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Форум «Сталий Транспорт» збирає світових лідерів,
щоб сприяти переходу до екологічної системи
транспорту
19 травня Scania організовує третій Форум «Сталий
Транспорт», який цього року буде вести пряму трансляцію зі
Стокгольму. Подія збирає впливових лідерів думок та осіб,
що ухвалюють рішення. Відомий бізнесмен, меценат та
ранній чемпіон у боротьбі з глобальним потеплінням, сер
Річард Бренсон, стане головним доповідачем.
Ведучим форуму буде професор Йохан Рокстрем – шведський учений, еколог,
один із провідних світових дослідників з питань сталого розвитку, директор
Потсдамського інституту досліджень кліматичних змін. Разом зі спікерами та
учасниками панельних дискусій, що представляють уряди, міста, міжнародні
організації та промисловість, пан Рокстрем проведе динамічну подію, що
включатиме панель з лідерами галузі, демонстрацію дієвих ініціатив зі сталого
транспорту та плідну всебічну дискусію.
Окрім сера Річарда Бренсона, цього року серед спікерів - міжнародно визнані
імена, такі як Найджел Топпінг, представник Рамкової конвенції ООН про зміни
клімату (UNFCCC) на вищому рівні та Крістіана Фігерес, співзасновниця Global
Optimism та рушійна сила Паризької кліматичної угоди.
На транспортний сектор припадає значна частка глобальних викидів CO2. З
урбанізацією та соціально-економічним розвитком зростає потреба у
перевезенні людей та вантажів. Не в останню чергу під час пандемії стало ясно,
що транспорт є життєвою основою функціонуючого суспільства, і очевидно, що
прогрес в екосистемі транспорту сприятиме досягненню багатьох цілей сталого
розвитку.
«Scania ухвалила рішення бути активним лідером у переході до сталої
транспортної галузі. Ми можемо досягти цих змін разом. Щоб пришвидшити
темпи, ми збираємо лідерів та управлінців на Форумі Сталого Транспорту, щоб
обговорити перехід до екологічного транспорту», - коментує Крістіан Левін,
президент та генеральний директор Scania.
Форум буде зосереджений на дискусіях про співпрацю, яка зараз необхідна у
транспортній екосистемі, а також про політики та законодавчу базу, необхідну
для прискорення значних змін протягом наступного десятиліття.
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«У Scania ми продовжуємо формувати світ мобільності, кращий для бізнесу,
суспільства та навколишнього середовища. Рік тому ми опублікували науково
обґрунтовані цілі зі зменшення викидів вуглецю, ставши першими у нашій галузі.
Завдяки своїй непохитній відданості ми сподіваємось надихнути та кинути
виклик іншим в рамках ширшої екосистеми транспорту, щоб вони долучились до
нас у нашій роботі для досягнення цілей Паризької угоди», - говорить Левін.

За додатковою інформацією звертайтесь до:
Леся Горошко
PR-менеджер «Сканія Україна»
+380 44 363-0-363
Lesya.goroshko@scania.ua
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