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Η ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΚΛΙΜΑ (Σεπτέμβριος
2009)
Συγγραφέας: ΛΗΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
΄Εντονη η διπλωματική κινητοποίηση ενόψει της κρίσιμης Συνόδου της
Κοπεγχάγης τον ερχόμενο Δεκέμβριο, με την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (Ε.Ε.) να εξαγγέλλει
οικονομική βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και ευρωπαίους αξιωματούχους
να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες υπέρ της μείωσης των εκπομπών άνθρακα εν μέσω
ανησυχιών για τον κίνδυνο αποτυχίας στην Κοπεγχάγη.
«Είναι η πρώτη ουσιώδης πρόταση για ταχύτερη πρόοδο προς μια νέα
παγκόσμια κλιματική συμφωνία», δήλωσε ο επίτροπος Περιβάλλοντος της Ε.Ε.,
Σταύρος Δήμας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες ότι προτίθεται να προσφέρει
στις αναπτυσσόμενες χώρες 15 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως ως βοήθεια στη μάχη
κατά της κλιματικής αλλαγής. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα κίνητρο, προκειμένου να
πειστούν να υπογράψουν τη διάδοχο συμφωνία του Πρωτοκόλλου του Κιότο, τον
Δεκέμβριο. ΄Οπως δήλωσε ο επίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας, είναι η
«πρώτη ουσιώδης πρόταση» για ταχύτερη πρόοδο προς μια νέα παγκόσμια κλιματική
συμφωνία.
Η Ε.Ε. σκοπεύει τώρα να ασκήσει πιέσεις προς άλλες μεγάλες οικονομίες που
ευθύνονται για την ατμοσφαιρική ρύπανση να δεσμευτούν για σημαντικές περικοπές
των εκπομπών άνθρακα και να συμβάλουν στη χρηματοδότηση των φτωχότερων
κρατών. Η Αφρική έχει απειλήσει να απορρίψει οποιαδήποτε συμφωνία που είτε δεν θα
είναι αρκετά γενναιόδωρη προς τον αναπτυσσόμενο κόσμο είτε δεν θα περιλαμβάνει
μεγάλες περικοπές εκπομπών εκ μέρους των βιομηχανικά αναπτυγμένων (και κυρίως
υπεύθυνων για την υπερθέρμανση του πλανήτη) κρατών. Το θέμα της
χρηματοδότησης αναδεικνύεται σε βασικό εμπόδιο για την υπογραφή της νέας
συμφωνίας στην Κοπεγχάγη και πολλές οικολογικές οργανώσεις χαρακτηρίζουν ήδη
την πρόταση της Κομισιόν μη ικανοποιητική.
Και ενώ ειδικοί του κλίματος προειδοποιούν ότι η Σύνοδος της Κοπεγχάγης
κινδυνεύει, αν οι ηγέτες του κόσμου δεν αναζωογονήσουν τις τελματωμένες
διαπραγματεύσεις στην προσεχή κλιματική διάσκεψη του ΟΗΕ στις 22 Σεπτεμβρίου
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στη Νέα Υόρκη, πέντε ευρωπαϊκές χώρες ξεκινούν εκστρατεία «πράσινης
διπλωματίας» με στόχο τη διάσωση της συνόδου. Οι υπουργοί Εξωτερικών της
Βρετανίας, της Γαλλίας, της Δανίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας συμφώνησαν
να ασκήσουν πιέσεις σε ΗΠΑ, Κίνα, Βραζιλία, Ινδία και Ρωσία να αναλάβουν
δραστικότερα μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής. «Ο χρόνος είναι λίγος και η
ανάγκη επείγουσα», δήλωσε ο Βρετανός Ντέιβιντ Μίλιμπαντ, προειδοποιώντας ότι ο
κίνδυνος αποτυχίας τον Δεκέμβριο είναι πραγματικός. Στην πράξη έχει περάσει ήδη ο
Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος επιβεβαίωσε χθες ότι από το 2010 θα
επιβάλλεται στα γαλλικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις «φόρος άνθρακα» επί της
κατανάλωσης φυσικού αερίου, πετρελαίου και άνθρακα. Επιμένοντας στην ανάγκη
καθιέρωσης μιας «οικολογικής φορολογίας», ο κ. Σαρκοζί επανέλαβε ότι θα δώσει
μάχη για την επιβολή ενός αντίστοιχου φόρου στα σύνορα της Ε.Ε., ο οποίος θα
βαρύνει τα εισαγόμενα προϊόντα από χώρες (βλ. Κίνα) που δεν σέβονται τους
περιβαλλοντικούς κανόνες και δεν λαμβάνουν μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής.
Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», 11 Σεπτεμβρίου 2009, σ.
12.
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