ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με θέμα «Η Μεσόγειος ανάμεσα σε
περιβαλλοντικά και οικονομικά διακυβεύματα», παρουσιάζει τις εκθέσεις «Tara Océans, πορτρέτο
του θαλάσσιου πλαγκτόν ανά τον κόσμο» και «Μικρο-απορρίμματα στη Μεσόγειο».
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ifa.gr/
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Κλιματικές διαπραγματεύσεις: Από την Ντόχα στη Βαρσοβία
http://www.stakeholderforum.org/sf/outreach/index.php/component/content/article/183-cop-19-framework-for-climateaction/1536-international-climate-change-negotiations-from-doha-to-warsaw

Συνασπισμοί και
ηγεσία

http://www.stakeholderforum.org/sf/outreach/index.php/component/content/article/185-cop19day3-disasters-security-loss
-and-damage/1573-time-for-southern-leadership-if-not-now-when

Global Climate Risk Index-Μετρώντας τον κλιματικό
κίνδυνο

Καθορισμός κοινών προτύπων και κανόνων στα
εθνικά και περιφερειακά συστήματα εμπορίας εκπομπών; Κατά πόσο είναι αυτό εφικτό;

http://www.scidev.net/global/disasters/scidev-net-at-large/
developing-nations-bear-the-brunt-of-extreme-weather.html

http://www.trust.org/item/20131113211741-1muxh/?
source=hptop

Momentum for Change
http://www.trust.org/item/20131113154831-4n73f/

Loss and Damage: Το νέο μεγάλο στοίχημα των διαπραγματεύσεων για το κλίμα
http://www.iied.org/typhoon-haiyan-shows-why-cop19-must-deliver-loss-damage?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+IIEDblogs+%
28International+Institute+for+Environment+and+Development+blogs%29

Ανάμεσα στα 10 θερμότερα έτη που
έχουν καταγραφεί το 2013
http://www.un.org/apps/news/story.asp?
NewsID=46484&Cr=climate+change&Cr1=#.
UoTWjXAvmik

Οι Φιλιππίνες πριν και μετά τον τυφώνα Haiyan
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Μεγάλο παγόβουνο παρατηρείται από επιστήμονες. Απειλή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα;
http://www.maritime-executive.com/article/ManhattanSized-Iceberg-Tracked-to-Prevent-Maritime-Hazard-2013-11-14/

Η στρατηγική της Κίνας στην Αρκτική
http://thediplomat.com/2013/11/14/understanding-chinas-arctic-policies/

Prestige: η περιβαλλοντική καταστροφή με 50.000 τόνους
πετρελαίου και η ετυμηγορία του ισπανικού δικαστηρίου
11 χρόνια μετά
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-24930976

Mε 170% αύξηση της οξίνισης το 2100
κινδυνεύουν οι ωκεανοί
http://www.bbc.co.uk/news/scienceenvironment-24904143

Η ρομποτική μηχανική στην υπηρεσία της επιστημονικής έρευνας για τη μελέτη της απορρόφησης
άνθρακα από το φυτοπλαγκτόν στους ωκεανούς
http://e360.yale.edu/feature/
interview_tracy_villareal_using_ocean_robots_to_unlock_mysteries_of_co2_and_the_seas/2708/

Ρύπανση και υπεραλίευση
στη λίμνη Βικτώρια

Αμαζόνιος. Αύξηση της αποψίλωσης των δασών κατά 1/3
το προηγούμενο έτος κατέγραψαν δορυφόροι

http://www.enn.com/wildlife/article/46680

http://www.theguardian.com/environment/2013/nov/15/deforestationamazon-jungle-rising-again

Ελεύθερη η πρόσβαση σε περιβαλλοντικά
δεδομένα μέσω δορυφόρου στην Ευρώπη
http://www.enn.com/top_stories/article/46675
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Γνώμες Νέων Επιστημόνων

Η Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή στη Βαρσοβία
(COP 19/CMP 9)

Τις τελευταίες μέρες, η διεθνής επιστημονική και πολιτική κοινότητα έχει στραμμένο το ενδιαφέρον της στην πρωτεύουσα της Πολωνίας όπου πραγματοποιείται η 19 η Συνδιάσκεψη των κρατών-μερών
της Σύμβασης-Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή από κοινού με την 9η Συνδιάσκεψη των κρατών-μερών
του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Σκοπός της Συνόδου είναι η εξέλιξη των διαπραγματευτικών συνομιλιών οι
οποίες λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο των συμφωνηθέντων της Συνδιάσκεψης του Ντέρμπαν (2011) και
οι οποίες έχουν ως στόχο την υιοθέτηση μιας νέας παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή το
2015 και την εφαρμογή της μέχρι το 2020.
Τα συμβαλλόμενα μέρη του διεθνούς καθεστώτος για την κλιματική αλλαγή καλούνται να λάβουν
κρίσιμες αποφάσεις ούτως ώστε να καταλήξουν ως προς τη συγκεκριμενοποίηση του καθεστώτος που
θα ισχύει μετά το 2020. Για πρώτη φορά, μείζονες ρυπαίνοντες της ατμόσφαιρας με αέρια του θερμοκηπίου, όπως ΕΕ, Κίνα, ΗΠΑ, Ινδία, Βραζιλία, Ρωσία, καλούνται να συμμετάσχουν στο νέο κανονιστικό πλαίσιο, μέσα από την υιοθέτηση διαφοροποιημένων δεσμεύσεων. Παρ’ όλα αυτά, τα αντικρουόμενα συμφέροντα ανάμεσα στην ομάδα των αναπτυσσόμενων κρατών και την ομάδα των ανεπτυγμένων δημιουργούν όλο και περισσότερα προσκόμματα στο δρόμο προς την επίτευξη μιας αποτελεσματικής συμφωνίας, κύρια επιδίωξη της οποίας θα πρέπει να είναι η αποτροπή της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη πάνω από το όριο «συναγερμού» των 2 βαθμών κελσίου.
Κυρίαρχο ζητούμενο στην παρούσα διαπραγματευτική φάση δεν είναι μόνο ο προσδιορισμός του
νομικού «μανδύα» της νέας συμφωνίας (Πρωτόκολλο ή άλλο νομικό εργαλείο) αλλά και το περιεχόμενο
και η φύση των δεσμεύσεων που θα προκύψουν από αυτή για τα συμβαλλόμενα-μέρη. Το ερώτημα που
γεννάται είναι με ποιό τρόπο και μέσα από τί είδους δεσμεύσεις (υποχρεωτικού ή εθελοντικού χαρακτήρα) τα ισχυρά αναπτυσσόμενα κράτη θα δεχθούν να συμμετάσχουν στην παγκόσμια προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
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Μείζονες οικονομίες του αναπτυσσόμενου κόσμου, όπως η Κίνα και η Ινδία, αν και δείχνουν περισσότερη διαλλακτικότητα ως προς τη δυνατότητα εποικοδομητικής συμμετοχής τους (meaningful participation) στο καθεστώς σε σχέση με προηγούμενες διαπραγματευτικές φάσεις, προς το παρόν δεν εμφανίζονται διατεθειμένες να αναλάβουν απόλυτου τύπου δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών τους (absolute
targets) αντίστοιχες με αυτές των ανεπτυγμένων κρατών, καθώς μία τέτοιου είδους προσέγγιση θα επιδρούσε αρνητικά στην οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη.
Εν ολίγοις, τα ισχυρά κράτη -και συγχρόνως μείζονες ρυπαίνοντες- καλούνται να συμφωνήσουν
πάνω σε μία κοινή πλατφόρμα και να δρομολογήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται τις διαπραγματεύσεις
που θα οδηγήσουν στη θέσπιση του νέου καθεστώτος που θα εφαρμόζεται από το 2020. Η δυσκολία,
όμως, έγκειται στο κατά πόσο τα συμβαλλόμενα μέρη θα μπορέσουν να καταλήξουν σε ένα νομικό εργαλείο το οποίο, αφενός θα δύναται να εξασφαλίσει την ευρεία συμμετοχή κρατών και δη των ισχυρών αναπτυσσόμενων κρατών στο καθεστώς και αφετέρου θα κρίνεται αποτελεσματικό (effective) ως προς τη
μείωση των επικίνδυνων ανθρωπογενών εκπομπών και την επίτευξη της κλιματικής αειφορίας.

Εριφύλη Πασπάτη, Υπ. Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, ερευνήτρια Ε.Κε.Π.Ε.Κ.

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

www.ekepek.gr

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη
Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης

http://www.facebook.com/groups/15477795324
E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr

@ekepek
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