507%2Fdijksma-klimaatwet-en-energieakkoord-2-0&psig=AOvVaw21qM9Y-q_pn2X97hKKShp6&ust=1557256088564137


PROCES TOT VERKIEZINGSPROGRAMMA

 Juni – oktober 2018

 Programmacommissie 

 Input uit partij

 Input uit maatschappij

 Input van andere EU sociaal democratische 
partijen via S&D/PES

 Kiezersonderzoek

 Schrijven, herschrijven, herschrijven etc



HOOFDBOODSCHAP VERKIEZINGSPROGRAMMA

 Zeker zijn van een eerlijk, vrij en duurzaam 

Europa 
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HOOFDBOODSCHAP VERKIEZINGSPROGRAMMA



HOOFDSTUK 6

 Akkoord van Parijs: belangrijke stip op de 

horizon, maar tempo en ambities moeten 

omhoog.

 Energietransitie van fossiel naar groen

 Iedereen moet mee kunnen doen: “Het risico 

op een vooruitlopende groene elite moeten we 

wegnemen. Bij veel voorstellen wordt over dat 

risico niet altijd voldoende nagedacht”



HOOFDSTUK 6

 “Wij willen voorkomen dat er een tweedeling 

ontstaat van ‘klimaatwinnaars’ en 

‘klimaatverliezers’. Als we deze ongelijkheid 

niet tegen weten te gaan, komt het draagvlak 

voor de strijd tegen klimaatverandering in 

gevaar. “



HOOFDSTUK 6

 3 sectoren worden nu ontzien door de 
klimaatafspraken: de luchtvaart, scheepvaart en 
landbouw. 

 Daarnaast willen we een Europese CO2-belasting 
voor alle bedrijven die CO2 uitstoten. De 
opbrengsten van deze belasting, gebruiken we 
vervolgens voor het stimuleren van innovatie. Niet 
alleen technische maar ook sociale innovatie, 
bijvoorbeeld het om- en bijscholen van 
werknemers.



HOOFDSTUK 6

 Ook richting landen buiten de Europese 

grenzen moet de EU samen optrekken, en dat 

begint hij het voeren van een vooralsnog 

ontbrekend Gezamenlijk Europees 

Energiebeleid.



HOOFDSTUK 6: MAATREGELEN

 PvdA vindt dat iedereen mee moet kunnen 

doen via:

 Europese Co2-belasting

Hogere eisen energielabels

 Europees Klimaatfonds

 Innovatie via investeren doorbraaktechnologieën

Klimaatrechtvaardigheidstoets, sociaal-

economische effecten



HOOFDSTUK 6: MAATREGELEN

 Duurzaam vervoer via:
 Veel meer investeren in duurzaam en betaalbaar vervoer dat Europese 

lidstaten met elkaar verbindt (e.g. hogesnelheidstreinen, hyperloop)

 Een volwassen netwerk voor elektrisch rijden te creëren en onderzoek 
naar rijden op waterstof te stimuleren. Minimumeisen voor de 
infrastructuur van laadpalen 

 Een kerosinebelasting voor de luchtvaartindustrie in te voeren en toe te 
werken naar stookolie vrije vracht- en cruiseschepen. De opbrengsten 
naar beter en duurzamer openbaar vervoer 

 Strenge eisen te stellen aan de uitstoot van voertuigen, met name voor 
stikstofoxiden en fijnstof.

 Zo snel mogelijk introduceren van de strengere normen voor 
luchtkwaliteit die de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt. 



HOOFDSTUK 6: MAATREGELEN

 Op Europees niveau samenwerken op energie via:
 Een gezamenlijk Europees energiebeleid 

 Te streven naar grensoverschrijdende elektriciteitsverbindingen en een 
Europees energienetwerk waarin lidstaten elkaars tekorten op kunnen vangen

 Europese stimuleringsprogramma’s rondom energie te harmoniseren.

 Subsidies op fossiele brandstoffen uit te bannen.

 Steun te geven aan alle lidstaten die met kernenergie willen stoppen.

 Decentrale opwekking van energie te stimuleren.

 De klimaatdoelstellingen aan te scherpen door de huidige CO2-
reductiedoelstelling van 40 procent te verhogen naar 55 procent in 2030 ten 
opzichte van 1990. Daarbij horen ook nationaal bindende doelstellingen om 
afscheid te nemen van kolen, olie en gas in uiterlijk 2050.

 Het Europees onderzoeksbudget te verhogen. 

 Ambitieuze Europese innovaties zoals ‘een nieuwe Europese superbatterij’ en 
een schoon Europa zonder wegwerpplastic. 

 Het stimuleren van de circulaire economie door terugwinning van grondstoffen 
en energie uit afvalwater



UIT ANDERE HOOFDSTUKKEN

 Strenge eisen te stellen aan duurzame, 

gezonde en diervriendelijke landbouw. Normen 

moeten voor de hele EU en voor import gelden

 Een nieuw raamwerk voor handelsverdragen te 

ontwikkelen. Het Europees model – met 

eerbiediging van o.a. werknemersrechten, 

dierenwelzijn en het milieu – wordt het 

uitgangspunt van alle handelsovereenkomsten. 



UIT ANDERE HOOFDSTUKKEN

 De afgelopen jaren blijkt steeds opnieuw dat een 
kleine groep bedrijven en superrijken zich probeert 
te onttrekken aan wat wel van alle andere burgers 
wordt verwacht: het betalen van belasting.

 Dat er Europese wetgeving komt, die investeerders 
stimuleert om hun geld te beleggen in 
toekomstbestendige bedrijven, die positief 
rapporteren over de impact van hun activiteiten op 
niet-financiële zaken als duurzaamheid, 
productverantwoordelijkheid, bedrijfsethiek en 
kwaliteit van arbeid en leefomstandigheden



STELLINGEN

 De huidige klimaat- en energiediscussie is in 

het voordeel van de PvdA



STELLINGEN

 Echte groene koplopers en jongeren begaan 

met klimaatactie stemmen niet op de PvdA
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