Έκθεση αναφορικά με την εξέλιξη των εργασιών στη Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή
Τη Δευτέρα συνεδρίασαν μέχρι τη λήξη τους τα επικουρικά όργανα της Διάσκεψης στη
Βαρσοβία. Κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις των
ομάδων εργασίας , άτυπες διαβουλεύσεις και άλλες συναντήσεις κάτω από τη Διάσκεψη
της Σύμβασης, του Πρωτοκόλλου του Κυότο και της Ομάδας εργασίας για την πλατφόρμα
του Ντέρμπαν. Οι πιο σημαντικές ήταν η συνεδρίαση της Ομάδας εργασίας για την
πλατφόρμα Ντέρμπαν και η άτυπη διαδικασία για τον Μηχανισμό Καθαρής Ανάπτυξης.
Το επικουρικό όργανο για την εφαρμογή της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου του Κυότο
ολοκλήρωσε τις εργασίες του με αρκετά θέματα να έχουν καταλήξει σε απόφαση όπως
είναι η μεθοδολογία ελέγχου της 6ης Εθνικής Αναφοράς που θα υποβληθεί τον Ιανουάριο
2014, η αναθεώρηση της διαδικασίας για τον Μηχανισμό Καθαρής Ανάπτυξης, η
αναθεώρηση των οδηγιών για το Μηχανισμό Κοινής Εφαρμογής, η σύνταξη των Εθνικών
Σχεδίων Προσαρμογής των λιγότερο αναπτυσσομένων χωρών και η δημιουργία θεσμικών
δυνατοτήτων σχετικά με τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο του Κυότο.
Το επικουρικό όργανο για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Σύμβασης και του
Πρωτοκόλλου ολοκλήρωσε επίσης τις εργασίες του επιτυχώς έχοντας υιοθετήσει 15
συμπεράσματα. Τα Μέρη δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε τρία θέματα που θα
προωθηθούν στον Πρόεδρο της Διάσκεψης (οι διοικητικές ρυθμίσεις για τη μείωση της
αποδάσωσης και των υποβαθμισμένων δασών, μέτρα και πρόγραμμα εργασίας,
μεθοδολογικά θέματα του Πρωτοκόλλου σχετικά με την απογραφή εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου (άρθρα 5,7,8), ενώ δεν υπήρξε πρόοδος στη συζήτηση για τους μηχανισμούς
εκτός αγοράς (NMA) και τους νέους μηχανισμούς αγοράς (NMM).
Επίσης, η Πολωνική προεδρία σε συνεργασία με την Φιλανδία διοργάνωσαν ένα φόρουμ
υψηλού επιπέδου σχετικά με το ποιες είναι οι πολιτικές και τα μέτρα που λαμβάνονται για
τον τομέα χρήσεων γης σε σχέση με τις δράσεις και τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή
και προς ποια κατεύθυνση να κινηθεί ο τομέας για τη μετά 2020 περίοδο. Οι περισσότερες
χώρες ανέφεραν τη μεγάλη σημασία των χρήσεων γης και των δασών στις εκπομπές CO2
και ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις πολιτικές η ασφάλεια τροφίμων, η βιώσιμη
ανάπτυξη και αειφορική διαχείριση, ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες τόνισαν τη συνέχιση
του REDD+ και την χρηματοδότησή του. Η Ρωσία έκανε μία διαφορετική προσέγγιση
τονίζοντας ότι υποστηρίζει να μην υπάρχουν όρια στις εκπομπές/απορροφήσεις και την
ανάγκη συμμετοχής του τομέα αλλαγών χρήσεων γης και δασοπονίας στον απολογισμό των
δικαιωμάτων. Η Ελλάδα επεσήμανε επίσης ότι ο τομέας αυτός είναι σημαντικός και
υπάρχουν πολιτικές προστασίας μεγάλων εκτάσεων. Επίσης, ανέφερε ότι για την περίοδο
μετά το 2020 μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ίδιες οδηγίες που ακολουθούνται σήμερα
και να διασφαλιστεί ότι το κλίμα αλλά και η βιοποικιλότητα δεν μπορεί παρά να είναι
μέρος μίας παγκόσμιας προσπάθειας. Τέλος, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές
καταστάσεις της κάθε χώρας, ωστόσο πρέπει να βρεθούν κοινές προδιαγραφές απογραφής
του τομέα.

Τέλος, σημαντική ήταν η κίνηση των συμπροέδρων της Ομάδας εργασίας για την
πλατφόρμα Ντέρμπαν να παρουσιάσουν ένα σχέδιο κειμένου το οποίο αποτελείται από
σχέδιο απόφασης και παράρτημα σαν βάση συζήτησης. Το σχέδιο αυτό έγινε αποδεκτό σαν
σχέδιο βάσης για τις εργασίες της Ομάδας παρ’ όλες τις αντιρρήσεις αρκετών κρατών που
κατέθεσαν δικό τους.

