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Ford sluit zich aan bij beroep op EU voor 100% verkoop
van volledig elektrische voertuigen tegen 2035
• Ford sluit zich aan bij 27 bedrijven in een petitie om ervoor te zorgen dat alle nieuwe auto's en
bedrijfswagens in Europa vanaf 2035 emissievrij zijn en roept op tot doelen om de oplaadinfrastructuur
voor elektrische voertuigen in Europa uit te breiden
• De bedrijven doen een beroep op de besluitvormers van de Europese Unie om wetgeving vast te
stellen die duidelijke voertuignormen, randvoorwaarden en een tijdschema vastlegt om de overgang
naar elektrische voertuigen te vergemakkelijken
• Ford streeft ernaar om tegen 2035 geen uitstoot te hebben voor alle autoverkopen in Europa en streeft
naar CO2-neutraliteit in zijn Europese voetafdruk van faciliteiten en leveranciers
• Ford zet zich in om zorg te dragen voor het milieu en ervoor te zorgen dat toekomstige generaties in
een duurzame wereld zullen leven
Amstelveen, 17 mei 2022 – Ford Europa heeft zich samen met 27 andere bedrijven aangesloten bij een oproep
aan de Europese Unie (EU) om ervoor te zorgen dat alle nieuwe auto's en bedrijfswagens in Europa vanaf
2035 emissievrij zijn en om verplichte doelstellingen voor laadinfrastructuur vast te stellen.
De oproep benadrukt dat het verwijderen van voertuigen die op fossiele brandstoffen rijden absoluut
noodzakelijk is voor Europa om zijn doel van netto nulemissie tegen 2050 te bereiken en om de ergste
gevolgen van klimaatverandering voor mens en planeet te helpen voorkomen. Dit omvat het aannemen van
wetgeving die normen en een duidelijk tijdschema vastlegt voor de industrie en leveranciers, om de overgang
naar elektrische voertuigen te waarborgen.
Lees het bericht hieronder verder in het Engels:
“At Ford in Europe, we believe that freedom of movement goes hand-in-hand with caring for our planet and
each other,” said Stuart Rowley, chair, Ford of Europe. “That’s why we are targeting all Ford vehicles to be
zero emission by 2035. To successfully achieve this, EU policymakers must also establish mandatory national
targets for a seamless electric charging infrastructure that lives up to the growing demand for electric vehicles.”
To coincide with this appeal, Rowley will be part of the European Car Climate Summit, hosted by the
campaign group Transport and Environment on 18 May, as a member of the panel discussing the right time
for businesses, workers and consumers to go fully electric.
The EU decision-makers are currently deciding on new clean car rules, following a proposal by the EU
Commission – supported by the companies making the appeal – that only zero-emission new cars and vans
can be sold EU-wide from 2035. The European Parliament and EU governments will decide their positions in
June, with the final law expected to be adopted in autumn.
For Ford of Europe, the road towards zero-emission vehicles is being paved by a new generation of seven, allelectric, fully-connected passenger vehicles and vans, coming to Europe by 2024. Leading the charge are the
Mustang Mach-E, which last year achieved maximum safety and green ratings from Euro NCAP and Green
NCAP, and the E-Transit, which received the Gold Award from Euro NCAP for its advanced driver assistance
systems.
Ford’s European Sustainability Digest 2022

Ford is committed to taking care of the environment and ensuring future generations will live in a sustainable
world. In the past 12 months, Ford of Europe has introduced a range of initiatives to make a positive contribution
towards a more sustainable future, outlined in the European Sustainability Digest 2022.
This digest is a companion to Ford’s global Integrated Sustainability and Financial Report and details the
significant steps Ford is taking towards targeting carbon neutrality across its European footprint of facilities,
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logistics and suppliers by 2035. Earlier this year, Ford published its first Human Rights Report. This integral
part of the Sustainability Report examines how materials are sourced, where Ford products are made and
how the company’s labour standards measure up.
All the electricity sourced at the company’s manufacturing sites in Europe is already 100 per cent renewable.
The planned production of electric vehicles in Cologne, Germany, is now expected to be 1.2 million vehicles
over six years, with a total product investment of $2 billion, helping to bring more electric vehicles to customers
in Europe.
Ford’s BlueOval Charging Network has over 300,000 charge points in Europe, while for Ford employees, 1,000
charging stations will be added on the company’s European sites by 2023. The company is also proud to be
part of RouteZero, a global coalition working towards 100 per cent fully electric cars and vans globally by 2040.
To improve sustainability on the supply chain, Ford of Europe recently signed on to two key initiatives which
seek to establish industry standards for data-sharing between partners and the assessment of sustainability
of production sites.
Along with its philanthropic arm Ford Fund, Ford has made more than $74.4 million in charitable contributions
to build equity and empower underserved and underrepresented communities around the world.
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To better understand attitudes to climate change, as well electric vehicles, Ford commissioned research
of 14,000 adults across Europe in October 2021. The surveys, conducted by independent research agency
OnePoll, covered respondents in the UK, Germany, Italy, Spain, France, The Netherlands, Norway, and
Poland. The sample for each country was nationally representative, and the survey adhered to MRS code
of standards.

Zelf rijden
Wil je als redacteur zelf een keer met een van de nieuwe Ford modellen rijden, neem dan contact op met de
afdeling PR van Ford Nederland viaprfordnl@ford.com.
Lezers zijn uiteraard ook van harte welkom om een proefrit in te plannen bij één van de officiële Ford
dealers. Het aanvragen van een proefrit kan viawww.ford.nl/handige-links/ik-wil/proefrit-aanvragen.
Ford Motor Company is een wereldwijd bedrijf, gevestigd in Dearborn, Michigan. Ford zet zich in voor een
betere wereld, waarin iedereen vrij is om te bewegen en zijn dromen na te jagen. Het Ford+ plan voor groei
en waardecreatie van Ford combineert bestaande sterke punten, nieuwe mogelijkheden en actieve relaties
met klanten om de ervaringen en de loyaliteit van die klanten te verbeteren. Ford ontwerpt, produceert,
verkoopt en onderhoudt een volledige lijn van verbonden, steeds meer geëlektrificeerde personenauto’s
en bedrijfswagens en luxe voertuigen van Lincoln. Ford streeft naar een leidende positie op het gebied van
elektrificatie, verbonden voertuigdiensten en mobiliteitsoplossingen, waaronder self-driving technologie.

Ook biedt Ford financiële diensten aan via Ford Motor Credit Company. Ford heeft wereldwijd ongeveer
183.000 mensen in dienst. Ga voor meer informatie over Ford, de producten en Ford Motor Credit Company
naarwww.corporate.ford.com.

Ford of Europeproduceert, verkoopt en onderhoudt voertuigen van het merk Ford in vijftig afzonderlijke
markten en heeft ongeveer 41.000 werknemers in dienst. Joint ventures en zelfstandige activiteiten
meegeteld, werken er ongeveer 55.000 mensen. Ford Europa bestaat uit Ford Motor Credit Company,
Ford Customer Service Division en veertien productiefaciliteiten (tien eigen faciliteiten en vier zelfstandige
joint venture-faciliteiten). De eerste auto's van Ford werden in 1903 naar Europa verscheept, hetzelfde jaar
waarin Ford Motor Company is opgericht. De productie in Europa begon in 1911.
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