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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΑΛΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (Δεκέμβριος 2007)
Συγγραφέας: ΝΤΑΝΙΕΛ ΣΠΕΚΧΑΡΝΤ

Στις 3 Δεκεμβρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τα υπόλοιπα 191 μέλη του
Συνεδρίου του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) στο Μπαλί της Ινδονησίας,
ξεκίνησαν μια σημαντική συνάντηση που θα αποτελέσει καίριο βήμα της παγκόσμιας
κοινότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της σοβαρής αυτής
παγκόσμιας απειλής.
Στο συνέδριο αυτό, που θα διαρκέσει δύο εβδομάδες, οι Ηνωμένες Πολιτείες
θέλουν να συνεργαστούν παραγωγικά και εποικοδομητικά με άλλα κράτη, προκειμένου
να συμβάλουν στη δημιουργία του «Περιβαλλοντικού Οδικού Χάρτη του Μπαλί», που
θα ανοίξει το δρόμο προς μια συμφωνία για ένα νέο παγκόσμιο πλαίσιο αντιμετώπισης
της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2009. Επιδιώκουμε τη δημιουργία ενός
περιβαλλοντικού οδικού χάρτη που θα προωθήσει τις διαπραγματεύσεις στο Συνέδριο
του ΟΗΕ. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ένα πλαίσιο για τη μετά το 2012 εποχή,
που θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κλιματική αλλαγή και θα ενισχύσει την
ενεργειακή μας ασφάλεια.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ένα σχέδιο αντιμετώπισης της κλιματικής
αλλαγής για τη μετά το 2012 εποχή πρέπει να είναι περιβαλλοντικά αποτελεσματικό
και οικονομικά αειφόρο. Οι εκπομπές καυσαερίων είναι παγκόσμιο φαινόμενο και η
λύση, για να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να είναι παγκόσμιας εμβέλειας. Μια
προσέγγιση με βάση την οποία δρουν μόνο ορισμένοι φορείς δεν είναι περιβαλλοντικά
αποτελεσματική. Επιπλέον, ένα μελλοντικό πλαίσιο πρέπει να είναι ευέλικτο και να
λαμβάνει υπόψη διαφορετικές εθνικές συγκυρίες, καθώς και ευρείς κοινωνικούς και
οικονομικούς στόχους.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές
επίπεδο με μια σειρά από πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου, τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και τη μείωση της βλαβερής
μόλυνσης του αέρα. Έχουμε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο πολιτικών μέτρων σε εθνικό
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επίπεδο, που περιλαμβάνει δεκάδες προγράμματα - προγράμματα υποχρεωτικά,
βασισμένα σε κίνητρα, βασισμένα στην αγορά και εθελοντικά - για τη μείωση της
εγχώριας εκπομπής καυσαερίων. Έχουμε επίσης επενδύσει 37 δισ. δολάρια για να
βοηθήσουμε στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για τη μείωση της
εκπομπής καυσαερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, επιτρέποντας
ταυτόχρονα την οικονομική ανάπτυξη.
Ξέρουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας. Από το 2000 έως το 2005 ο
πληθυσμός των Ηνωμένων Πολιτειών αυξήθηκε κατά 5% (14 εκατομμύρια άνθρωποι)
και το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 12% (περίπου 1,2 τρισ. δολάρια), ενώ οι εκπομπές
καυσαερίων στη χώρα αυξήθηκαν μόνο κατά 1,6 %. Από το 2005 έως το 2006 η
οικονομία μας αυξήθηκε κατά 2,9%, αλλά οι εκπομπές καυσαερίων του θερμοκηπίου
στην πραγματικότητα μειώθηκαν κατά 1,5%.
Διεθνώς οι πολιτικές των ΗΠΑ για την κλιματική αλλαγή είναι μέρος ενός
ευρύτερου σχεδίου αειφόρου ανάπτυξης. Έχουμε εγκαινιάσει ή συμμετάσχει σε πολλές
διεθνείς συνεργασίες -από τη Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού για την Καθαρή Ανάπτυξη
και το Κλίμα έως τον Οργανισμό για την Οικονομική Επιτροπή της Μαύρης Θάλασσαςπου ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή με τρόπους που προωθούν την οικονομική
ανάπτυξη και βοηθούν τα κράτη να παρέχουν μεγαλύτερη ευημερία στους πολίτες
τους. Συνεχίζοντας αυτές τις επιτυχημένες προσπάθειες, οι ΗΠΑ είχαν καλέσει 17 από
τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου -που αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της
παγκόσμιας οικονομίας, χρήσης ενέργειας και εκπομπών καυσαερίων του
θερμοκηπίου- και τα Ηνωμένα Έθνη να συμμετάσχουν στην εναρκτήρια Συνάντηση
των Μεγάλων Οικονομιών για την Ενεργειακή Ασφάλεια και την Κλιματική Αλλαγή,
τον Σεπτέμβριο του 2007.
Μέσω της εποικοδομητικής συνεργασίας, οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι η προσπάθεια
των μεγάλων οικονομιών μπορεί να συμβάλει στην προώθηση των διαπραγματεύσεων
στο Συνέδριο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή. Στη Διάσκεψη του Μπαλί θα
ακούσουμε προσεκτικά τις ιδέες των υπολοίπων και θα μοιραστούμε τις δικές μας
προσπάθειες και τη δέσμευσή μας να φτάσουμε σε συμφωνία για τον Περιβαλλοντικό
Οδικό Χάρτη του Μπαλί, που θα οδηγήσει τη διεθνή κοινότητα σε πρόοδο μέσα στα
επόμενα δύο χρόνια.

2/3

Νόμος και Φύση
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη
https://nomosphysis.org.gr

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» στις 6 Δεκεμβρίου 2007,
σ. 13.
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