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ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
(Δεκέμβριος 2009)
Συγγραφέας: ΤΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

«Στην Κοπεγχάγη επιδιώκουμε την υπογραφή μιας νομικά δεσμευτικής
παγκόσμιας συνθήκης, με ξεκάθαρες και σαφείς αποφάσεις, που θα περιέχει όλα τα
σημεία και τους στόχους που έχουμε ορίσει».
Αυτό τόνισε η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικών Αλλαγών κ.
Τίνα Μπιρμπίλη μιλώντας στη χθεσινή κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής
Παραγωγής και Εμπορίου και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας
Περιβάλλοντος.
Η υπουργός απέφυγε να εκφράσει άποψη όσον αφορά την έκβαση των
διαπραγματεύσεων, τονίζοντας ωστόσο ότι «δεν θα υπάρξει συμφωνία αν οι
αναπτυσσόμενες χώρες δεν λάβουν χρήματα για να εξισορροπήσουν το ποσοστό της
ανάπτυξης που δεν έχουν απολαύσει». Χαρακτήρισε «απώλεια» την απουσία του
πρώην επιτρόπου Περιβάλλοντος κ. Σταύρου Δήμα για τις διαπραγματεύσεις μετά την
Κοπεγχάγη.
Ανακοίνωσε επίσης ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της
Συνόδου στην Κοπεγχάγη, η Ελλάδα προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για τη
συνεργασία των χωρών της Μεσογείου στην αντιμετώπιση του φαινομένου των
κλιματικών αλλαγών.
Η κ. Μπιρμπίλη παρουσίασε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος τις θέσεις και τους
στόχους της χώρας για την Κοπεγχάγη οι οποίες βέβαια ταυτίζονται με αυτές της
Ε.Ε.
Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, η Ελλάδα στο πλαίσιο της Ε.Ε. θα υποστηρίξει:
- Τη λήψη υποχρεωτικών μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του
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θερμοκηπίου έως το 2020 από 20-30% (με σημείο αναφοράς τις εκπομπές ρύπων το
1990).
- Τη μείωση έως το 2050 σε 80-95%.
- Τη στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών με ταχεία χρηματοδότηση της τάξης
των 5-7 δισ. ευρώ ετησίως για την περίοδο 2010-2012 (εκ των οποίων 1-2 δισ. ευρώ
θα προέρχονται από την Ε.Ε. με ανάλογη συνεισφορά της Ελλάδας) και της τάξης των
22-50 δισ. ευρώ ετησίως για την περίοδο 2013-2020 (ποσό που αντιστοιχεί στο 0,2%
του παγκόσμιου ΑΕΠ).
- Τη λειτουργία συστήματος μέτρησης, επαλήθευσης και παρακολούθησης των
δράσεων και μέτρων για τη μείωση των ρύπων.
- Την ειδικότερη αντιμετώπιση του θέματος των Χρήσεων Γης. Η Ελλάδα,
εξασφαλίζοντας την καταγραφή των δασικών εκτάσεών της, θα μπορούσε να
εξασφαλίσει μια «δεξαμενή» που θα συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών.
- Τον τερματισμό
αναπτυσσόμενες χώρες.

έως
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2020

της

αποψίλωσης

των

δασών
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- Την εγκαθίδρυση ορίων εκπομπής ρύπων στις αερομεταφορές (10% με έτος
αναφοράς το 2005) και στη ναυτιλία (20%) με την προϋπόθεση όμως ότι στον τομέα
αυτόν θα υπάρξει παγκόσμια συμφωνία.
Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, η υπουργός Περιβάλλοντος τόνισε ότι όσον
αφορά το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας δεν έχουν θέση τα πυρηνικά και ο
λιθάνθρακας, ενώ προκρίνονται η εξοικονόμηση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο
λιγνίτης και το φυσικό αέριο. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος
κ.
Κώστας Καρτάλης τόνισε από την πλευρά του την ανάγκη η Ελλάδα να
σχεδιάσει ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα σταδιακής απεξάρτησης από τον άνθρακα με
ορίζοντα το 2030 και στροφής προς την εξοικονόμηση ενέργειας (στις μεταφορές και
στα κτίρια) και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
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Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 3 Δεκεμβρίου 2009, σ. 8.
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