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Kingo, Executive Director, UN Global Compact на 12 декември 2015 

Поздравяваме Генералния секретар на ООН Бан Ки-мун, Изпълнителния секретар на 

UNFCCC (Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата) Кристиана Фигерас, 

френския министър на външните работи Лоран Фабиюс и държавни ръководители от 

195 страни за този исторически момент. Амбицията на политическите лидери да се 

задържи "глобалната средна температура значително под 2°C в сравнение с 

температурата в прединдустриалната епоха, както и продължаване на усилията да се 

ограничи повишаването на температурата до 1,5°C," ясно демонстрира политическа 

воля за справяне със заплахата от изменението на климата. 

Ние вярваме, че Парижкото споразумение изпраща правилните пазарни сигнали, които 

да гарантират предвидимост, да отключат капитала, да дадат тласък на иновациите и 

да възнаградят отговорния бизнес. Вече не става въпрос за това дали да преминем към 
нисковъглеродна икономика. По-скоро вече става въпрос за това как да стане това. 

Никога досега не сме виждали такова ниво на ангажираност от страна на бизнеса и е 

ясно, че набраната инерция е необратима. Частният сектор също трябва да бъде 

аплодиран за това, че вмъква добри бизнес практики в процеса на COP21 и за 

посланието, че едно стабилно споразумение за климата е наистина необходимо и 
търсено. 

Както се посочва в Парижкото споразумение, на частния сектор е отредена важна роля 

и ние вярваме, че отговорният бизнес може да помогне при запълването на празнината 

между това, което е било извършено от правителствата и това, което е необходимо да 
се постигне въглеродно неутрална икономика до средата на века. 

В Глобалния договор на ООН ние сме изградили  най-голямата коалиция от компании, 

които предприемат действия срещу климатичните промени. От 2007 г. насам нашата 

инициатива Грижа за климата съвместно с UNEP и UNFCCC  обединява повече от 450 

компании, които заедно увеличават силата на устойчивия бизнес. От 2013 г., страните, 

подписали Грижа за климата са намалили въглеродните си отпечатъци с 12%. Техните 

нови цели, обявени тази седмица на COP 21, ако бъдат постигнати, ще генерират 

годишни икономии на емисиите с около 93,6 милиона метрични тона CO2e или повече 
от годишните въглеродни емисии на Перу. 

След Париж, ние имаме нужда от 100% участие от страна на частния сектор. Ние 

трябва да увеличим темпото и амбицията на корпоративната устойчивост, тъй като сега 

рисковете и възможностите, са още по-очевидни. Като работим в тясно сътрудничество 

с нашите локални мрежи в повече от 80 страни, ние ще продължим да вдъхновяваме 

компаниите да трансформират своите бизнес модели, да преразпределят капитала си с 

цел инвестиране в технологии, които намаляват въглеродните емисии, и да бъдат 
прозрачни в усилията си да гарантират изпълнението на ангажиментите. 

Трябва да продължим солидарността и единството, което обедини световната общност 

с цел да се премине от преговори към изпълнение и да се създаде на светът, в който 
искаме да живеем. 

Ние от Глобалния договор на ООН сме готови да помогнат на държавни и бизнес 
лидери да посрещнат това предизвикателство. 
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