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Het programma van World Efficiency Solutions
De World Efficiency Solutions vormt van 12 t/m 14 december in Parijs het belangrijkste internationale
trefpunt voor een duurzame en CO₂-arme economie en zet zich in voor de concrete implementatie van een
circulaire en CO₂-arme economie voor bedrijven, steden en gemeenten, in overeenstemming met de
doeleinden volgens de Sustainable Development Goals (SDG’s) en het Klimaatakkoord van Parijs. Alle
aspecten - oplossingen, ondersteuning, financiën,… - worden uitgelicht aan de hand van nieuwe modellen en
werkmethodes gebaseerd op de samenwerking tussen marktspelers, in een zo vroeg mogelijk stadium van de
projecten.
De decarbonisatie van de economie is alom vertegenwoordigd op de World Efficiency Solutions. De Summit
wijdt vele sessies hieraan: CO2-reductie, koolstofarme strategieën voor de sectoren bouw, logistiek, transport,
voedingsmiddelen en water; energieprestatiecontracten in de industrie; gedecentraliseerde energie; de
voordelen van digitalisering; elektrische snelwegen, van CO2-uitstoot evaluatie tot het traject van opwarming
<2°: hoe gaan we van registratie van broeikasgasemissies naar maatregelen voor transitie?; energie-positieve
gebouwen en koolstofreductie (Alliance HQE-GBC congres); energie vooruitzichten tot 2050… Tegelijkertijd
worden tijdens de beurs een groot aantal producten en diensten gericht op een neutraal koolstofbeleid
gepresenteerd. Verschillende onderscheidingen en prijzen worden uitgereikt in dit kader, zoals de Enterprise and
Environment Prize (categorie Strijd tegen klimaatverandering) en de wedstrijd My Positive Impact, georganiseerd
door de FNH en de UNCPIE, voor het onderscheiden van klimaatoplossingen ontwikkeld door verenigingen,
start-ups en lokale autoriteiten.
Circulaire economie is eveneens een onderwerp dat regelmatig belicht wordt tijdens verschillende conferenties
van de Summit: circulaire productie en consumptie: oplossingen en industriële samenwerking; effecten van de
circulaire economie op beroepen en werkgelegenheid; strategie voor de implementatie van circulaire economie
regelingen op lokaal niveau; circulaire economie voor duurzaam bouwen (Alliance HQE-GBC congres), gevolgen
van afval uit de Regio Parijs voor banen en vaardigheden in recyclingbedrijven, de oprichting van een
expertisecentrum voor recycling om in te spelen op de marktontwikkelingen… World Efficiency Solutions
organiseert speciale operaties gewijd aan de uitvoering van de circulaire economie in vier sectoren: bouw,
automotive, water, voedingsmiddelen. Eveneens gaat er aandacht uit naar de toepassing van de Green Deals in
Nederland (land van herkomst) en in Frankrijk, georganiseerd in samenwerking met Orée. De Green Deals
bestaan uit wederzijdse verbintenissen tussen de overheid en andere ondergetekenden, ter bevordering van
vernieuwende initiatieven op het gebied van circulaire economie. De eerste vier overeenkomsten getekend in
Frankrijk in april 2016 hebben uitsluitend betrekking op recycling, zoals de overeenkomst voor Bouw en
Openbare Werken, ondertekend door de UNICEM, aanwezig op de World Efficiency. Dankzij de expositie met
oplossingen en de onderscheidingen en prijzen, wordt de mogelijkheid geboden om verschillende duurzame
producten en diensten met beperkte impact voor de natuurlijke omgeving te ontdekken.
Als belangrijke spelers voor de ecologie- en energietransitie, hebben steden en gemeenten een sleutelrol op de
World Efficiency Solutions. Verschillende evenementen en presentaties worden georganiseerd dankzij
partnerships met de WE, zoals bijvoorbeeld de bijdrage van ICLEI-Local Governments for Sustainability aan het

Green Climate Cities programma. En de C40, het internationale netwerk van grote steden dat zich mobiliseert
om de klimaatuitdaging het hoofd te bieden, presenteert initiatieven in het kader van het initiatief Reinventing
Cities, met vertegenwoordigers van de lidsteden. De Summit omvat eveneens verschillende presentaties over
belangrijke thema’s, zoals lokale acties voor energietransitie; innovatieve lokale financiering; duurzame
stedelijke ontwikkeling; de verschillende schalen van een ecowijk project (Alliance HQE-GBC congres), op welke
manier kunnen lokale autoriteiten duurzame bouw ondersteunen? mobiliteit in peri-urbane gebieden;
duurzaam landgebruik in een wereld van verstedelijking of slimme steden en stedelijke gegevens. Een plenaire
vergadering wordt volledig gewijd aan de samenwerking tussen steden en bedrijven om de SDG’s en het
Klimaatakkoord van Parijs te bereiken. Tevens staan op het programma: een ontmoeting tussen de Franse regio
Hauts-de France en Luxemburg, die hun initiatieven van de 3e industriële revolutie op regionaal en nationaal
niveau presenteren; de komst van vertegenwoordigers uit Ontario, een Canadese provincie die bijzonder actief
is in de decarbonisatie van zijn economie. Naast de ambitieuze ‘Ontario 2030 Challenge’, is Ontario net
toegetreden tot de Noord-Amerikaanse koolstofmarkt, samen met Californië en Quebec.
Daarnaast vormt World Efficiency Solutions, in het verlengde van de Klimaattop van 12 december, dé
gelegenheid om de balans op te maken van dit cruciale jaar 2017, op het gebied van groenfinanciering en het
ontdekken van perspectieven die daaruit voortvloeien. Zo zal bijvoorbeeld een plenaire reporting vergadering de
belangrijkste ontwikkelingen onthullen die zijn gerealiseerd tijdens de Klimaattop, georganiseerd door de Franse
President met de Wereldbank en de Verenigde Naties. Het Franse Ministerie voor Ecologische en Solidaire
Transitie neemt het woord over crowdfunding voor groene groei en zal zijn nieuwe label presenteren. Tenslotte
zullen verschillende andere sessies diverse aspecten behandelen: welke financiering voor start-ups van
energietransitie?; van de evaluatie van CO2-uitstoot tot het traject van een opwarming <2°C: hoe gaan we van
registratie van broeikasgasemissies naar maatregelen voor transitie?; groenfinanciering, vastgoed: een actieve
sector – feedback en projecten (Alliance HQE-GBC congres), etc.
Tenslotte zal de slotconferentie het belang van samenwerking onderstrepen, als sleutel voor het bereiken van
globale doelstellingen.
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Cleantuesday, Club Ademe International, Construction21, DENA German Energy Agency, Enterprise Ireland, Global
Infrastructure Basel, IFC World Bank Group, FEDEREC, FEE-France Energie Eolienne, FNH – Fondation pour la Nature
et l’Homme, GTAI-Germany Trade & Invest, ICLEI-Local Governments for Sustainability, Institut de l'économie
circulaire, ICC-International Chamber of Commerce, IPEEC-International Partnership for Energy Efficiency
Cooperation, Italian Trade Agency, IFC (International Finance Corporation – World bank Group), Institut de
l’économie circulaire, Les Eco Maires, MEDEF International, French Ministry of Europe and Foreign Affairs, French
Ministry of Ecological and Solidarity Transition, MVO Nederland / Nederlandse Ambassade, OPQIBI, Orée, Paris
Region Entreprises, Perifem, PEXE-he French Cleantech network, PFE- French water partnership, Renewable Matter,
SFGP- French Association of Process Engineering, Syntec Ingénierie, Tecniberia, The Shift Project, UN Environment,
UNICEM, UPGE- French ecological engineering firm federation, Vivapolis, WGBC-World Green Building Council, World
Climate Ltd., World Green Building Council, WRF-World Resources Forum.

Voor meer informatie: www.world-efficiency.com
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Informatie en contact in Nederland
In Nederland wordt de World Efficiency vertegenwoordigd door Promosalons Nederland (tel: 020-4620020,
email: info@promosalons.nl). Hier kunnen geïnteresseerden terecht voor al hun vragen met betrekking tot
bezoek aan de beurs. Promosalons Nederland beschikt over uitnodigingen, reis- en verblijfmogelijkheden,
marktinformatie, enz.
Noot voor de redactie:
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