
 

Έκθεση αναφορικά με την λήξη των εργασιών στη Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή 

Επιπλέον μία μέρα μετά την τυπική λήξη των εργασιών της Διάσκεψης, Σάββατο 23.11.2013 

χρειάστηκαν οι συζητήσεις για το κείμενο της απόφασης που αφορούσε το θέμα 3 της 

ατζέντας της Ομάδας εργασίας για την Πλατφόρμα Ντέρμπαν (ADP) δηλαδή την εφαρμογή 

όλων των στοιχείων της απόφασης 1/CP.17 σχετικά με τη νέα δεσμευτική συμφωνία του 

2015 και τους πριν το 2020 στόχους.  Η ADP τελικά στην Ολομέλεια κατέληξε σε συμφωνία  

(απόφαση FCCC/ADP/2013/L.4/Add.1). 

Με το κείμενο αυτό για την εφαρμογή της 1/CP.17 επιτυγχάνεται ένα ικανοποιητικό βήμα 

προς την προοπτική συμφωνίας στο Παρίσι το 2015, αφού δίνεται ένα υποτυπώδες έστω 

χρονοδιάγραμμα, και υπάρχει ήδη συμφωνία όλα τα μέρη να προτείνουν τις συνεισφορές 

τους οι οποίες θα προκύπτουν με διαφανή κριτήρια και θα είναι κατανοητές.  

Τα αναπτυσσόμενα κράτη τελικά κατάφεραν να επιτύχουν πολλά σημεία από αυτά που 

ήθελαν από την αρχή που παρουσιάστηκε το κείμενο με πιο σημαντικά την αντικατάσταση 

της λέξης “commitments”  με το “contributions, without prejudice to the legal nature to the 

contributions”, τη διαγραφή του παραρτήματος του σχεδίου της απόφασης και τη μη 

αναφορά στους υδροφθοράνθρακες (HFCs) και τον τομέα χρήσεων γης. Η ΕΕ υποχώρησε σε 

αρκετά σημεία με σημαντικότερο τη διαγραφή του παραρτήματος του σχεδίου της 

απόφασης.  Έτσι η κρίσιμη αυτή απόφαση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχία για την ΕΕ. 

Από τα πιο σημαντικά κείμενα που κατέληξαν επίσης σε συμφωνία ήταν αυτά που 

ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ του COP και του Green Climate Fund καθώς και το πρόγραμμα 

εργασίας για τη μακροχρόνια χρηματοδότηση, για τα οποία υπήρξε έντονη 

διαπραγμάτευση μέχρι την τελευταία στιγμή.  

Για το θέμα «απώλειες και ζημίες» τελικά υπήρξε συμφωνία κατά τη διάρκεια της 

ολομέλειας και αποφασίσθηκε ο «νέος διεθνής μηχανισμός Βαρσοβίας» όταν κατέληξαν σε 

κοινή θέση οι  G77+China, και οι ΗΠΑ.  

Για το θέμα των μέτρων στήριξης των κρατών με επιπτώσεις από τα μέτρα μείωσης των 

εκπομπών (response measures, Article 4 UNFCCC) οι συζητήσεις δεν κατέληξαν σε 

συμφωνία, οπότε το θέμα θα συμπεριληφθεί στην προσωρινή ατζέντα της επόμενης 

συνεδρίασης του επικουρικού οργάνου (SBSTA). 

Η διαφορά που προέκυψε το βράδυ της Πέμπτης σχετικά με 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, 

τελικά δεν γεφυρώθηκε, παρά τον επιπλέον χρόνο που δόθηκε στην ομάδα από τον 

πρόεδρο της Διάσκεψης. Ο Πρόεδρος όμως δέχθηκε την πρόταση πολλών κρατών που 

υποστήριζαν ότι δεν πρέπει να επιστραφεί προς επαναδιαπραγμάτευση όλο το σχετικό 

σχέδιο απόφασης  από την αρχή απλά αλλά να υιοθετηθεί με εξαίρεση τις 2 παραγράφους 

όπου δεν υπήρξε συμφωνία και οι οποίες θα επανέλθουν για διαπραγμάτευση στην 

επόμενη συνάντηση των Επικουρικών Οργάνων τον Ιούνιο του 2014.  



 


