Έκθεση αναφορικά με την εξέλιξη των εργασιών στη Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή
Στο πλαίσιο των εργασιών της Διάσκεψης των Μερών της UNFCCC έχουν πραγματοποιηθεί
μέχρι σήμερα πολλές ομάδες εργασίες, άτυπες διαβουλεύσεις, εργαστήρια και άλλες
παράλληλα εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων το εργαστήριο της Ομάδας εργασίας για την
πλατφόρμα του Ντέρμπαν σχετικά με το ρόλο των κυβερνήσεων στην συμβολή της
κλιματικής δράσης στις πόλεις, οι διαβουλεύσεις για τις παραμέτρους της συμφωνίας του
2015, οι άτυπες διαβουλεύσεις για θέματα σχετικά με την χρηματοδότηση, τα εθνικά
σχέδια προσαρμογής, η αναθεώρηση των διαδικασιών του CDM, κ.α.
Ομάδα εργασίας για την πλατφόρμα του Ντέρμπαν
Κατά τη διάρκεια της ανοιχτής διαβούλευσης για την τεχνολογία, οι συζητήσεις
επικεντρώθηκαν στο πώς η τεχνολογική ανάπτυξη και μεταφορά της θα μπορούσε να
συμπεριληφθεί στη συμφωνία του 2015. Η Μαλαισία εκ μέρους της ομάδας 77 και της
Κίνας τόνισε ότι η ανάπτυξη και μεταφορά της τεχνολογίας συνιστά το κλειδί για την
επίτευξη χαμηλών εκπομπών στις αναπτυσσόμενες χώρες και ζήτησε τον καθορισμό
ακριβούς ποσού, χρονοδιαγράμματος και πηγών χρηματοδότησης.
Κατά τη διάρκεια των ανοιχτών διαβουλεύσεων για τη χρηματοδότηση για το κλίμα, ο
Πρόεδρος προσκάλεσε τις χώρες να προσεγγίσουν το θέμα ενόψει της νέας συμφωνίας και
με χρόνο εφαρμογής των υποχρεώσεων μετά το 2020. Ένας μεγάλος αριθμός χωρών
συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και της Σαουδικής τόνισαν ότι θα πρέπει να δοθεί
περισσότερη έμφαση στην χρηματοδότηση πριν το 2020 για το κλίμα. Τα περισσότερα
κράτη τελικά συμφώνησαν ότι η συμφωνία του 2015 θα πρέπει να στηρίζεται σε
υφιστάμενες δομές και να τις βελτιώνει, ενώ η χρηματοδότηση για το κλίμα θα πρέπει να
είναι νέα, επιπρόσθετη, σταδιακά αυξανόμενη και κυρίως να προέρχεται από τον δημόσιο
τομέα. Θα πρέπει επίσης να συμφωνηθεί ένας οδικός χάρτης με τα 100 δις δολάρια ετήσιο
στόχο ως σημείο έναρξης. Στον αντίποδα, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ υπογράμμισαν την ανάγκη
να δοθούν κίνητρα για χρηματοδότηση τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό
τομέα. Ο Καναδάς τόνισε ότι οι δημόσιοι πόροι δεν θα επαρκέσουν για να καλύψουν τις
ανάγκες των φτωχότερων.
Ανακοίνωση της Ιαπωνίας
Η Ιαπωνία αποφάσισε να μειώσει δραστικά τον στόχο των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου σε 3.8% σε σχέση με το επίπεδο του 2005 μέχρι το 2020. Η αναθεώρηση του
στόχου της ήταν απαραίτητη γιατί ο προηγούμενος στόχος του 25% μείωση των εκπομπών
σε σχέση με το επίπεδο του 1990 ήταν μη ρεαλιστικός. Ο νέος στόχος σημαίνει αύξηση 3%
σε σχέση με το 1990. Η Ιαπωνία είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία και η πέμπτη χώρα σε
επίπεδο εκπομπών παγκοσμίως.

Επικουρικά όργανα
Κατά τη διάρκεια των άτυπων διαβουλεύσεων για τις οδηγίες της μεθοδολογίας για τη
μείωση των εκπομπών από αποδάσωση και υποβάθμιση δασών (REDD+), οι συζητήσεις
εστιάστηκαν στα στοιχεία μίας πιθανής απόφασης σχετικά με τις διαδικασίες και την
τεχνική αξιολόγηση των εκθέσεων των μερών που θα υποβάλλουν στην οποία θα
περιγράφουν τα επίπεδα εκπομπών αναφοράς από τα δάση.
Σχετικά με την υποβολή των τελικών εκθέσεων για την πρώτη περίοδο δέσμευσης του
Πρωτοκόλλου του Κυότο (2008-2012) σε επίπεδο ΕΕ συζητείται πότε θα ήταν ορθότερο να
γίνει η έναρξη του True-up period από πρακτική σκοπιά. Η Γραμματεία της Σύμβασης
προτείνει να είναι η 30η Οκτωβρίου του 2015 αλλά αυτό σημαίνει ότι το τέλος της περιόδου
θα είναι τον Ιούλιο του 2016 και άρα δεν θα υπάρχει χρόνος να αγοράσει δικαιώματα ένα
κράτος που χρειάζεται επιπλέον. Οι συζητήσεις για το θέμα συνεχίζονται.
Αναφορικά με τη ρύθμιση των διαδικασιών και έκδοση κανόνων για την συνέχιση αυτών
της 1ης περιόδου στην 2η περίοδο του Πρωτοκόλλου του Κυότο για τα πιστωτικά μόρια και
την καταμέτρησή τους, οι συζητήσεις συνεχίζονται με καλή συνεργασία μεταξύ των κρατών.
Αποφασίστηκε να συνεχίσουν οι συζητήσεις σε δύο διαφορετικές ομάδες για την
επεξεργασία και σύνταξη των πινάκων αναφοράς για KP LULUCF και για SEFs. Οι ομάδες
εργασίας που ασχολούνται με την τροποποίηση των πινάκων δεν έχουν καταλήξει σε
αποτέλεσμα ακόμα.
Σχετικά με την αναθεώρηση των οδηγιών για τις ετήσιες εκθέσεις αναφοράς των Μερών
του Παραρτήματος Ι, το θέμα συζήτησης είναι το πώς θα τροποποιηθούν οι CRF πίνακες
σχετικά με την παραγωγή ουρίας βάσει των 2006 IPCC GLs και την ενσωμάτωση του
Wetland supplement. Οι συζητήσεις συνεχίζονται ακόμη μέχρι το κλείσιμο των εργασιών
του επικουρικού οργάνου (SBSTA).
Συμφωνία επίσης, δεν έχει επιτευχθεί στο θέμα του ελέγχου των Εθνικών Εκθέσεων
(National Communication) και των Διετών Εκθέσεων (Biennial Reports) αναφορικά με το αν
γίνονται οι έλεγχοι επιτόπια στα κράτη ή κεντρικά από την Γραμματεία της Σύμβασης στη
Βόννη.
Για τη γεωργία οι διαβουλεύσεις έκλεισαν με την συμφωνία ότι θα συνεχιστούν στην
επόμενη συνεδρίαση του επικουρικού οργάνου (SBSTA 40). Οι συζητήσεις αφορούσαν την
προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή.
Σχετικά με τις διαδικασίες του μηχανισμού για τη μείωση των εκπομπών από αποδάσωση
και υποβάθμιση δασών υπήρξαν τρεις διαφορετικές προτάσεις για το συντονισμό της
υποστήριξής του. Η πρώτη προτείνει ο συντονισμός να γίνεται από υπάρχοντες φορείς και
προτιμάται από ΕΕ, Νορβηγία, USA, Καναδά με την Βραζιλία και Κίνα να είναι αντίθετοι. Η
δεύτερη προτείνει τη δημιουργία ενός νέου ξεχωριστού REDD+ φορέα και αποτελεί
πρόταση του CFRN, ενώ η τρίτη δίνει τη δυνατότητα στη γραμματεία της UNFCCC να
οργανώνει συναντήσεις και προτείνεται από την Ινδονησία, Μεξικό, Κολομβία, Μαλαισία.

