ȘTIRI
Ford se alătură apelului către UE de a vinde doar vehicule
100% electrice din 2035
•

Ford se alătură celor 27 de companii într-o petiție pentru a se asigura că toate
mașinile și vehiculele comerciale noi din Europa au emisii zero începând cu 2035
și solicită obiective de creștere a infrastructurii de încărcare a vehiculelor
electrice în Europa

•

Semnatarii fac apel către factorii de decizie din Uniunea Europeană să adopte o
legislație care să stabilească standarde clare pentru vehicule și condiții care să
permită un calendar pentru a facilita tranziția la vehiculele electrice

•

Până în 2035, Ford se angajează să aibă emisii zero pentru toate vehicule
vândute la nivel european și țintește o amprentă neutră de carbon în Europa, în
fabricile sale și la furnizorii săi.

KOLN, Germania, 17 mai 2022 - Ford Europa împreună cu 27 de companii au semnat un apel
către Uniunea Europeană (UE) pentru a se asigura că toate mașinile și vehiculele comerciale
noi din Europa au emisii zero începând cu 2035 și pentru a stabili obiective obligatorii pentru
infrastructura de încărcare.
Într-o scrisoare comună trimisă astăzi legislatorilor UE, semnatarii insistă că eliminarea de pe
drumuri a vehiculelor care ard combustibili fosili este imperativă pentru ca Europa să-și atingă
obiectivul de zero emisii până în 2050. Aceasta include adoptarea unei legislații care stabilește
standarde și un calendar clar de urmat pentru industrie și furnizori, pentru a asigura tranziția la
vehiculele electrice.
„La Ford Europa credem că libertatea de mișcare merge mână în mână cu grija pentru planeta
noastră și pentru fiecare individ”, a declarat Stuart Rowley, președinte, Ford Europa. „De aceea,
ne propunem ca toate vehiculele Ford să aibă emisii zero până în 2035. Pentru a realiza acest
obiectiv cu succes, factorii de decizie din UE trebuie, de asemenea, să stabilească obiective
naționale obligatorii pentru o infrastructură de încărcare electrică fără probleme, care să
răspundă cererii tot mai mari de vehicule electrice.”
Pentru a coincide cu acest apel, Rowley va lua parte pe 18 mai la European Car Climate Summit,
găzduit de grupul de companii Transport and Environment, în calitate de membru al panelului
care discută momentul potrivit pentru ca întreprinderile, muncitorii și consumatorii să treacă la
mobilitate electrică.
Factorii de decizie din UE decid în prezent cu privire la noi reguli privind mașinile eco, în urma
unei propuneri a Comisiei UE - susținută de semnatari - conform căreia numai mașinile și
autovehiculele comerciale noi cu emisii zero pot fi vândute în întreaga UE începând cu 2035.
Parlamentul European și guvernele UE își vor decide pozițiile în iunie, legea finală urmând să fie
adoptată în toamnă.
Pentru Ford Europa, drumul către vehicule cu emisii zero este pavat de o nouă generație de
șapte vehicule de pasageri și vehicule comerciale, complet electrice, complet conectate, care

vor veni în Europa până în 2024. În frunte se află Mustang Mach-E, care anul trecut a obținut
evaluări maxime de siguranță și ecologice de la Euro NCAP și Green NCAP și E-Transit, care a
primit distincția de aur de la Euro NCAP pentru sistemele sale avansate de asistență a șoferului.
Ford Sustainability Digest 2022
Ford se angajează să aibă grijă de mediu și să se asigure că generațiile viitoare vor trăi
într-o lume durabilă. În ultimele 12 luni, Ford Europa a introdus o serie de inițiative
pentru a aduce o contribuție pozitivă la un viitor mai durabil, prezentate în European
Sustainability Digest 2022.
Acest rezumat – care urmează lansării raportului global Ford de sustenabilitate și
financiar – detaliază pașii importanți pe care Ford îi face pentru a viza o amprentă neutră
de carbon în Europa, în fabricile sale și la furnizorii săi, până în 2035. 1
Toată energia electrică livrată către fabricile companiei din Europa este deja 100%
regenerabilă. Producția planificată de vehicule electrice în Köln, Germania, este
așteptată să fie de 1,2 milioane de vehicule pe parcursul a șase ani, cu o investiție totală
în produs de 2 miliarde de dolari, contribuind la livrarea mai multor vehicule electrice
clienților din Europa.
Rețeaua de încărcare BlueOval a Ford are peste 300.000 de puncte de încărcare în
Europa, în timp ce pentru angajații Ford, 1.000 de stații de încărcare vor fi adăugate în
locațiile europene ale companiei până în 2023. Compania este, de asemenea, mândră
că face parte din RouteZero, o coaliție globală care lucrează pentru atingerea
obiectivului de a avea 100% vehicule complet electrice la nivel global până în 2040.
Pentru a îmbunătăți sustenabilitatea lanțului de aprovizionare, Ford Europa a semnat
recent două inițiative cheie care urmăresc să stabilească standarde industriale pentru
schimbul de date între parteneri și evaluarea sustenabilității locațiilor de producție.
###
Pentru a înțelege mai bine atitudinile față de schimbările climatice, precum și vehiculele electrice, Ford a
comandat cercetări pe 14.000 de adulți din Europa în octombrie 2021. Sondajele, realizate de agenția
independentă de cercetare OnePoll, au acoperit respondenți din Marea Britanie, Germania, Italia, Spania,
Franța, Țările de Jos, Norvegia și Polonia. Eșantionul pentru fiecare țară a fost reprezentativ la nivel
național, iar sondajul a respectat codul de standarde MRS.
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Despre Ford Motor Company
Ford Motor Company (NYSE: F) este o companie globală cu sediul în Dearborn, Michigan, care se angajează să
contribuie la construirea unei lumi mai bune, în care fiecare persoană este liberă să se deplaseze și să își urmeze
visele. Planul Ford+ al companiei pentru creștere și creare de valoare combină punctele forte existente, noile
capacități și relațiile permanente cu clienții pentru a îmbogăți experiențele și a spori loialitatea acestora. Ford
dezvoltă și furnizează camioane Ford inovatoare, absolut necesare, vehicule utilitare sport, furgonete și mașini
comerciale și vehicule de lux Lincoln, precum și servicii conectate. În plus, Ford își stabilește poziții de lider în
soluțiile de mobilitate, inclusiv în ceea ce privește tehnologia de autoconducere, și oferă servicii financiare prin
intermediul Ford Motor Credit Company. Ford numără aproximativ 182.000 de angajați în întreaga lume. Mai
multe informații despre companie, produsele sale și Ford Company sunt disponibile la adresa corporate.ford.com.
Ford Europa produce, vinde și oferă service pentru vehicule sub marca Ford pe 50 de piețe individuale și are
aproximativ 41.000 de angajați la facilitățile proprii și asocierile în participațiune consolidate și aproximativ
55.000 de angajați dacă sunt incluse și entitățile neconsolidate. În plus față de Ford Motor Credit Company,
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operațiunile Ford Europa includ Divizia Ford de Relații cu Clienții și 14 unități de producție (10 deținute integral și
patru asocieri în participațiune neconsolidate). Primele autoturisme Ford au fost livrate în Europa în 1903 –
același an în care a fost fondată Ford Motor Company. Producția europeană a început în 1911.
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