ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Παρακολουθήστε τη διάλεξη με θέμα :
«Φύση και επικοινωνία - Τα φυτά στα γραμματόσημα του κόσμου»
τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας
Προστασίας της Φύσης στις 7 μ.μ.
Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.eepf.gr/ekdromes/2013-12-02-fysi-kai-epikoinonia-ta-fyta-sta-grammatosima-toy

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #34
Περίοδος: 23/11-29/11/2013

Οι αποφάσεις της Βαρσοβίας για την κλιματική αλλαγή
http://www.un.org/apps/news/story.asp?
NewsID=46570&Cr=climate&Cr1=#.UpdS-9Ivmik

Ο Διεθνής Μηχανισμός της Βαρσοβίας.
Μια ευκαιρία για την κλιματική δικαιοσύνη;
http://www.stakeholderforum.org/sf/outreach/index.php/
previous-editions/cop-19/200-cop19wrapup/11645-loss-anddamage-transitional-justice-and-reconciliation

Η Συνδιάσκεψη της Βαρσοβίας από την σκοπιά των ΜΚΟ
http://www.stakeholderforum.org/sf/outreach/index.php/previous-editions/cop-19/200-cop19wrapup/11644-cop-19-smain-lesson-more-pressure-needed-to-end-the-corporate-control-of-politics

COP20 στο Περού το 2014
http://www.rtcc.org/2013/11/28/how-can-peru-make-next-years-climate-summit-a-success/

Αυξημένες εκλύσεις μεθανίου στις ακτές της Σιβηρίας
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231276210

Το Πεκίνο συμμετέχει στο σύστημα εμπορίας
άνθρακα

Νέο Ταμείο για τη θωράκιση 25 μεγάλων πόλεων της
Ασίας από την κλιματική αλλαγή
http://www.trust.org/item/20131129141416-vpusn/
http://www.theguardian.com/environment/2013/nov/28/
beijing-starts-carbon-trading-scheme-china
http://www.fao.org/asiapacific/rap/home/news/
detail/en/?no_cache=1&news_uid=207687

Βιώσιμη ενέργεια για όλους, με τη σύμπραξη των Ηνωμένων Εθνών και
της Παγκόσμιας Τράπεζας
http://www.un.org/apps/news/story.asp?
NewsID=46605&Cr=Sustainable+Energy&Cr1=#.Up
dS79Ivmik

2014: η χρονιά της οικιακής γεωργίας
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Άρνηση δικαστηρίου Ν. Ζηλανδίας για τη χορήγηση καθεστώτος περιβαλλοντικού πρόσφυγα
http://www.trust.org/item/20131126060514-ek401/?source=hptop

Aπαγόρευση εισαγωγής αλιευμάτων σε ΕΕ από χώρες με παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1162_en.htm

Συνεχής περιβαλλοντική υποβάθμιση για τις
παράκτιες περιοχές της Ευρώπης
http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/the-squeeze-oneurope2019s-coastline-continues?&utm_campaign=the-squeeze-oneurope2019s-coastline-

Το 20% του αναπτυξιακού προϋπολογισμού της ΕΕ για το
2014-2020 σε προγράμματα για το κλίμα
https://www.devex.com/en/news/at-edd-eu-vows-to-fight-climate-change/82378?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonvaXAdO%
2FhmjTEU5z17%2BwvUK60iokz2EFye%2BLIHETpodcMRcpkPa%2BTFAwTG5toziV8R7bNKc1r2NkQXBfn

Environmental Peacebuilding Platform
http://www.newsecuritybeat.org/2013/11/bringing-natural-resources-table-eli-unep-launch-environmental-peacebuildingplatform/#.UpeM1dIvmik

Λιγότερο παρεμβατικές μέθοδοι σεισμικών δοκιμών
κοντά σε εθνικά πάρκα;
http://www.trust.org/item/20131128162440-f7mm2/?
source=hptop

Ρύπανση από πλαστικά στα ύδατα της ΑυστραΝέος Έλληνας γιατρός στον ιταλο-γαλλικό σταθμό στην
λίας
Ανταρκτική
http://www.theguardian.com/environment/2013/nov/28/
marine-plastic-pollution-the-threat-pervading-australiaswaters

http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231276451

http://
www.enn.
com/
wildlife/
article/46724

Χιλιάδες στρέμματα παράκτιων
υγροτόπων «χάθηκαν» στις ΗΠΑ
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Γνώμες Νέων Επιστημόνων

Μια κριτική αξιολόγηση της 19ης Συνόδου των Μερών της
Βαρσοβίας για την κλιματική αλλαγή

«ὤδινεν ὄρος καὶ ἔτεκεν μῦν» . Η γνωστή σε όλους έκφραση περιγράφει επακριβώς το αποτέλεσμα της
19ης Συνόδου των Μερών της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική αλλαγή που
έλαβε χώρα στη Βαρσοβία στις 11-22 Νοεμβρίου. Μια σύνοδος η οποία σημαδεύτηκε από αρνητικής δημοσιότητας γεγονότα όπως η αποχώρηση των διαπιστευμένων εκπροσώπων των ΜΚΟ, η προσωρινή αποχώρηση των εκπροσώπων των αναπτυσσομένων κρατών και τέλος ο συντονισμός της Συνόδου από τη
φιλοξενούσα χώρα. Ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας προχώρησε σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης του,
αντικαθιστώντας και τον υπουργό Περιβάλλοντος ενώ η Σύνοδος ήταν σε εξέλιξη ενώ παράλληλα η κυβέρνηση φιλοξένησε το λόμπυ των εταιριών του άνθρακα προωθώντας τις θέσεις τους.
Το τελικό αποτέλεσμα της Συνόδου συνοψίζεται στα δύο κείμενα που συμφωνήθηκαν και αντικατοπτρίζουν το πλήρες αδιέξοδο. Το πρώτο κείμενο αφορά τη σύσταση του μηχανισμού απωλειών και ζημίων
της Βαρσοβίας (Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with climate change
impacts) ο οποίος θα έχει κυρίως συντονιστικό ρόλο και όχι, τουλάχιστον επί του παρόντος, χρηματοδοτικό. Επίσης, προχώρησε στην υιοθέτηση ενός δεύτερου κειμένου που αφορά την εντατικοποίηση των
διαδικασιών της πλατφόρμας του Ντέρμπαν για την αντικατάσταση του Πρωτοκόλλου του Κιότο.
Το ζητούμενο στη COP-19 δεν ήταν η υπογραφή μιας νέας συμφωνίας για το κλίμα. Η υπερ-έκθεση των
διαπραγματεύσεων από τα διεθνή μίντια και η καλλιέργεια από πλευράς ΜΚΟ, σε κάθε Σύνοδο, προσδοκιών για μια νομικά δεσμευτική συμφωνία έχουν αποτελματώσει τη διαπραγματευτική διαδικασία, η
οποία συνεχίζεται στις βάσεις που έχουν τεθεί στη Σύνοδο των Μερών στο Μπαλί της Ινδονησίας το
2007. Ο Μηχανισμός της Βαρσοβίας αποτελεί δέσμευση που είχε αναληφθεί από τη διεθνή κοινότητα
στο πλαίσιο του προγράμματος του Κανκούν για την Προσαρμογή και παράλληλα αποτελεί μια πρώτης
τάξεως ευκαιρία για τη δημιουργία ενός αποδοτικού και ευέλικτου μηχανισμού χρηματοδότησης.
Πάρα ταύτα, η υπονόμευση της διαδικασίας από τον Καναδά, την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, την Κίνα και εσχάτως την Ιαπωνία δεν μας αφήνουν πολλές ελπίδες για τη συμφωνία επί τη βάση ενός νομικά δεσμευτικού κειμένου το 2015. Η οχύρωση πίσω από αντιδραστικές θέσεις που δείχνει ότι δύσκολα θα αλλάξει, μας
δείχνει το δρόμο για την υιοθέτηση εθελοντικού τύπου δεσμεύσεων, με την ελπίδα, παράλληλα, να λειτουργήσει ένας αξιόπιστος μηχανισμός καταγραφής των εκπομπών. Τουλάχιστον η διαπραγματευτική
διαδικασία είναι σε ισχύ και ακόμη ζωντανή.
Σταύρος Μαυρογένης, Ερευνητής ΕΚεΠΕΚ, Υπ. Διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου,
Συμμετέχων στη Σύνοδο στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

www.ekepek.gr
Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη

http://www.facebook.com/groups/15477795324

Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr

@ekepek
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