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Θέµα: Οι θέσεις της Ελλάδας ενόψει της συνδιάσκεψης COP/MOP στο Μπάλι, 3-14 ∆εκεµβρίου 2007
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Η συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή, στο Μπαλί της Ινδονησίας, αποτελεί µια
ιστορική πρόκληση για την παγκόσµια κοινότητα αναφορικά µε τη µάχη ενάντια στην κλιµατική αλλαγή. Στο
Μπαλί, τα συµβαλλόµενα µέρη αναµένεται να συµφωνήσουν στην έναρξη µιας ολοκληρωµένης σειράς
διαπραγµατεύσεων µε απώτερο στόχο την επίτευξη µιας παγκόσµιας συµφωνίας το αργότερο έως το 2009.
Για κάποιες χώρες, η έναρξη των διαπραγµατεύσεων είναι η µοναδική τους επιδίωξη. Οι προσδοκίες, όµως,
των πολιτών του κόσµου είναι πολύ µεγαλύτερες, και αναµένουν -αυτή την τόσο δύσκολη χρονιά- να ληφθεί
µια δεσµευτική απόφαση για την περίοδο µετά το 2012.
Το WWF Ελλάς αναγνωρίζει ότι µια τέτοια παγκόσµια συµφωνία, ίσως, δεν είναι εφικτή στην παρούσα
φάση. Σε κάθε περίπτωση, όµως, αναµένουµε πολλά περισσότερα από την απλή έναρξη των συζητήσεων.
Οι χώρες, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, πρέπει να συµφωνήσουν σε µια φιλόδοξη διαδικασία και να
ορίσουν τα χρονοδιαγράµµατα, την ατζέντα και τις παραµέτρους που θα µας οδηγήσουν σε αποτελεσµατικές
µειώσεις των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου.
Το ζητούµενο δεν µπορεί να είναι τίποτα άλλο πέρα από την εύρεση λύσης για το πως θα οδηγηθούµε στον
επιτυχηµένο περιορισµό της αύξησης της παγκόσµιας θερµοκρασίας κάτω από τους 2ο C, σε σχέση µε τα
προβιοµηχανικά επίπεδα. Το όραµα αυτό, που εξήχθηκε ως βασικό συµπέρασµα και από το Συµβούλιο
Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ στις 30 Οκτ. 2007, οφείλει να καθοδηγήσει τις προσπάθειες που θα
καταβάλουν όλες οι χώρες στη συνδιάσκεψη του Μπαλί.
Ο χρόνος δεν είναι σύµµαχος στην προσπάθεια καταπολέµησης της κλιµατικής αλλαγής. Οι τελευταίες
εκθέσεις της ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Κλιµατική Αλλαγή (IPCC), δείχνουν ξεκάθαρα ότι
οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές και επηρεάζουν εκατοµµύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσµο.
Αναµένεται µάλιστα καταστροφική επιδείνωση µε ανυπολόγιστες συνέπειες, αν δεν δράσουµε άµεσα και
αποτελεσµατικά για τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και της αποψίλωσης των δασών,
που έχουν καταδειχθεί ως οι κυριότερες αιτίες του προβλήµατος. Ειδικά όσον αφορά τις επιπτώσεις στη
χώρα µας, αυτές δυστυχώς αναµένεται να είναι ιδιαίτερα οδυνηρές. Το γεγονός αυτό το διαπιστώσαµε ήδη
µε τις πρόσφατες πυρκαγιές, των οποίων η ταχεία και καταστροφική εξάπλωση σαφώς ευνοήθηκε από την
παρατεταµένη ξηρασία και τους επανειληµµένους καύσωνες της προηγούµενης χρονιάς.
Αναµένουµε από την Αντιπροσωπεία της χώρας µας να πρωτοστατήσει στις συζητήσεις, που θα
καταλήξουν σε µια εντολή (mandate) και όχι απλά σε έναν οδικό χάρτη (roadmap). Αναµένουµε η Ελλάδα να
τηρήσει φιλόδοξη στάση στις συζητήσεις για τα δοµικά στοιχεία (building blocks) που επικυρώθηκαν από το
Εαρινό Συµβούλιο και επιβεβαιώθηκαν στο πρόσφατο Συµβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος,
συµπεριλαµβανοµένης και µιας ισχυρής δέσµευσης για µείωση των εκποµπών στην αεροπορία και τη
ναυτιλία. Αναµένουµε επιπλέον, η χώρα µας να δείξει ότι µπορεί να επιτελέσει ηγετικό ρόλο στη χάραξη της
απαραίτητης παγκόσµιας στρατηγικής που θα µας οδηγήσει στην αποτροπή αύξησης της θερµοκρασίας
που θα υπερβαίνει τους 2ο C, σε σχέση µε τα προβιοµηχανικά επίπεδα,
Βάσει των παραπάνω, θα θέλαµε να συναντηθούµε άµεσα µαζί σας και να µάθουµε περισσότερα σχετικά µε
τη στάση που θα κρατήσει η χώρα µας στη συνδιάσκεψη του Μπάλι.
Στη µάχη για την κλιµατική αλλαγή, η Ελλάδα µπορεί να µη συγκαταλέγεται στους µεγάλους ‘ρυπαντές’, είναι
όµως µια ανεπτυγµένη χώρα και οι µέχρι στιγµής επιδόσεις της στην αντιµετώπιση αυτού του κορυφαίου
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περιβαλλοντικού προβλήµατος είναι εξαιρετικά φτωχές. Εκτός από την ανάγκη για επίτευξη των
απαραίτητων µειώσεων των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου σε παγκόσµιο επίπεδο (ώστε οι συγκεντρώσεις
να µην υπερβούν τα 450 ppm), η Ελλάδα µπορεί και πρέπει να οδηγηθεί εγκαίρως προς µια οικονοµία
χαµηλής έντασης άνθρακα.
Η αδράνεια της Ελλάδας, µόνο προβλήµατα µπορεί να προκαλέσει. Η παρουσία, λοιπόν, της
Αντιπροσωπείας µας στη συνδιάσκεψη του Μπάλι αποτελεί δείκτη της ανταπόκρισης της Κυβέρνησης στην
ταχέως αυξανόµενη κοινωνική ανησυχία για το µέγεθος των επιπτώσεων από την κλιµατική αλλαγή.
Για την καλύτερη δική σας ενηµέρωση σχετικά µε τις προτάσεις που το διεθνές WWF υποβάλλει προς τις
εθνικές αντιπροσωπείες που θα µετάσχουν στη ∆ιάσκεψη του Μπάλι, επισυνάπτουµε ένα ειδικό σηµείωµα
στο Παράρτηµα που ακολουθεί.
Παραµένουµε πάντα στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις και περαιτέρω διευκρινίσεις, και αναµένουµε από
εσάς τον ορισµό συνάντησης σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Με εκτίµηση,

∆ηµήτρης Καραβέλλας
Γενικός ∆ιευθυντής WWF Ελλάς
Κοινοποίηση:
κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή – Πρωθυπουργό της Ελλάδας
κ. Ντόρα Μπακογιάννη – Υπουργό Εξωτερικών
κ. Γεώργιο Σουφλιά – Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε
κ. Ευάγγελο Μπαλτά - Γενικό Γραµµατέα Περιβάλλοντος και Χωροταξίας
Μέλη της Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στη συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή
κ. Ελπίδα Πολίτη – υπεύθυνη (focal point) του ΥΠΕΧΩ∆Ε στη UNFCCC
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
WWF: Οι άξονες των διαπραγµατεύσεων στο Μπαλί για τις χώρες που θα µετέχουν
Οι διαπραγµατεύσεις του Μπαλί θα πρέπει να στείλουν ένα δυνατό µήνυµα ότι οι κυβερνήσεις:
- Κατανοούν πλήρως το πλήθος και την έκταση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, όπως
αποτυπώνεται στην 4η έκθεση της IPCC, αναγνωρίζουν την ανάγκη για άµεση δράση, συµφωνούν
ότι το κόστος της αδράνειας είναι πολύ µεγαλύτερο από το κόστος των απαραίτητων µέτρων, και ότι
δεσµεύονται πως οι παγκόσµιες εκποµπές αερίων θερµοκηπίων θα κορυφωθούν αρκετά πριν το
2020, για να ακολουθήσει αµέσως µετά η αισθητή µείωσή τους.
- ∆έχονται την ανάγκη για µετασχηµατισµό των οικονοµιών σε ‘οικονοµίες µηδενικού άνθρακα’
- ∆ηλώνουν ξεκάθαρα ότι καµιά χώρα δεν θα περιµένει την τελική συµφωνία για την µετά το 2012
περίοδο, πριν λάβει µέτρα. Αντιθέτως, οι χώρες θα πράξουν το καλύτερο δυνατό, µέσα από διεθνείς
ή επιµέρους πρωτοβουλίες
- ∆έχονται πως οι βιοµηχανικές χώρες θα συνεχίσουν να ηγούνται των παγκόσµιων προσπαθειών για
δραστικότερες περικοπές εκποµπών, βοηθούν τις προσπάθειες των αναπτυσσόµενων χωρών και
υποστηρίζουν τη βιώσιµη ανάπτυξή τους µέσα από τη µεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας και
επαρκών οικονοµικών πόρων.
- Αναµένουν από την επόµενη κυβέρνηση των ΗΠΑ να συστρατευθεί µε τις άλλες βιοµηχανικά
ανεπτυγµένες χώρες και ιδιαίτερα την ΕΕ, και να προβεί σε φιλόδοξες µειώσεις εκποµπών
- Σκοπεύουν να διευρύνουν και να ενδυναµώσουν τις αγορές άνθρακα, ώστε να τεθεί µια τιµή στον
άνθρακα και να προχωρήσουν οι επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες. Οι αγορές άνθρακα θα πρέπει
να βασιστούν σε στιβαρά και ολοκληρωµένα περιβαλλοντικά συστήµατα, προς αποφυγή κακών
πρακτικών και συνεπειών που ενδέχεται να προκύψουν από έναν κακό σχεδιασµό
- Πρόκειται να σχεδιάσουν το κατάλληλο πλαίσιο και τα εργαλεία γνώσης και διάχυσης πόρων για την
αποτελεσµατική και έγκαιρη προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, ιδιαίτερα των εξαιρετικά ευάλωτων
και φτωχών κρατών και κοινοτήτων.
- Υποστηρίζουν τη δηµιουργία συστήµατος κινήτρων και παροχής πόρων για την αντιστροφή της
αποψίλωσης δασών και της ερηµοποίησης.
Προτάσεις για τις συζητήσεις της ειδικής οµάδας εργασίας για περαιτέρω δεσµεύσεις των χωρών
του παραρτήµατος Ι (AWG)
Στις συζητήσεις της AWG, ευελπιστούµε ότι η Ελλάδα θα στηρίξει µεταξύ άλλων και τα εξής:
- Την απόφαση της ειδικής οµάδας εργασίας για περαιτέρω δεσµεύσεις των χωρών του
παραρτήµατος Ι του Πρωτοκόλλου του Κιότο (AWG), που λήφθηκε στη Βιέννη, και ενδυνάµωση της
φρασεολογίας για µείωση έως -40% το 2020, σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990.
- Μείωση των εκποµπών των κρατών του παραρτήµατος Ι τουλάχιστον κατά 30% το 2020, σε σχέση
µε τα επίπεδα του 1990, χωρίς σε αυτό να περιλαµβάνονται µειώσεις από άδειες άνθρακα (carbon
credits).
- Τον ορισµό χρονοδιαγράµµατος επίτευξης οριστικής συµφωνίας, που θα ολοκληρωθεί οπωσδήποτε
το 2009.
- Τη διεύρυνση του σχεδίου εργασίας, περιλαµβάνοντας πρόσθετα στοιχεία για την επαρκή µείωση
των εκποµπών των χωρών του παραρτήµατος Ι (ενδεικτικά: διεύρυνση των ευέλικτων µηχανισµών
του Κιότο, διερεύνηση της πιθανότητας κάποιες χώρες να αναλάβουν πλέον περισσότερα
δικαιώµατα πχ. µεταπήδηση κάποιων χωρών από το non-Annex B στο Annex Β, διερεύνηση του
µεγέθους χρηµατοδότησης και µεταφοράς τεχνογνωσίας προς αναπτυσσόµενες χώρες)

Συνηµµένα: Οι θέσεις του διεθνούς δικτύου περιβαλλοντικών οργανώσεων για την κλιµατική αλλαγή (CAN)
για τις συζητήσεις προς την µετά-Κιότο περίοδο
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