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EUROPEAN
GREEN DEAL

In het kort
Op de klimaatconferenties van de UNFCCC worden afspraken
gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De EU
heeft als doelstelling genomen om tegen 2050 klimaatneutraal te
zijn. De European Green Deal is een groeistrategie, een uitgestippelde
route, met een reeks beleidsinitiatieven van de Europese Commissie
vergezeld van investeringen en financiële instrumenten om
die transitie te maken. Dit pact wil een antwoord bieden op de
verschillende klimaat- en milieu-uitdagingen.
Dit pact beoogt :
• Duurzame en intelligente mobiliteit
• Lokaal voedselbeleid
• Renovatie van gebouwen
• Circulaire economie
• Investeringsplan
• Rechtvaardige transitiemechanismen

Klimaatneutraal betekent dat je niet meer broeikasgassen in de atmosfeer mag
uitstoten dan er door de natuur of technologie worden uitgehaald.
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Concreet bestaat de groeistrategie uit

3 aspecten

De volgende 10 jaar €1000 miljard investeren in een eerlijk
transitie fonds.
Duurzaamheid als vaste voorwaarde in alle
investeringsbeslissingen in alle sectoren.
Ondersteuning bieden aan publieke en private initiatieven
om een constante stroom aan duurzame projecten te
leveren.

WAT MET CORONA ?
De Maatregelen om de COVID-19-pandemie in te perken hebben een enorme impact gehad op alle
samenlevingen in de wereld, en dus ook op de European Green Deal.
De pandemie zorgde voor het dalen van de economische activiteit en consumptie en dus een daling in
belastinginkomsten, met daarnaast verhoogde overheidsuitgaven voor de steunmaatregelen. Sommige
overheden denken dat een ambitieuze ecologische groeistrategie de economische heropleving in de weg
staat, andere lidstaten en de Europese commissie zijn ervan overtuigd dat deze European Green Deal een
economische en ecologisch antwoord is op deze crisis.2
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IETS VOOR DE VAKBOND?
Ja !
Maar eerst en vooral iets voor de Europees
Vakverbond.
De Europese vakbondskoepel ziet in de European
Green Deal een mogelijkheid om collectieve
loonsverhoging en betere arbeidsomstandigheden
te verkrijgen. De enorme investering in
duurzame projecten moeten alle dimensies van
duurzaamheid bereiken: de sociale, economische
en milieudimensie. Het enorme budget dat
wordt aangewend, zal enkel duurzaam zijn als
ze ook structureel de sociale bescherming en
arbeidsomstandigheden van werknemers in
Europa verbeterd. En hier hamert het Europees
Vakverbond op de sociale dialoog, een blijvende
inspanning om te worden betrokken bij elke stap
is primordiaal voor het slagen van de European
Green Deal.3
Daarnaast ziet het Europees Vakverbond in de
European Green Deal een effectief middel om
de COVID-19-crisis te bezweren. De economisch
schade van de pandemie heeft een ongelijk effect
op de Europese werknemers. Werknemers met
precaire arbeidsomstandigheden zijn de eerste
en grootste groep die wordt getroffen. Job- en
loonverlies en regelingen voor werktijdverkorting
komen vaker voor in sectoren en regio’s
met slechtere werk- en leefomstandigheden.
De pandemie vergroot de reeds bestaande
ongelijkheden en is een uitdaging voor de
Europese solidariteit. De European Green Deal kan
hier een antwoord op bieden met een uitgebreide
eerlijke transitie die geen werknemers of regio’s in
de kou laat staan.

Nu de bedrijven terecht massaal moeten worden
geholpen met publieke middelen, kunnen en
moeten daar financiële, sociale en duurzame
voorwaarden aan worden gekoppeld:4
•

Geen dividenden of bonussen uitkeren, geen
belastingen ontwijken;

•

Sociale verantwoordelijkheid nemen door
banen met goede arbeidsomstandigheden te
voorzien;

•

Zich inschrijven in een transitie naar een
klimaatneutrale en circulaire economie;

•

Belastingontduiking tegengaan.

Grote steden, zoals Brussel, staan in de frontlinie
tegenover klimaatverandering. Zowel de impact
van de klimaatverandering (extreme hitte) als
de ambitie om klimaatneutraal te zijn wordt het
hardst gevoeld in de steden. Daarom moet hard
worden ingezet op adaptatie van de stedelijke
infrastructuur om de vitale voorzieningen in het
veranderend klimaat te kunnen verzekeren. Het
beleid moet ook de stedelingen aanzetten om
samen de klimaatmaatregelen uit te voeren, maar
daarvoor moet er ook echt naar de bewoners
worden geluisterd. 5
In België is er, behalve dan wat zielige
regionalistische profilering, jammer genoeg weinig
animo om voor een concrete eerlijke transitie te
gaan. Als vakbonden blijven we ijveren om de
ambitie en het enthousiasme op te schroeven en
vooral het sociaal overleg op alle niveaus over de
implementatie te starten.
Wil deze European Green Deal slagen, dan moet
de sociale dialoog op alle niveaus er een plaats
krijgen.
Wij staan klaar !
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