Boodschap van Belgische Capains of Society ter
ondersteuning van COP 21

De klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. Hoe we erop reageren,
zal onze manier van leven en werken in de komende jaren bepalen. Maar het brengt ook talloze
mogelijkheden voor socio-economische vooruitgang met zich mee. Door de klimaatverandering tegen
te gaan, beschermen we de biodiversiteit op aarde en de mensheid zelf.
De United Nations Climate Change Conference of the Parties 21 (COP 21), die in december 2015 in
Parijs doorgaat, wil een nieuw soort klimaatveranderingsakkoord tot stand brengen. Een akkoord dat
de wereld op weg helpt naar een koolstofarme, duurzame toekomst en dat ervoor zorgt dat de
temperatuur op aarde met minder dan 2 graden Celsius stijgt tegen 2100.
We vinden dat we de verantwoordelijkheid dragen om actief mee te werken aan de wereldwijde
inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen (BKG's) terug te dringen en om de leiding te nemen
in de overgang naar een koolstofarme, klimaatbestendige economie. Om dat te doen, willen wij
klimaatoplossingen en -innovaties bieden in onze praktijken, activiteiten en ons beleid.
We sporen de Belgische delegatie voor COP 21 aan om een ambitieuze klimaatovereenkomst te
stimuleren. We reiken de hand aan de Belgische overheden om samen concrete acties op touw te
zetten en om andere wereldleiders en bedrijven te overtuigen van een ambitieus klimaatakkoord.
Onze visie en verbintenissen voor een klimaatovereenkomst zijn de volgende:


We ondernemen vrijwillig acties om de ecologische en de CO2-voetafdruk te verminderen
door onze eigen huidige uitstoot van BKG's en/of ons energieverbruik aan te pakken. Daarbij
werken we samen met de toeleveringsketens en de sectoren.



We zijn het eens over de nood aan inspirerende en betekenisvolle wereldwijde acties en een
eensgezinde communicatie daarover. Wij zijn ambassadeurs voor klimaatactie, met de focus
op oplossingen en economische opportuniteiten. We zullen helpen bij het sensibiliseren van
de publieke opinie.



We zullen klimaatrisico's actief beheren en integreren in de besluitvorming - niet in het minst
om groeimogelijkheden te realiseren. We zullen stappen ondernemen om efficiënte
strategieën te implementeren. Zo maken we niet alleen ons bedrijf, maar ook de samenleving
veerkrachtiger.

Daarom steunen we de Belgische delegatie in hun opzet om een legaal bindend globaal
klimaatakkoord te onderhandelen dat de volgende principes ondersteunt:


Het Parijs-akkoord moet een duidelijk signaal zijn voor beleidsmakers en investeerders op alle
niveaus dat onze globale economie sneller moet evolueren naar een koolstofarme economie,

aangedreven door hernieuwbare energie.


Zoals onlangs verklaard door de G7, stellen we voor om de hoogste waarde van de recentste
IPPC-aanbeveling als doelstelling te nemen. Dat wil zeggen, de uitstoot van BKG's tegen 2050
terugschroeven met 40 tot 70% t.o.v. 2010 1 . Dat wetenschappelijk onderbouwd
langetermijndoel moet zeker in het Parijs-akkoord staan. Europa moet zich bij dit engagement
aansluiten en zo zijn leiderspositie in de strijd tegen de klimaatverandering behouden.
Daarom moet Europa, in het kader van een succesvol Parijs-akkoord, zijn doelstellingen voor
uitstootvermindering tegen 2030 en 2050 verstrengen.



Het Parijs-akkoord moet ook de basis leggen voor de integratie van een systeem voor CO 2heffingen in de landen met de grootste uitstoot. Dat moet gepaard gaan met het uitdoven van
alle bestaande CO2-subsidies.



België moet elk jaar bijdragen tot het Green Climate Fund in overeenstemming met het
Kopenhagen-akkoord.

Door de overgang naar een koolstofarme economie op een economisch duurzame manier te
versnellen zal er groei en werkgelegenheid gecreëerd worden in zowel de ontwikkelings- als de
ontwikkelde landen. We zullen minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en dus van
geïmporteerde energie. Uitstel is geen optie: het is niet alleen duur, maar zal ook de socioeconomische vooruitgang in de weg staan. We roepen de Belgische delegatie op om in te stemmen
met wereldwijde maatregelen, een consistent beleid op te stellen en een nuttig, innovatief kader te
ontwikkelen.
Een volledig, geïntegreerd en ambitieus klimaatakkoord in Parijs over verlaging, aanpassing en
financiering — in combinatie met een duidelijk politiek engagement van de wereldleiders — is de
sleutel tot het versnellen van die overgang. We moeten deze kans met beide handen grijpen.

1

En zoals verklaard in AR5 van het IPCC.
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