Media Release

Syngenta International AG
Schwarzwaldallee 215
4002 Basel, Switzerland
www.syngenta.com

Syngenta ondersteunt de oproep van leiders om
klimaatactie te versnellen
•

Syngenta is lid van de ‘Alliance of CEO Climate Leaders’

•

Deze alliantie roept wereldleiders op om grote stappen te zetten in het aanpakken van
klimaatverandering

•

Verbeterde landbouwtechnieken en -praktijken kunnen daar een sleutelrol spelen

Bazel, Zwitserland, 29 november 2018 - Syngenta heeft zich aangesloten bij 50 chief executives en leiders van
internationale bedrijven die wereldleiders, regeringsleiders en de internationale gemeenschap oproepen om een
verbeterd enambitieus actieplan op te leveren om de klimaatverandering aan te pakken.
De alliantie van CEO Climate Leaders, onder leiding van het World Economic Forum, heeft opgeroepen tot actie
voorafgaand aan de 24e conferentie van de ‘United Nations Framework Convention on Climate Change’
(UNFCCC), dat volgende maand in Polen wordt gehouden. Syngenta Chief Executive Erik Fyrwald zei:
"Klimaatverandering vereist sterk leiderschap en collectieve actie. We moeten allemaal een rol spelen door middel
van innovatie, betrokkenheid en samenwerking en we moeten sneller betere oplossingen vinden".
Syngenta's inzet voor het aanpakken van klimaatverandering omvat:
•

Ondersteunen van boeren bij het adopteren van duurzame landbouwpraktijken en -technieken zoals minimale
grondbewerking en bodembehoud. In 2017 bereikten Syngenta’s reference farms 14 procent verbetering van
de uitstoot van broeikasgassen¹;

•

Wetenschappelijke doelen stellen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen;

•

Medevoorzitter van het Climate Smart Agriculture (CSA) 100- project, waarin 100 toonaangevende bedrijven
samenkomen om tegen 2030 een wetenschappelijk onderbouwde en meetbare verbintenis aan te gaan over
drie pijlers, namelijk productiviteit, veerkracht en vermindering van broeikasgasemissies;

•

Als actieve deelnemer aan Race to Zero² , het verbeteren van de bodemgezondheid en
-vruchtbaarheid op ten minste 2 miljoen hectaren landbouwgrond in China tegen 2023;

•

Samenwerken met de World Business Council for Sustainable Development, het World Economic Forum, en
de Global Alliance for Climate Smart Agriculture, die beleidsbeïnvloeding stimuleren en CSA-benaderingen
promoten in alle voedselwaardeketens.

1 1.400 bedrijven met 22 gewassen in 41 landen - de Good Growth Plan Progress-gegevens (2018)
2 Een wereldwijd initiatief dat bedrijven aanmoedigt om te streven naar zero-carbon en zero-waste, met name in China

"Klimaatverandering brengt ernstige en verschillende bedreigingen met zich mee voor voedselzekerheid,
plattelandsgemeenschappen en economieën. Als lid van de Alliantie zijn wij er absoluut van overtuigd dat het
bedrijfsleven deel uitmaakt van de oplossing en een cruciale rol te spelen heeft bij het aanpakken van
klimaatverandering. Als één van 's werelds toonaangevende agrarische bedrijven zetten we ons daarom in voor
een holistische, op wetenschap gebaseerde aanpak die deze uitdaging aangaat. We investeren elk jaar meer dan
US $ 1 miljard in onderzoek en ontwikkeling en werken samen met beleidsmakers, wetenschappers, het
maatschappelijk middenveld en investeerders om een coherente aanpak te bereiken", aldus de heer Fyrwald.

Verdere informatie

•

Het voortgangsrapport over ‘The Good Growth Plan’, gepubliceerd door Syngenta (2018)

•

Syngenta sluit zich aan bij Race to Zero

•

Beleidsstandpunt Syngenta inzake klimaatverandering

Over Syngenta

Syngenta is een toonaangevende agro-onderneming die bijdraagt aan een betere wereldwijde voedselzekerheid
door miljoenen boeren in staat te stellen de beschikbare hulpbronnen beter te benutten. Met behulp van de beste
wetenschappelijke inzichten en innovatieve oplossingen voor gewassen werken onze 28.000 medewerkers in meer
dan 90 landen aan een transformatie van de gewassenteelt. Wij zetten ons in tegen aantasting van land, voor een
grotere biodiversiteit en voor het revitaliseren van plattelandsgemeenschappen.

Zie voor meer informatie www.syngenta.com en www.goodgrowthplan.com. Volg ons op
Twitter® op www.twitter.com/Syngenta.
Contact Information
Media Relations Central Line
+41 61 323 23 23
media.relations@syngenta.com

2

Head of External Affairs
Andrew McConville (Switzerland)
+41 61 323 06 18

Head of External Communications EAME
Anna Bakola (Brussels, Belgium)
+32 2 642 27 12

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen
Dit document bevat uitspraken over de toekomst, die zijn te herkennen aan het gebruik van “verwacht”, “zou/zouden”, “zal/zullen”,
“mogelijk”, “plannen”, “vooruitzichten”, “geschat”, “gericht op”, “volgens planning” en soortgelijke bewoordingen. Dergelijke
uitspraken kunnen onderhevig zijn aan onvoorziene omstandigheden en onzekerheden die tot gevolg kunnen hebben dat de
werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van hetgeen hier wordt verklaard. Voor Syngenta houden dergelijke onvoorziene
omstandigheden en onzekerheden risico's in met betrekking tot juridische procedures, goedkeuringen van regelgevende
instanties, de ontwikkeling van nieuwe producten, toenemende concurrentie, kredietrisico's van klanten, algemene economische
en marktomstandigheden, compliance en herstel, intellectuele-eigendomsrechten, tenuitvoerlegging van organisatorische
veranderingen, waardevermindering van immateriële activa, opvattingen van consumenten betreffende genetisch gemodificeerde
gewassen en organismen of chemicaliën voor gewasbescherming, klimaatvariaties, fluctuaties in wisselkoersen en/of
grondstoffenprijzen, regels met betrekking tot singlesourceleveranciers, politieke onzekerheid, natuurrampen en inbreuken op
gegevensbeveiliging of andere verstoringen van informatietechnologie. Syngenta acht zich niet verplicht toekomstgerichte
verklaringen aan te passen aan werkelijke resultaten, gewijzigde aannames of andere factoren.
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