Έκθεση αναφορικά με την εξέλιξη των εργασιών στη Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή
Την Τετάρτη 20.11.2013 τα πιο σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν το θέμα της
ατζέντας 12(α) του επικουρικού οργάνου (SBSTA), τα μέτρα στήριξης των κρατών με
επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, οι διοικητικές ρυθμίσεις της μείωσης της
αποδάσωσης και της υποβάθμισης δασών των αναπτυσσόμενων χωρών (REDD+), ενώ
συνεχίστηκαν οι εργασίες της Ομάδας εργασίας για την Πλατφόρμα Ντέρμπαν (ADP).
Οι διαβουλεύσεις της ομάδας εργασίας για το θέμα 12a της ατζέντας του επικουρικού
οργάνου (SBSTA) αναφορικά με τα μεθοδολογικά θέματα του Πρωτοκόλλου του Κυότο και
συγκεκριμένα τις επιπτώσεις της εφαρμογής των αποφάσεων 2 και 4 /CMP.7 και 1/CMP.8
συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 5, 7 και 8 του Πρωτοκόλλου του Κυότο, θέμα κρίσιμο
για την κύρωση από την ΕΕ, συνεχίστηκαν ικανοποιητικά. Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη
εργασία για να ολοκληρωθεί. Στις παρεμβάσεις πολλά κράτη μεταξύ των οποίων η Ρωσία
και Κίνα εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους με την πρόοδο των εργασιών αλλά ταυτόχρονα
επέμεναν για την τήρηση των χρονικών ορίων της διαβούλευσης.
Το θέμα των μέτρων στήριξης των κρατών με επιπτώσεις από τα μέτρα μείωσης των
εκπομπών (response measures, Article 4 UNFCCC) αφορούσε κυρίως το πρόγραμμα
εργασίας, για το οποίο τα κράτη εξέφρασαν την επιθυμία τους να συνεχιστεί και ανάλογα
θα πρέπει να συνεχισθούν οι διαβουλεύσεις.
Στην ομάδα εργασίας για τη μείωση της αποδάσωσης και της υποβάθμισης των δασών δεν
επετεύχθη συμφωνία ακόμα, η συζήτηση συνεχίζεται με την εντολή να παραχθεί νέο
κείμενο στηριζόμενο στην διαγραφή της επιλογής να δημιουργηθεί Επιτροπή REDD+, ενώ ο
Πρόεδρος του επικουρικού οργάνου εξέφρασε αισιοδοξία για το αποτέλεσμα.
Στην Ομάδα εργασίας για την πλατφόρμα Ντέρμπαν πολλά κράτη πρότειναν αλλαγές επί
του σχεδίου του κειμένου με πιο σημαντική την διαφωνία σχετικά με την αναφορά ή μη
στους υδροφθοράνθρακες (HFCs). Οι Ινδία, Κίνα και Σαουδική Αραβία ζήτησαν τη διαγραφή
τους ενώ η ΕΕ και η Αμερική το αντίθετο. Υπήρχαν διαφορετικές απόψεις για τα εργαστήρια
(workshops) που προβλέπονται στην απόφαση να πραγματοποιηθούν το 2014 στα πλαίσια
της προετοιμασίας της τελικής συμφωνίας του 2015. Οι συζητήσεις ακόμα είναι σε πολύ
αρχικό στάδιο μέχρι την επίτευξη συμφωνίας.
Τέλος, την Τετάρτη πραγματοποιήθηκαν δύο διάλογοι σε Υπουργικό επίπεδο για την
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για το κλίμα. Οι αναπτυσσόμενες χώρες
συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και Ινδίας ζήτησαν την σταδιακή αύξηση της
χρηματοδότησης, ισορροπία μεταξύ προσαρμογής και μετριασμού του φαινομένου και
άμεση κεφαλαιοποίηση του Πράσινου Ταμείου Κλίματος (GCF). H Κίνα μάλιστα τόνισε τη
σημασία της επίτευξης συμφωνίας σε ένα οδικό χάρτη για την εξεύρεση χρηματοδότησης
δράσεων συνολικού ύψους 100 δις δολαρίων το χρόνο, μέχρι το 2020. Η Ινδία τόνισε ότι η
έλλειψη κατάλληλων οικονομικών συνθηκών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία
για την καθυστέρηση της χρηματοδότησης.

