ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης σας
καλωσορίζει στο νέο εβδομαδιαίο ενημερωτικό του φυλλάδιο, όπου
μπορείτε να βρίσκετε σημαντικές ανά τον κόσμο ειδήσεις, αναφορικά με περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά ζητήματα.
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Οι ΗΠΑ και το Μεξικό υπέγραψαν συμφωνία για τη διαχείριση νερού
του ποταμού Κολοράντο που παρέχει νερό σε περισσότερα από 33 εκατομμύρια ανθρώπους.
http://www.nytimes.com/2012/11/21/us/us-and-mexico-sign-deal-on-managing-colorado-river.html

Άμεση η σχέση της έγκαιρης προειδοποίησης καταστροφών και της ανάπτυξης.
http://www.scidev.net/en/agriculture-and-environment/improving-early-warning-of-disasters/opinions/why-disasterwarning-and-development-go-hand-in-hand-1.html

Η ειδική Ομάδα Υψηλού Επιπέδου (High Level Panel) παρέδωσε αναφορά στα Κράτη Μέλη των Ηνωμένων
Εθνών για τους Νέους Αναπτυξιακούς Στόχους (Development Goals) με έμφαση στην εξάλειψη της φτώχειας
και το σχεδιασμό νέων προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης.
http://www.environmentalgovernance.org/event/2012/11/high-level-panel-reportsto-member-nations-on-new-development-goals/

Οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο καλούνται να εξετάσουν την επιβολή ενός μικρού φόρου διοξειδίου του άνθρακα στο πετρέλαιο, μετά από πρωτοβουλία του Εκουαδόρ, στο πλαίσιο του OPEC.
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/nov/21/oil-nations-carbon-taxclimate-talks

Η ανάσχεση της αποψίλωσης του δάσους του
Αμαζονίου από την Βραζιλία-video
http://www.guardian.co.uk/environment/
video/2012/nov/14/brazil-halting-deforestationamazon-video
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Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής θα πλήξουν όλα τα έθνη.
Με την αύξηση της θερμοκρασίας κατά 4ο C όλες οι χώρες θα πληγούν ανεξαιρέτως, ιδιαίτερα όμως οι πιο
φτωχές, προειδοποιεί έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας που δημοσιεύεται λίγο πριν τη συνάντηση στο Κατάρ, προτάσσοντας την υιοθέτηση μιας περισσότερο επιθετικής στάσης .
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/nov/19/climate-change-world-bank?CMP=EMCENVEML1631

Άμεση ανάγκη για προσαρμογή στην Ευρώπη
Τα σημάδια της κλιματικής αλλαγής σε όλη την Ευρώπη επιβεβαιώνουν την άμεση ανάγκη για προσαρμογή, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Με τις
βροχοπτώσεις να μειώνονται στην Ν. Ευρώπη και να
αυξάνονται δραματικά στη βόρεια, οι επιπτώσεις
που αναμένονται στο μέλλον θα προκαλέσουν ζημιές με υψηλότερο κόστος.

Τα αναπτυσσόμενα έθνη πιέζουν τις πλούσιες
χώρες ενόψει των συνομιλιών για το κλίμα.
Η Βραζιλία, η Κίνα, η Ινδία και η Ν. Αφρική, βασικές χώρες επιρροής στις συνομιλίες για το κλίμα,
κυκλοφόρησαν κοινή υπουργική δήλωση, λέγοντας ότι η ευθύνη για το αποτέλεσμα του τελευταίου γύρου του ΟΗΕ στην Ντόχα βρίσκεται στα
χέρια των πλούσιων χωρών.
http://www.trust.org/alertnet/news/developingnations-push-rich-on-climate-targets-ahead-of-talks/

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/
climate-change-evident-across-europe

Αναγκαία η δράση για την αντιμετώπιση του χάσματος των εκπομπών, προειδοποιεί έκθεση του UNEP.
Έως το 2020 οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα μπορούσαν να είναι
από 8 δις έως και 13 δις τόνους πάνω από αυτό που απαιτείται για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 2 οC.
http://www.reuters.com/article/2012/11/21/us-emissions-unep-idUSBRE8AK0ND20121121

Αποκαλυπτήρια Αγάλματος για την επέτειο του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ στη Βιέννη

Άλλες ειδήσεις:

http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2698&ArticleID=9337&l=en

Το Αραβικό Κίνημα Νεολαίας ελπίδα
για τις επερχόμενες συνομιλίες για το
κλίμα
http://www.guardian.co.uk/environment/
blog/2012/nov/09/arab-youth-climate-movement

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

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

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη
Επιμέλεια: Τηλέμαχος Μπούρτζης

@ekepek

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr
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