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A ls we de beschikbare cijfers analyseren, gaat het 
om een gigantische uitdaging want het betekent 
dat de uitstoot van broeikasgassen ieder jaar met 
meer dan 128 miljoen ton CO2  moet verminderen. 

Ter vergelijking, tussen 1990 en 2018 heeft de EU haar uitstoot 
verminderd met 47 miljoen ton CO2 per jaar*. De ABVV-
Metallo’s vinden dat deze herinnering aan de omvang van de 
uitdaging niet mag worden beschouwd als een poging om 
de doelstellingen van het akkoord van Parijs te ondermijnen 
maar eerder als een noodzakelijke oppuntstelling van wat 
deze doelstellingen voor de werkneemsters en werknemers 
betekenen.

Om ontwrichtende veranderingen te vermijden die een 
bedreiging zouden vormen voor onze industrieën als grote 
bron van werkgelegenheid, eisen wij van de Europese Unie 
dat een stappenplan zou worden opgesteld dat: 

• gebaseerd is op diepgaande sectoriële effectbeoor-
delingen om onrealistische doelstellingen tegen 2030-
2050 te vermijden die de industriële basis van de EU 
zouden ondergraven;

• het industrieel leiderschap van de EU versterkt op het 
gebied van de spitstechnologie om de doelstellingen 
tegen 2050 te bereiken alsook om het potentieel aan 
tewerkstelling ten volle te benutten;

• het tekort aan investeringen wegwerkt (438 miljard 
euro per jaar op Europese schaal) om te zorgen voor 
een versnelde uitrol van de technologieën en de nodige 
infrastructuur;

• sectoriële stappenplannen voor 2030-2050 op het 
vlak van “klimaatneutraliteit” opstellen die de concrete 
noden van de industrie zullen identificeren om de 
nieuwe doelstellingen het hoofd te bieden in termen 
van technologische ontwikkeling, ontwikkeling van de 
infrastructuur en van de competenties;

• de regels van de EU betreffende staatssteun herdefinieert 
om de overheden toe te laten de transformatie van de 
industrieën beter te ondersteunen door werkgelegenheid 
als voorwaarde te stellen;

• billijke concurrentievoorwaarden garandeert tussen de 
Europese producenten en hun concurrenten elders ter wereld;

• het Europees industrieel weefsel versterkt en herlokaliseert 
met het oog op meer autonomie en circulariteit; 

• de vakbonden betrekt bij de voorbereiding van de 
herziening van het klimaatbeleid van de EU op nationaal, 
regionaal, sectorieel en ondernemingsniveau.

Zoals we weten heeft de Europese Green Deal in 2019 de Europese Unie tot doel gesteld om 
een “klimaatneutraal continent” te worden tegen 2050. Met andere woorden, de EU moet een 
economie met een netto-uitstoot gelijk aan nul worden waar elke uitstoot wordt gecompenseerd 
door evenveel absorptie. Dat allemaal in minder dan 30 jaar tijd! Volgens de Europese Commissie 
heeft dit niveau van ambitie tot gevolg dat de huidige doelstelling voor 2050 naar 2030 moet 
worden herzien, want de doelstelling om de uitstoot met 40% te verminderen (ten opzichte van 
1990) zou de EU niet op de goede weg zetten om CO2-neutraal te zijn tegen 2050. We moeten 
de inspanningen opdrijven om te verminderen naar -55% vanaf 2030! 

Europese Green Deal voor 2050… herzien naar 2030

De ABVV-Metallo’s eisen 
een stappenplan gericht 
op de werkgelegenheid!

* Rapport van het EEA Nr. 03/2020 / Trends en factoren van de uitstoten van broeikasgassen in de EU.

Wij steunen het project om 
klimaatneutraal te zijn tegen 2050 
indien een “rechtvaardige transitie, 
gebaseerd op eerlijke concurrentie op 
wereldschaal” wordt gegarandeerd.  
Uiteraard zal zij gepaard moeten gaan 
met het behoud en de ontwikkeling 
van kwaliteitsvolle jobs voor de 
werkneemsters en werknemers van 
onze sectoren.
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