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Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύτηκαν να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα στη Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή που γίνεται στη Κοπεγχάγη.
Αυτή η δέσμευση και το ενδιαφέρον μας να δούμε την παγκόσμια κοινότητα να
επιτυγχάνει τον στόχο αυτό καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο πρόεδρος
Ομπάμα θα μεταβεί στην Κοπεγχάγη για να συμμετάσχει στη διάσκεψη και να
συναντηθεί με ξένους ηγέτες. Η διάσκεψη της Κοπεγχάγης, στην οποία σύμφωνα με
όλες τις ενδείξεις θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 90 ηγέτες από ολόκληρο τον
κόσμο, αποτελεί μια θαυμάσια ευκαιρία για να συνεργαστούμε για μια παγκόσμια λύση
του θέματος των κλιματικών αλλαγών. Ο κόσμος όλος μάς παρακολουθεί.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία, αλλά,
όπως παραδέχονται οι διάφοροι ηγέτες, η επίτευξή της είναι μάλλον απίθανη σε τόσο
σύντομο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με άλλες χώρες
επιδιώκουν μια διεθνή συμφωνία μέσω της διαπραγματευτικής διαδικασίας του ΟΗΕ.
Με τη σκέψη αυτή, είναι σημαντικό όλες οι χώρες, με επικεφαλής τις μεγάλες
οικονομίες, να κάνουν ό,τι χρειάζεται προκειμένου να καταλήξουν σε μια ισχυρή και
λειτουργική συμφωνία που θα μας επιτρέψει να ξεκινήσουμε αμέσως και θα βοηθήσει
στην οικοδόμηση θεσμών που είναι απαραίτητοι για την καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής. Ο πρώτος που έριξε την ιδέα στο τραπέζι για μια συμφωνία που
θα μπορούσαν να προσυπογράψουν όλοι οι ηγέτες του κόσμου ήταν ο Δανός
πρωθυπουργός κ. Ράσμουσεν. Η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει ισχυρή και
σαφής δέσμευση που καλύπτει όλα τα μείζονα θέματα στις διαπραγματεύσεις:
προσαρμογή, τεχνολογία, διαφάνεια, υπευθυνότητα.
Ο πρόεδρος Ομπάμα ηγείται ήδη της αμερικανικής προσπάθειας για να γίνουν
όσα πρέπει από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάνουμε τόσα όσα ποτέ στο
παρελθόν για να ανταποκριθούμε στην πρόκληση αυτή, τόσο στο εσωτερικό με την
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προώθηση της καθαρής ενέργειας και της κλιματικής ασφάλειας όσο και στο
εξωτερικό με την ενεργό και δραστήρια ανάμιξή μας.
Η κλιματική αλλαγή είναι παγκόσμια πρόκληση που απαιτεί παγκόσμια λύση.
Αυτό που οι Ηνωμένες Πολιτείες έβαλαν στο τραπέζι είναι ένα σχέδιο για τη μείωση
των εκπομπών καυσαερίων που δεν είναι μόνο συμβατό, αλλά ανταποκρίνεται και στα
κριτήρια ενός επιστημονικού και ολοκληρωμένου αποτελέσματος. Στόχος μας είναι
μείωση των ρύπων κατά 30% έως το 2025 και 42% έως το 2030. Οι στόχοι αυτοί
αποτελούν την προϋπόθεση της επίτευξης του μεγαλύτερου στόχου του προέδρου
Ομπάμα που είναι η μείωση των ρύπων κατά 83% το 2050. Σε σύγκριση με τα επίπεδα
του 1990, η πορεία αυτή σημαίνει μείωση κατά 18% έως το 2025 και 32% το 2030.
Διαφάνεια και υπευθυνότητα αποτελούν βασικές συνιστώσες για οποιαδήποτε
συμφωνία, καθώς προσδίδουν την αναγκαία βεβαιότητα σε άλλες χώρες ότι άλλοι
παραμένουν προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις τους και ταυτόχρονα επιτρέπουν στον
υπόλοιπο κόσμο να διαπιστώσει αν μειώνουμε την εκπομπή αερίων επαρκώς. Για
παράδειγμα, όλες οι μεγάλες οικονομίες θα πρέπει να παρουσιάσουν τα σχέδιά τους
για μείωση ως μέρος οποιασδήποτε διεθνούς συμφωνίας και να αποδείξουν με ποιο
τρόπο θα εκπληρώσουν τα σχέδιά τους.
Τελικά, μια διεθνής συμφωνία θα είναι επιτυχής μόνον όταν λειτουργεί
συμπληρωματικά και προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη σ' έναν κόσμο που θα κινείται
γύρω από μια οικονομία χαμηλής κατανάλωσης διοξειδίου. Πρέπει να παρέχει
οικονομική και τεχνολογική υποστήριξη σε χώρες, ιδιαίτερα τις πιο φτωχές και τις
πιο τρωτές, ώστε να τις βοηθήσει να μειώσουν τις εκπομπές αερίων και να
προσαρμοστούν στις κλιματικές αλλαγές. Η εξεύρεση λύσης στο θέμα των κλιματικών
αλλαγών δυνατόν να βοηθήσει όλες τις χώρες, να αποτελέσει οδηγό για επενδύσεις
και δημιουργία θέσεων εργασίας και να προσφέρει ενεργειακές υπηρεσίες σε
εκατομμύρια φτωχούς ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο.
Η Ελλάδα αντιλαμβάνεται αυτή την αναγκαιότητα πλήρως. Η Διακυβερνητική
Επιτροπή για τις Κλιματικές Αλλαγές του ΟΗΕ έχει υπολογίσει ότι ως αποτέλεσμα των
κλιματικών αλλαγών τα ρεύματα στη Μεσόγειο κάθε χρόνο θα ξεκινούν νωρίτερα και
θα διαρκούν περισσότερο. Η εν λόγω επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια
τέτοια εξέλιξη θα έχει αρνητικό αντίκτυπο τόσο στην τουριστική αγορά της Ελλάδας
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όσο και στην αγροτική της παραγωγή. Εξαιτίας των φυσικών και τοπογραφικών της
χαρακτηριστικών, καθώς και της κυβερνητικής της δέσμευσης η Ελλάδα είναι σε
θέση να αντιμετωπίσει την πρόκληση των κλιματικών αλλαγών, χρησιμοποιώντας
τους τομείς της αιολικής και ηλιακής ενέργειας, προκειμένου να δημιουργήσει θέσεις
εργασίας και οικονομική ανάπτυξη.
Η Κοπεγχάγη δεν είναι το τέλος της διαδικασίας. Αποτελεί μέρος της ευρύτερης
συλλογικής μας δέσμευσης, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε μία από τις
μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις. Η Κοπεγχάγη προσφέρει μια ευκαιρία να
καταλήξουμε σε συμφωνία που θα μπορέσει να οδηγήσει την παγκόσμια κοινότητα
στην κατεύθυνση μιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας και να επιταχύνει τη
μεταβίβαση σε μια παγκόσμια οικονομία με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα. Η επιτυχία
προϋποθέτει τολμηρές δεσμεύσεις και συνεχή δράση από όλους. Οι Ηνωμένες
Πολιτείες είναι έτοιμες να συνεργαστούν με την Ελλάδα και ολόκληρη τη διεθνή
κοινότητα για να αντιμετωπίσουμε την κοινή πρόκληση.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», 14 Δεκεμβρίου 2009, σ.
12.
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