OPROEP AAN POLITIEK VANUIT
ONDERNEMINGSRADEN INDUSTRIE
WIJ – DE ONDERNEMINGSRADEN VAN INDUSTRIË LE BEDRIJVEN IN NEDE RLAND –
vertegenwoordigen meer dan 50.000 werknemers in o.a. staal, chemie en raffinage. In een recent advies aan
de Nederlandse politiek hebben wij onze visie op de Nederlandse klimaatdoelstellingen gegeven. We staan
achter deze doelen en vinden dat daarover concrete afspraken moeten worden gemaakt met alle spelers, ook
met de industrie.
Echter, daarbij mag het belang van werkgelegenheid, eerlijke internationale concurrentie en behoud van een
gezonde economie in de regio niet uit het zicht raken. De OR-en maken zich veel zorgen over het voorgenomen
besluit tot invoering van een CO2-belasting, over de concrete inhoud van de regeling, en wat de te verwachten
gevolgen zijn voor het personeel.
Wij danken de Tweede Kamerleden die op onze oproep zijn ingegaan en met ons in gesprek zijn gegaan. Wij
merken dat ons standpunt veel gehoor krijgt in de politiek, zowel landelijk als regionaal, maar ook veel breder
in de samenleving, waaronder bij de vakbeweging.
Er staat veel op het spel. Verkeerde beleidskeuzes hebben direct invloed op de toekomst van onze bedrijven.
En dus ook van onze banen en alle gezinnen die daarvan afhankelijk zijn.
Daarom doen we vandaag opnieuw deze oproep aan de politiek om in de Tweede Kamer aandacht te vragen
voor onze boodschap. En dan gaat het met name hierom:
•

Pleit voor een verstandig klimaatbeleid met behoud van concurrentiekracht van de Nederlandse
industrie.

•

Stem tegen een eenzijdige, nationale CO2-heffing die de positie van onze bedrijven ten opzichte van
het buitenland verslechtert.

•

Maak u sterk voor toekomstige werkgelegenheid in de industrie: geef ons de kans om nieuwe
groene banen te creëren.

•

Benadruk het belang van de industrie voor de regio: voor de werkgelegenheid, voor innovatie, voor
het lokale MKB, voor stageplekken en voor het maatschappelijk leven in deze gebieden.

•

Hamer op de feiten en cijfers: ondoordachte maatregelen leiden direct tot weglek van banen en
CO2. Het probleem exporteren naar het buitenland heeft voor het klimaat geen enkele zin.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw steun!
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