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ΠΩΣ Η 26η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΚΛΙΜΑ (COP26) ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ



1  Κατά τον χρόνο σύνταξης του εγγράφου, τα αποτελέσματα της G20 δεν ήταν διαθέσιμα αλλά θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι τόσο η G7 όσο και η G20 καλούνται να διαδραματίσουν κρίσιμο 
ρόλο στην επίτευξη ισότιμης και φιλόδοξης ηγεσίας όσον αφορά το κλίμα.
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Παρά τις προκλήσεις που έφερε στη ζωή µας η πανδηµία COVID-19, την προηγούµενη χρονιά 
σηµειώθηκε µικρή πρόοδος στις προσπάθειες αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής.

Διαπιστώσαμε πρόοδο τόσο από τα Μέρη της Σύμβασης - 
Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (United 
Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC), 
όσο και από μη κρατικούς φορείς. Για παράδειγμα, έως τον 
Σεπτέμβριο του 2021, περισσότερα από 110 Μέρη υπέβαλαν 
επικαιροποιημένες Εθνικά Καθορισμένες Συνεισφορές (Nationally 
Determined Contributions - NDC). Οι ηγέτες της G7 ανέλαβαν 
σημαντικές συλλογικές δεσμεύσεις για μηδενικό ισοζύγιο 
εκπομπών έως το 2050,  μείωση κατά 50% των εκπομπών έως το 
2030, προστασία του 30% της στεριάς και θάλασσας έως το 2030, 
αύξηση της κλιματικής χρηματοδότησης και τερματισμό της 
διεθνούς στήριξης του άνθρακα. Μη κρατικοί φορείς (πόλεις, 
επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, κοινωνία των πολιτών και 
επενδυτές) κινητοποιούνται με πρωτοφανείς τρόπους, μέσω των 
«Συμμαχιών Δράσης για το Κλίμα» (Alliances for Climate Action), 
της πρωτοβουλίας για Επιστημονικά Τεκμηριωμένους Στόχους 
(Science Based Targets, SBTi) και της εκστρατείας «Race to Zero» 
μεταξύ πολλών άλλων.
Αλλά αυτές οι εξελίξεις απέχουν ακόμα πολύ από την κλίμακα και 
τη δράση που απαιτείται. Σύμφωνα με τα ευρήματα της Έκθεσης 
Σύνθεσης της UNFCCC Σεπτεμβρίου, οι σημερινές εθνικά 
καθορισμένες συνεισφορές (NDCs) οδηγούν σε αύξηση της 
θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 2,7°C και οι εκπομπές θα 
αυξηθούν έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2010. Η 
έκτη αξιολόγηση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή 

του Κλίματος (IPCC) μάς υπενθυμίζει ότι τα περιθώρια για τον 
περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5°C 
εξαντλούνται με γρήγορους ρυθμούς. Έχουμε ήδη προκαλέσει 
μη αναστρέψιμες αλλαγές στον πλανήτη και μπορούμε σαφώς να 
αποδώσουμε πολλά από τα επιδεινούμενα ακραία καιρικά 
φαινόμενα στην κλιματική αλλαγή. Το 2021 μας έχει δείξει 
τρομακτικά παραδείγματα παγκοσμίως: κοσμοϊστορικές 
πλημμύρες σε Κίνα, Ινδία, Ευρώπη και Φιλιππίνες, ρεκόρ 
εξοντωτικών κυμάτων καύσωνα σε Μέση Ανατολή, Καναδά και 
Μεσόγειο, πρωτοφανείς πυρκαγιές σε Βόρεια Αμερική, Ελλάδα 
και Τουρκία, λιμό λόγω ξηρασίας στη Μαδαγασκάρη.
Υπάρχει όμως ακόμα ελπίδα παρά τις αποκαρδιωτικές 
καταστροφές. Η έκθεση της IPCC υπογραμμίζει ότι οι επιλογές 
μας κάνουν τη διαφορά και κάθε βαθμός και έτος μετράει. Ως 
εκ τούτου, η COP26 πρέπει να αξιοποιήσει τη δυναμική από 
διάφορα μέρη της κοινωνίας, καθώς και τα δεδομένα από τα 
τελευταία επιστημονικά ευρήματα και να επιφέρει ταχείες, βαθιές 
και δίκαιες μειώσεις στις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου στο 
πλαίσιο μιας δίκαιης μετάβασης που δεν θα αφήσει κανέναν 
πίσω. Όλα αυτά πρέπει να πραγματοποιηθούν παράλληλα με 
την προστασία και αποκατάσταση της φύσης, καθώς και την 
υποστήριξη των ευάλωτων κοινοτήτων και χωρών που έχουν τα 
λιγότερα μέσα να αντιμετωπίσουν την καταστροφή που επιφέρει 
η κλιματική αλλαγή. Αν θέλουμε να έχουμε μια ευκαιρία να 
διατηρήσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη στον1,5˚C, 
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Για να διατηρηθεί η υπερθέρµανση του πλανήτη στον 1,5˚C, πρέπει:
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ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΘΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΘΕΙ Η 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ 

ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ UNFCCC ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΑΡΙΣΙΟΥ

ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΚΡΙΣΙΜΟΣ 
ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΟΤΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ 
ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ

Να κινητοποιηθούν μη κρατικοί φορείς, όπως πόλεις και άλλες τοπικές 
αρμόδιες αρχές, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, κοινωνία των πολιτών 
και επενδυτές, για την περαιτέρω ενίσχυση της δράσης σύμφωνα με τους 
στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Να κινητοποιηθούν οι χώρες για την 
προώθηση της ατζέντας για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων πράσινων 
μέτρων χρηματοδότησης της ανάκαμψης από την πανδημία του COVID-19.

Να οριστικοποιηθούν τα κρίσιμα στοιχεία του Εγχειριδίου Κανόνων της 
Σύμβασης του Παρισιού (Paris Agreement Rulebook) για την ενίσχυση της 
υλοποίησης των μέτρων. Σε αυτά περιλαμβάνονται πενταετή κοινά χρονικά 
πλαίσια για τις NDC, κανόνες για προσεγγίσεις εντός και εκτός της αγοράς, 
ενίσχυση της διαφάνειας, βελτίωση και κλιμάκωση της χρηματοδότησης, 
καθώς και μεγαλύτερη στήριξη όσον αφορά την προσαρμογή, καθώς και τις 
απώλειες και τις ζημίες.

Τα Μέρη πρέπει να αναγνωρίσουν την κρίσιμη συμβολή της φύσης στη 
διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τον 1,5°C 
και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας έναντι των κλιματικών επιπτώσεων. Οι 
λύσεις που βασίζονται στη φύση και τις φυσικές διεργασίες (NBS) για τον 
μετριασμό και προσαρμογή πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των 
επίσημων αποτελεσμάτων της Διάσκεψης.

Να καθοριστεί σαφής και εφαρμόσιμη ατζέντα, με επιμέρους χρονικές 
δεσμεύσεις, για την επόμενη πενταετία μετά την COP26. Αυτό θα διασφαλίσει 
ότι η Συμφωνία του Παρισιού διαθέτει τα εργαλεία που επιτρέπουν στα Μέρη να 
δρομολογήσουν την επίτευξη των μακροπρόθεσμων κλιματικών στόχων της.

Να αξιοποιηθεί το δυναμικό για ενισχυμένες Εθνικά Καθορισμένες 
Συνεισφορές (NDC), Εθνικά Σχέδια Προσαρμογής (National Adaptation Plans 
- NAP) και Μακροπρόθεσμες Στρατηγικές (Long-Term Strategies- LTS), 
προκειμένου να ανταποκριθούμε στα ευρήματα της Συνοπτικής Έκθεσης της 
UNFCCC. Να συμπληρωθούν τα παραπάνω με συντονισμένες παγκόσμιες 
και περιφερειακές στρατηγικές για την εξάλειψη των ανθρακούχων 
εκπομπών σε επιμέρους τομείς.



1. ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΙ
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Οι κλιµατικοί επιστήµονες και τα υπουργεία περιβάλλοντος παρείχαν την κύρια ώθηση τόσο για τη Σύµβαση -Πλαίσιο των 
Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC), όσο και 
για τη Συµφωνία του Παρισιού και τους κλιµατικούς στόχους της. Για να επιτευχθούν όµως αυτοί οι στόχοι πρέπει να 
συνεισφέρουν όλοι οι τοµείς - υπουργεία, µη κρατικοί φορείς, επιχειρήσεις και, εν τέλει, όλα τα µέλη της κοινωνίας.
Οι ριζικοί μετασχηματισμοί που χρειαζόμαστε για να επιτύχουμε 
κοινωνίες και οικονομίες μηδενικών εκπομπών δεν μπορούν να 
επιτευχθούν χωρίς τη συμμετοχή των αρχών που είναι υπεύθυνες 
για τους οικονομικούς τομείς στους οποίους απαιτείται 
μετασχηματισμός. Αυτή η δέσμευση προχώρησε με την πάροδο 
των χρόνων, αλλά απαιτείται περαιτέρω επιτάχυνση και εμβάθυνση 
αν θέλουμε να πετύχουμε τους κλιματικούς στόχους μας.

Η 26η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για το κλίμα είναι μια ευκαιρία να 
αξιοποιηθεί πλήρως η δύναμη της συνδιάσκεψης για την προώθηση 
μιας προσέγγισης που κινητοποιεί ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο 
με σκοπό την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των 
καταστροφικών επιπτώσεών της. Η επερχόμενη ομάδα της 
προεδρίας της COP26 έχει μια μοναδική ευκαιρία να επιφέρει ριζική 
αλλαγή σε αυτήν την ευρύτερη δέσμευση, μέσω των εξής μέτρων:

Ενίσχυση της Σύμπραξης του Μαρακές για παγκόσμια 
δράση για το κλίμα (Marrakesh Partnership for Global 
Climate Action - MPGCA), ως καθοριστικού πυρήνα στο 
πλαίσιο της UNFCCC. Θα πρέπει να παρακινηθεί ένα 
μεγαλύτερο εύρος μη κρατικών φορέων και τοπικών αρμόδιων 
αρχών (όπως πόλεις, κρατίδια, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά 
ιδρύματα, κ.α.) να αναλάβει επιστημονικά τεκμηριωμένη 
δράση για το κλίμα με φιλόδοξους στόχους. Θα πρέπει επίσης 
να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ Μερών και μη Μερών για 
την επιτάχυνση της εφαρμογής των Εθνικά Καθορισμένων 
Συνεισφορών (NDCs) και μακροπρόθεσμων στρατηγικών. 
Τέλος, θα πρέπει να καλλιεργηθεί η από κοινού μάθηση σε 
επιμέρους περιφέρειες, γεωγραφικές περιοχές και τομείς, για 
την επιτάχυνση ενός ενάρετου κύκλου δράσεων και μιας 
κλιματικής πολιτικής που υποστηρίζει τους στόχους της 
Συμφωνίας του Παρισιού.

Διεύρυνση της δέσμευσης μη κρατικών και τοπικών 
αρμόδιων φορέων η οποία εκφράζεται από τον αριθμό των 
συμμετεχόντων ιδρυμάτων, το γεωγραφικό εύρος τους (με 
ενισχυμένη συμμετοχή του Νότου), την ποικιλία των 
συμμετεχόντων (συμπεριλαμβανομένων νέων, εργαζομένων, 
θρησκευτικών ομάδων, αυτοχθόνων πληθυσμών, 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, της κοινωνίας των πολιτών κ.α.). 
Εστίαση σε άμεσες δράσεις με γνώμονα εκτεταμένους και 
φιλόδοξους στόχους και ανάπτυξη δυναμικής μέσω των 
εκστρατειών «Race to Zero» και «Race to Resilience».
 

Μεγαλύτερη έμφαση στην εξάλειψη των ανθρακούχων 
εκπομπών σε επιμέρους τομείς μέσω της εναρμόνισης 
στόχων και της συνεργασίας μεταξύ Μερών και άλλων 
φορέων. Τα αρμόδια υπουργεία θα πρέπει να εμπλακούν 
ενεργά και στους αντίστοιχους τομείς. Αυτό θα πρέπει να γίνει 
σε συνεργασία με τα επιτεύγματα της εκστρατείας «Race to 
Zero» για τις εκπομπές, της Τροχιάς Δράσης για το Κλίμα 
(Climate Action Pathways) της MPGCA και τις «εκστρατείες» 
του ΗΒ στο πλαίσιο της Προεδρίας της COP26 (ενεργειακή 
μετάβαση, λύσεις που βασίζονται στη φύση και τις φυσικές 
διεργασίες (NBS) καθαρές μεταφορές).

Εξασφάλιση ότι οι προσπάθειες, τόσο στο πλαίσιο 
εθελοντικής, όσο και υποχρεωτικής συμμόρφωσης 
αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοϋποστηρίζονται για 
την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού. Τόσο 
τα Μέρη, όσο και οι μη κρατικοί φορείς θα πρέπει να 
καταβάλουν προσπάθειες για να περιορίσουν την 
αναπαραγωγή μη συγκρίσιμων αγορών και προσεγγίσεων.

Έμφαση στον ρόλο που μπορεί και πρέπει να 
διαδραματίσει ο χρηματοπιστωτικός τομέας στην 
επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού. Αυτό 
θα πρέπει να γίνει μέσω της πρωτοβουλίας του ΗΒ για να 
στηριχθεί η κλιματική χρηματοδότηση και εθελοντικών 
αγορών για τη μείωση των ανθρακούχων εκπομπών. Στόχος 
είναι η επιτάχυνση της μετάβασης της παγκόσμιας 
οικονομίας σε ένα μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών, με 
ακεραιότητα απέναντι στο περιβάλλον και αποφυγή της 
προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας (greenwashing), 
των διπλών καταγραφών και των ψευδών ισχυρισμών περί 
μηδενικού ισοζυγίου ανθρακούχων εκπομπών. Οι υπουργοί 
οικονομικών θα πρέπει να εμπλακούν με πιο άμεσο και 
επίσημο τρόπο στη διαδικασία της Συμφωνίας του Παρισιού, 
με πυρήνα τον Συνασπισμό των Υπουργών Οικονομικών για 
κλιματική δράση (Coalition of Finance Ministers for Climate 
Action) που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της COP25.

Κινητοποίηση ενδιαφερόμενων μερών και πόρων με 
σκοπό τη δίκαιη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα σε 
βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις καθαρής ενέργειας, καθώς 
και ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για τις κοινότητες που 
θα πληγούν περισσότερο.

Για παράδειγμα, στον χώρο του προγράμματος REDD+ (Μείωση των Εκπομπών που οφείλονται στην Αποψίλωση και στην Υποβάθμιση των Δασών), τα δικαιώματα 
ρύπανσης που αναπτύσσονται σε κλίμακα έργου μπορεί να δυσχεράνουν τη μετάβαση των χωρών σε μια προσέγγιση που εκτείνεται σε μεγαλύτερη κλίμακα 
δικαιοδοσίας. Κατά τον σχεδιασμό μελλοντικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος REDD+ ή οποιωνδήποτε άλλων έργων που αφορούν τις ανθρακούχες 
εκπομπές, τόσο οι κυβερνήσεις όσο και μη κρατικοί φορείς πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι δράσεις τους αφήνουν περιθώριο για μεγαλύτερες φιλοδοξίες και δράσεις 
με σκοπό την επίτευξη του στόχος αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη σε 1,5˚C.



 
 

3 Έγκυρες πληροφορίες κατά τη σύνταξη του κειμένου στις 14 Σεπτεμβρίου 2021

3

• 

• 

• 

 

• 

• 

2

5

ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΘΕΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό αντιπροσωπεύει το 58% των Μερών της Συμφωνίας του 
Παρισιού, σύμφωνα με την πρόσφατη Έκθεση Σύνοψης της 
UNFCCC, λαμβάνοντας υπόψη τις από κοινού φιλοδοξίες που 
διατυπώθηκαν στις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές οι οποίες 
υποβλήθηκαν πριν από τον Ιούλιο 2021 σε σχέση με τα σενάρια 
της IPCC.

Έως την COP26, όλες οι χώρες θα πρέπει να έχουν 
υποβάλει νέες, επικαιροποιημένες και πιο φιλόδοξες 
εθνικά καθορισμένες συνεισφορές NDC. Όσες δεν έχουν 
ακόμη υποβάλει στοιχεία (Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Αφρική, μεταξύ 
άλλων) θα πρέπει να το πράξουν το συντομότερο δυνατόν. 
Όσες έχουν ήδη επικαιροποιήσει τις NDCs τους με ανεπαρκείς 
στόχους (Βραζιλία, Μεξικό, Νότια Κορέα, Αυστραλία, μεταξύ 
άλλων) θα πρέπει να εξετάσουν τρόπους βελτίωσης της δικής 
τους και της συλλογικής παγκόσμιας συνεισφοράς στον 
μετριασμό, την προσαρμογή και τη διοχέτευση οικονομικών και 
τεχνολογικών πόρων στην κλιματική προσπάθεια.

Η COP26 πρέπει να θέσει τα θεμέλια για την προώθηση 
του επόμενου γύρου των NDCs έως το 2025, παράλληλα 
με την αξιοσημείωτη προώθηση της υλοποίησης των 
υφιστάμενων στόχων. Τα Μέρη πρέπει να ανταποκριθούν 
στα πορίσματα της τελευταίας έκδοσης της Έκθεσης Σύνοψης 
των NDC στην COP26, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης 
σχετικών αποφάσεων για την ενίσχυση της φιλοδοξίας και την 
επιτάχυνση της υλοποίησης.

Η COP26 θα πρέπει επίσης να ορίσει τις προϋποθέσεις για 
την ταχεία εφαρμογή των NDCs.

Δύο στοιχεία υλοποίησης θα αποβούν ιδιαίτερα κρίσιμα. 
Πρώτον, η διοχέτευση σημαντικά κλιμακούμενης δημόσιας 
και ιδιωτικής χρηματοδότησης για την υλοποίηση των 
NDCs και των εθνικών στρατηγικών για την προσαρμογή 
(NAPs), συμπεριλαμβανομένων των προαιρετικών στοιχείων 
των NDCs. 

Δεύτερον, η ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών για τον 
μετασχηματισμό επιμέρους τομέων προς την κατεύθυνση της 
εξάλειψης των ανθρακούχων εκπομπών και της οικοδόμησης 
της κλιματικής ανθεκτικότητας μέσω παγκόσμιων, 
περιφερειακών και τοπικών πρωτοβουλιών. Αυτό θα πρέπει να 

Αξιοποίηση των στρατηγικών εξάλειψης των 
ανθρακούχων εκπομπών σε επιμέρους τομείς στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Race to Zero» 
ενσωματώνοντάς τις στα εθνικά σχέδια για το κλίμα και 
αποσαφηνίζοντας την αναμενόμενη συνεισφορά μη 
κρατικών φορέων.

Επέκταση, συντονισμό και σύνδεση συμφωνιών 
τιμολόγησης των ανθρακούχων εκπομπών μέσω 
περιφερειακών ή άλλων αγορών άνθρακα.

Εξάλειψη επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων και 
ανακατεύθυνση κεφαλαίων για την προώθηση της 
υιοθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με χρήση 
τεχνολογιών μηδενικών εκπομπών και αναβάθμιση της 
ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης.

Διασφάλιση ότι οι στρατηγικές μείωσης χρεών και 
χρηματοδότησης της ανάκαμψης από την πανδημία 
COVID-19 υποστηρίζουν τις εθνικές ή/και τομεακές 
δράσεις για το κλίμα.

Προώθηση του ρόλου των λύσεων που βασίζονται στη 
φύση στις NDCs, τις NAPs και άλλες μακροπρόθεσμες 
πρωτοβουλίες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με τη 
συμμετοχή μη κρατικών φορέων.

Επιπλέον, τα Μέρη θα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα 
επανεξετάσουν και θα συμπεριλάβουν αυστηρότερους 
στόχους για το 2030 στον επόμενο γύρο των NDCs έως το 
2025, ενώ παράλληλα θα υποβάλουν νέους στόχους για το 
2035.

Έως τον Σεπτέµβριο του 2021, περισσότερα από 110 Μέρη ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της 
Συµφωνίας του Παρισιού για νέες ή επικαιροποιηµένες Eθνικά Καθορισµένες Συνεισφορές (NDC).



 

Αυτά περιλαμβάνουν:

Οποιοδήποτε αποτέλεσμα σε σχέση με το άρθρο 6 πρέπει:

 

 

 

• 

• 

• 

Διαφάνεια – Πίνακες με κοινό μορφότυπο:
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Παρά τη  πρόοδο που έχει  από τη  του Παρισιού όσον αφορά τη θέσπιση του 
πλαισίου κανόνων για το    καθεστώς,    για τα 
οποία απαιτείται  στο πλαίσιο του  Εργασίας της  του Παρισιού (Paris 
Agreement Work Program - PAWP), τα οποία, εάν δεν επιλυθούν, θα  την ικανότητά  να 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ UNFCCC ΚΑΙ ΤΗΣ 

Συμφωνία επί Κοινών Χρονοδιαγραμμάτων για τις εθνικά 
καθορισμένες συνεισφορές (NDCs)
Η συμφωνία επί κοινών χρονοδιαγραμμάτων είναι ουσιώδης για 
την αποτελεσματική λειτουργία της Σύμβασης του Παρισιού. Η 
έλλειψη συμφωνίας για τις περιόδους υλοποίησης ήδη 
προκάλεσε γενικευμένη σύγχυση στον πρώτο γύρο των NDCs, 
όπου τα Μέρη υπέβαλαν NDCs με διαφορετικά τελικά σημεία, 
καθιστώντας δύσκολη, αν όχι αδύνατη, τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και της συγκρισιμότητας των συνεισφορών. 
Περαιτέρω καθυστερήσεις στη συμφωνία επί κοινών 
χρονοδιαγραμμάτων θα υπονόμευαν την αποτελεσματικότητα 
του παγκόσμιου απολογισμού του 2023 και των μελλοντικών 
γύρων υποβολής και αξιολόγησης των NDCs.

Στην COP26, τα Μέρη πρέπει να συμφωνήσουν σε πενταετή 
κοινά χρονοδιαγράμματα, επιφέροντας σημαντικά 
πλεονεκτήματα στη διάρκεια μιας μεγαλύτερης περιόδου 
διάρκειας 10 ετών. Αυτό σημαίνει ότι έως το 2025 τα Μέρη θα 
παραδώσουν NDCs με χρονοδιάγραμμα που θα εκτείνεται έως 
το 2035, έως το 2030 NDC με χρονοδιάγραμμα έως το 2040, 
κ.ο.κ., παρέχοντας τη δυνατότητα αναβάθμισης των φιλοδοξιών 
για την ανταπόκριση στις αναδυόμενες επιστήμες και 
τεχνολογίες, καθώς και στο απομειούμενο κόστος. Έτσι, ο 
κύκλος των NDCs θα εναρμονιστεί με τους πενταετείς 
παγκόσμιους απολογισμούς. Πρόκειται για μια κρίσιμη ενέργεια, 
προκειμένου τα Μέρη να έχουν περισσότερες πιθανότητες να 
εναρμονίσουν τις δεσμεύσεις τους προς την κατεύθυνση της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά 1,5°C, σε σύγκριση με μόλις 
2°C από το 2031 έως το 2050 εάν υιοθετηθεί μια προσέγγιση 
υλοποίησης με χρονικό ορίζοντα δεκαετίας.

Κανόνες για προσεγγίσεις εντός και εκτός της αγοράς 
βάσει του άρθρου 6.

Να διασφαλίζει ότι θα εφαρμοστούν αντίστοιχες προσαρμογές 
για όλα τα διεθνώς μεταβιβασθέντα αποτελέσματα μετριασμού 
(internationally transferred mitigation outcomes - ITMO) και για 
τα αποτελέσματα μετριασμού που χρησιμοποιούνται για 
άλλους σκοπούς, όπως σύμφωνα με το σύστημα 
αντιστάθμισης και μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών 
(Carbon Offsetting and Reduction Scheme) του Διεθνούς 
Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) για τη Διεθνή 
Αεροπορία, προς αποφυγή διπλών καταγραφών των 
μειώσεων εκπομπών. Αυτό πρέπει να καλύπτει μονάδες που 
παράγονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 και μειώσεις, τόσο 
εντός, όσο και εκτός του πλαισίου της NDC της χώρας 
υποδοχής.
Να καταλήγει σε μια κοινή λογιστική προσέγγιση όσον αφορά

•

τα ITMOs, με ισχυρή λογοδοσία και ακεραιότητα απέναντι στο 
περιβάλλον για ολόκληρη την περίοδο που καλύπτει η NDC. Ένας 
τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να υιοθετηθεί η «προσέγγιση 
του μέσου όρου», στην οποία κάθε χώρα θα πρέπει να εφαρμόσει 
μια αντίστοιχη προσαρμογή στο έτος-στόχο της NDC της, η οποία 
θα ισούται μετ η μέση ετήσια καθαρή μεταφορά στη διάρκεια της 
καλυπτόμενης περιόδου.

Να απαιτεί ακριβείς και συντηρητικές μεθοδολογίες σεναρίου 
αναφοράς για τον Μηχανισμό του άρθρου 6 παρ. 4, καθώς και 
προσεγγίσεις σεναρίου αναφοράς και πιστώσεων που εμπίπτουν 
στο άρθρο 6 παρ. 2.
Να υιοθετεί ένα ποσοστό μερικής ακύρωσης πίστωσης ή 
προεξόφλησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 για την επίτευξη 
συνολικού μετριασμού των παγκόσμιων εκπομπών (Overall 
Mitigation in Global Emissions - OMGE) και τη θέσπιση 
παρόμοιας υποχρεωτικής απαίτησης για συνεργιστικές 
προσεγγίσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2.

Να υιοθετεί ένα μέρος των εσόδων (share of proceeds - SOP) στο 
πλαίσιο του άρθρου 6 παρ. 2 και 4.
Nα συμπεριλαμβάνει μια Διευκόλυνση Αντιστοίχησης βάσει του 
άρθρου 6 παρ. 8 για την κινητοποίηση διεθνών πόρων, 
επιπροσθέτως της υφιστάμενης δέσμευσης ύψους $100 δις. για 
την υποστήριξη κλιμακούμενων μειώσεων των εκπομπών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες.

•

Τα Μέρη πρέπει να συμφωνήσουν σε πίνακες με κοινό 
μορφότυπο στο πλαίσιο του μηχανισμού διαφάνειας, οι οποίοι 
θα περιλαμβάνουν τον τρόπο αναφοράς της χρηματοδότησης για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και προσμέτρησης της εν 
λόγω χρηματοδότησης σε διάφορες δεσμεύσεις. Έτσι, θα υπάρχει η 
δυνατότητα κάλυψης κενών γενικής λογιστικής, όπως η 
προσμέτρηση των δανείων ως ισοδύναμων με επιχορηγήσεις και η 
προσμέτρηση της χρηματοδότησης για ολόκληρα έργα παρότι μικρό 
μόνο μέρος μπορεί να αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής.

Εκτός από τα εκκρεμή ζητήματα του PAWP, τα Μέρη θα πρέπει να 
επιλύσουν και άλλα νέα ή μακροχρόνια θέματα που αφορούν τις 
διαπραγματεύσεις, καθώς και να εξετάσουν διάφορες παλαιές 
δεσμεύσεις.

Αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο οι ανεπτυγμένες 
χώρες θα εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους για κλιμάκωση 
της χρηματοδότησης σε $100 δις και περισσότερα κατά την 
περίοδο μετά το 2020.

• 

• 

Χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής:

•



• 

 

• 

• 

• 

• 

Απώλειες και ζημίες:

 

• 

• 

•
 

•

 

•

•

•

•

•

•
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Διασφάλιση της ολοκλήρωσης έως το 2023 των 
διαπραγματεύσεων για τον χρηματοδοτικό στόχο μετά το 
2025 οι οποίες ξεκίνησαν κατά την COP26, καθώς και της 
κλιμάκωσης της χρηματοδότησης πολύ πέραν της 
τρέχουσας δέσμευσης ύψους $100 δις. Το αποτέλεσμα αυτών 
των διαπραγματεύσεων πρέπει να είναι ένας νέος στόχος που να 
αντανακλά τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων και ιδιαίτερα 
ευάλωτων χωρών για προσαρμογή, απώλειες και ζημίες, καθώς 
και μετριασμό. Πρέπει να αποσαφηνιστούν ο ρόλος και η κλίμακα 
της δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης, καθώς και ποιος, 
από την πλευρά των ανεπτυγμένων χωρών, παραμένει ο κύριος 
υπεύθυνος για την παροχή χρηματοδότησης με σκοπό την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Διασφάλιση ότι τουλάχιστον το 50% της διεθνούς δημόσιας 
κλιματικής χρηματοδότησης διατίθεται για την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Διασφάλιση χρηματοδοτικών μηχανισμών και ροών ικανών 
να υποστηρίξουν την πλήρη εφαρμογή των NDCs και NAP, 
συμπεριλαμβανομένων των προαιρετικών στοιχείων.

Παροχή καθοδήγησης στους αρμόδιους φορείς του 
χρηματοδοτικού μηχανισμού της Σύμβασης για το Κλίμα (Climate 
Convention) και της Συμφωνίας του Παρισιού, 
συμπεριλαμβανομένου του Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα 
(Green Climate Fund - GCF), με σκοπό την πιο 
αποτελεσματική χρηματοδότηση λύσεων που βασίζονται 
στη φύση και τις φυσικές διεργασίες (NBS) 

Διασφάλιση προβλέψεων για κλιμακούμενη νέα και 
πρόσθετη χρηματοδότηση λύσεων που βασίζονται στη 
φύση και τις φυσικές διεργασίες (NBS). Ενθαρρύνουμε τα 
Μέρη να αυξήσουν τη χρηματοδότηση λύσεων που βασίζονται 
στη φύση και τις φυσικές διεργασίες (NBS) σε ποσοστό 
τουλάχιστον 30% της συνολικής χρηματοδότησής τους για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κατά περίπτωση, με στόχο 
τόσο την προσαρμογή όσο και τον μετριασμό.

Επιτάχυνση της εφαρμογής του άρθρου 2 παρ. 1 εδάφιο γ 
της Συμφωνίας του Παρισιού, μεταξύ άλλων με την ισότιμη 
ανακατεύθυνση των περιβαλλοντικά επιβλαβών επιδοτήσεων 
προς λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

• 

Διασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας του Δικτύου 
Σαντιάγο για τις Απώλειες και τις Ζημίες (Santiago Network 
on Loss and Damage), εκπληρώνοντας την εντολή του να 
παρέχει δράση και υποστήριξη σε ευάλωτες αναπτυσσόμενες 
χώρες.

Θέσπιση μέσου χρηματοδότησης απωλειών και ζημιών 
ικανού να αντιμετωπίσει τις ανάγκες σε ευάλωτες 
αναπτυσσόμενες χώρες. Η Μόνιμη Επιτροπή Οικονομικών θα 
αναλάβει επίσης πιο ολοκληρωμένη και εποικοδομητική δράση 
για να υποστηριχθούν οι προτεραιότητες ευάλωτων 
αναπτυσσόμενων χωρών.

Εξασφάλιση συμπερίληψης των απωλειών και των ζημιών 
στον νέο χρηματοδοτικό στόχο που θα τεθεί σε ισχύ από το 
2025, με νέες και πρόσθετες πηγές και επίπεδα 
χρηματοδότησης.

Παροχή καθοδήγησης για τη συμπερίληψη των απωλειών 
και ζημιών ως κεντρικού στοιχείου στη μακροχρόνια 
στρατηγική κάθε χώρας για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής.

 

 

Προσαρμογή:

Υποστήριξη της επείγουσας εφαρμογής των 
προτεραιοτήτων των NAPs και των στοιχείων 
προσαρμογής των NDCs αναπτυσσόμενων χωρών.

Παρακίνηση όλων των αναπτυσσόμενων χωρών να 
εκπονήσουν και να υποβάλουν NAP όχι αργότερα από το 
2022, ενόψει της διαδικασίας παγκόσμιου απολογισμού, και να 
ξεκινήσουν αμέσως την εφαρμογή των προτεραιοτήτων 
προσαρμογής. Έως τον Ιούλιο του 2021, μόνο 24 
αναπτυσσόμενες χώρες είχαν υποβάλει NAP στην UNFCCC.

Εξασφάλιση ότι η προσαρμογή αποτελεί κεντρικό 
στοιχείο των μακροχρόνιων στρατηγικών για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Λειτουργικότητα του παγκόσμιου στόχου για την 
προσαρμογή (Global Goal on Adaptation - GGA) που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παρ. 1, με απόφαση της COP η 
οποία οριοθετεί με σαφήνεια τη διαδικασία για την αποτίμηση 
της προόδου, ανάπτυξη μεθοδολογιών για τη μεταφορά του 
GGA σε εθνικό πλαίσιο, παράλληλα με την παροχή επαρκούς 
οικονομοτεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση του GGA 

Παγκόσμιος απολογισμός (GST)
Ο επικείμενος GST και ο επόμενος γύρος NDCs θα αποτελέσουν 
μια εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία για την εντατικοποίηση των 
παγκόσμιων προσπαθειών. Η πρώτη φάση του GST θα ξεκινήσει 
αμέσως μετά την COP26. Πριν από αυτό, τα Μέρη πρέπει να 
επιλύσουν τα ακόλουθα εκκρεμή ζητήματα στη Γλασκώβη:

Συμφωνία σχετικά με τη διαδικασία συλλογής στοιχείων 
από Μη Συμβαλλόμενα Μέρη του GST, αναγνωρίζοντας τον 
ρόλο της UNFCCC στη σύνθεση των συλλεγόμενων 
στοιχείων και την υποστήριξη από ομάδες παρατηρητών.

Θέσπιση μηχανισμού υποστήριξης της πρόσβασης των 
Μη Συμβαλλόμενων Μερών σε αυτή τη διαδικασία, ο 
οποίος αναγνωρίζει τον ρόλο της UNFCCC στη διασφάλιση 
ισότητας, διαφάνειας και πρόσβασης για όλα τα μέρη του GST, 
των οργανώσεων της βάσης και των αυτόχθονων 
πληθυσμών.

Συμφωνία για κατευθυντήρια ερωτήματα που θα 
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της συλλογικής 
προόδου, με βάση τις ακόλουθες αρχές:

 Επάρκεια για το σενάριο της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη κατά 1,5˚C με κατάλληλη συγκριτική αξιολόγηση 
όσον αφορά τον μετριασμό, την προσαρμογή και τα μέσα 
υλοποίησης, καθώς και βασικούς διαθεματικούς τομείς.

 Η φύση αποτελεί κρίσιμο σύμμαχο στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, συνεπώς ο GST θα 
πρέπει να στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη εικόνα που 
περιλαμβάνει συνδεδεμένες δράσεις για τη φύση και το κλίμα, 
καθώς και τι απομένει να γίνει.

 Αξιολόγηση της συλλογικής προόδου, των 
προκλήσεων, ευκαιριών και περιορισμών για την εκπλήρωση 
του GGA όπως διατυπώνεται στη Συμφωνία του Παρισιού.

 Διευκόλυνση της συλλογής γνώσεων από τους 
αυτόχθονες πληθυσμούς και πρακτικών από τις τοπικές 
κοινότητες, που μερικές φορές μεταδίδονται με άτυπους 
τρόπους.

 Προσέγγιση με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
λμβάνοντας υπόψη τον βαθμό στον οποίο οι δραστηριότητες 
στους επιμέρους θεματικούς τομείς που υλοποιούνται από τα 
Μέρη σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 Οι απώλειες και οι ζημίες ως βασικό στοιχείο για την 
επιτυχή ανταπόκριση στην κλιματική αλλαγή.

•

•

•

•

•
•

•

•

https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Pages/national-adaptation-plans.aspx


 
. 
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4. ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ 
Ο ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 

Η επίτευξη των στόχων της Συµφωνίας του Παρισιού και ο περιορισµός της υπερθέρµανσης του πλανήτη 
στον 1,5°C σε σύγκριση µε τα προβιοµηχανικά επίπεδα θα είναι ανέφικτη χωρίς την ισχυρή συµβολή των 
φυσικών οικοσυστηµάτων στον µετριασµό και την προσαρµογή.
Παράλληλα, θα είναι αδύνατο να διακοπούν και να αναστραφούν οι 
φυσικές απώλειες την επόμενη δεκαετία χωρίς την άμεση 
απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τον εκμηδενισμό των 
ανθρακούχων εκπομπών από τις οικονομίες μας.

Η δυναμική για την ένταξη της φύσης στη διαδικασία της UNFCCC 
ενισχύεται. Η φύση είναι μία από τις πέντε προτεραιότητες των 
«εκστρατειών COP26» της προεδρίας του ΗΒ, με την ανακήρυξη 
της 6ης Νοεμβρίου σε «Ημέρα της Φύσης». Αντίστοιχα, οι 
High-Level Climate Champions της UNFCCC και η εταιρική σχέση 
του Μαρακές θα αφιερώσουν μία ημέρα στα ύδατα, τους ωκεανούς 
και τις παράκτιες ζώνες (5η Νοεμβρίου) και ακόμη μία στη χρήση 
γης (6η Νοεμβρίου). Τέλος, η αποψίλωση και η χρήση γης θα 
συζητηθούν στην «Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής» (World Lead-
ers Summit) στις 1-2 Νοεμβρίου. Τα Μέρη πρέπει να διασφαλίσουν 
ότι οι προσπάθειες αυτές αντικατοπτρίζονται στις αποφάσεις και τα 
αποτελέσματα της COP26 που εδραιώνουν την κρίσιμη συμβολή 
της φύσης στη διατήρηση του στόχου για υπερθέρμανση του 
πλανήτη σε 1,5°C και να ενισχύουν την ανθεκτικότητα στις 
κλιματικές επιπτώσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας της UNFCCC.

Ένταξη της φύσης στα αποτελέσματα του επίσημου κειμένου 
της COP26
Ο ρόλος και η σημασία της φύσης θα πρέπει να αναγνωριστούν 
στις αποφάσεις της COP26 ώστε να σταλεί ένα ισχυρό πολιτικό 
μήνυμα σχετικά με τη σημασία αυτού του ζητήματος μέσω των 
ακόλουθων μέτρων:

• Αναγνώριση του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει η 
φύση στον μετριασμό και την προσαρμογή της κλιματικής 
αλλαγής, για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του 
Παρισιού, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5°C.

• Έκκληση προς τις χώρες να μεγιστοποιήσουν τις 
δυνατότητες της φύσης για τον μετριασμό και την 
προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο των NDCs, 
NAPs, μακροπρόθεσμων στρατηγικών και άλλων εγχώριων 
σχεδίων.

• Επίσημη αναγνώριση της σύνδεσης μεταξύ 
βιοποικιλότητας και κλιματικής αλλαγής, με βάση την έκθεση 
κοινού εργαστηρίου των IPBES (Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services - Διακυβερνητική 
Πλατφόρμα Επιστήμης–Πολιτικής για τη Βιοποικιλότητα και τις 
Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων) και IPCC.

• Συμπερίληψη ρητής αναφοράς σε λύσεις που 
βασίζονται στη φύση και τις φυσικές διεργασίες, με ανάληψη 
δράσης για την προστασία των θαλάσσιων, παράκτιων και 
χερσαίων οικοσυστημάτων, καθώς και οικοσυστημάτων γλυκών 
υδάτων.

Ένα άλλο κρίσιμο στοιχείο είναι η θέσπιση διαδικασιών στο 
πλαίσιο της UNFCCC για περαιτέρω δράσεις αναφορικά με 
τον ρόλο της φύσης στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα:

• Δημιουργία κοινού θέματος ημερήσιας διάταξης των 
SBSTA (Subsidiary Body for Scientific and Technological

Advice - Επικουρικό Όργανο Επιστημονικών και 
Τεχνολογικών Συμβουλών) και SBI (Subsidiary Body for 
Implementation - Επικουρικό Όργανο για την Εφαρμογή) για 
λύσεις με γνώμονα τη φύση αναφορικά με την κλιματική 
αλλαγή, με σκοπό τη βελτιστοποίηση του ρόλου και της σημασίας 
της φύσης για την κλιματική αλλαγή, τον μετριασμό, την 
προσαρμογή, τις απώλειες και τις ζημίες, καθώς και την υποβολή 
σύστασης από την COP28 σχετικά με τον τρόπο επίσημης 
συμπερίληψης της φύσης στην UNFCCC.

• Δημιουργία διαδικασίας ή διαλόγου για την 
περαιτέρω εξέταση των ωκεανών και των παράκτιων 
οικοσυστημάτων με στόχο την καλύτερη εδραίωσή τους στο 
παγκόσμιο καθεστώς για το κλίμα, με βάση την Ειδική Έκθεση για 
τον Ωκεανό και την Κρυόσφαιρα σε ένα Μεταβαλλόμενο Κλίμα 
(Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing 
Climate) της IPCC.

• Παροχή καθοδήγησης στους αρμόδιους φορείς του 
χρηματοδοτικού μηχανισμού της UNFCCC και της Συμφωνίας του 
Παρισιού, συμπεριλαμβανομένου του Πράσινου Ταμείου για το 
Κλίμα (GCF), αναφορικά με την πιο αποτελεσματική 
χρηματοδότηση λύσεων που βασίζονται στη φύση και τις φυσικές 
διεργασίες (NBS).
 
Διασφάλιση ότι τα αποτελέσματα που σχετίζονται με την 
COP26 και δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης μάς οδηγούν σε έναν κόσμο δίκαιο, θετικά 
διακείμενο προς τη φύση και με μηδενικό ισοζύγιο 
εκπομπών
Η επίλυση των κρίσεων που αφορούν το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα απαιτεί επίσης τη ριζική αλλαγή των προτύπων 
παραγωγής, ιδίως στους τομείς των τροφίμων και της γεωργίας. 
Κατά τη διάρκεια της COP26, τα Μέρη πρέπει επίσης να 
παραδώσουν αποτελέσματα σε θέματα, όπως η ανάσχεση της 
αποψίλωσης των δασών, η εξασφάλιση αλυσίδων εφοδιασμού 
που δεν προκαλούν αλλαγές χρήσεων γης και η μείωση των 
περιβαλλοντικά επιβλαβών γεωργικών επιδοτήσεων. Η 
Εκστρατεία για τη Φύση της COP26 δημιουργεί δύο δυνατότητες:

• Ο διάλογος για τη Δασική Γεωργία και το Εμπόριο 
Βασικών Προϊόντων (Forest Agriculture and Commodity Trade - 
FACT) θα πρέπει να κατευθύνει τις αλλαγές της αγοράς προς την 
ανάσχεση της αποψίλωσης των δασών και την καλλιέργεια 
αλυσίδων εφοδιασμού που δεν προκαλούν αλλαγές χρήσεων γης. 
Στο πλαίσιο της COP26, ο διάλογος αυτός πρέπει να καταλήξει σε 
έναν οδηγό με σχέδια δράσης και στόχους που χαρακτηρίζονται 
από διαφάνεια και χρονικές δεσμεύσεις για βιώσιμη παραγωγή 
και εμπόριο, ο οποίος θα σέβεται τα δικαιώματα των αυτοχθόνων 
πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων. Πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει διαφανή μηχανισμό λογοδοσίας.

• Οι συζητήσεις περί γεωργικών επιδοτήσεων πρέπει να 
καταλήξουν σε λύσεις για την ανακατεύθυνση των γεωργικών 
επιδοτήσεων που είναι επιβλαβείς για τη φύση και το κλίμα, με 
βάση την πρωτοβουλία «Just Rural Transition» (Δίκαιη μετάβαση 
της υπαίθρου).
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Οι διατάξεις της ρυθμίστηκαν προσεκτικά ώστε να παρέχουν ένα ευρύ 
πλαίσιο δράσης για τα Μέρη και τους μη κρατικούς φορείς, το οποίο 
μπορεί να εξειδικευθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω με βάση την 
εμπειρία.

Δεν είναι δυνατή η επαναδιαπραγμάτευση των εν λόγω διατάξεων, 
υπάρχει όμως περιθώριο για καινοτομία και περαιτέρω επεξεργασία 
των στρατηγικών, προσεγγίσεων και εργαλείων που θα διασφαλίσουν 
την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων 
του άρθρου 2 αυτής, εντός του υφιστάμενου πλαισίου της.

Τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία από την κορυφή προς τη βάση, όπως ο 
παγκόσμιος απολογισμός, ο μηχανισμός διαφάνειας και η επιτροπή 
συμμόρφωσης, διατηρούν την απόστασή τους ή είναι εντελώς 
ανεξάρτητα από τη διαδικασία καθορισμού εθνικών στόχων και 
συνεισφορών.

Τα τρία βασικά στοιχεία - οι NDCs, ο πενταετής κύκλος ανάληψης 
δεσμεύσεων και ο μηχανισμός διαφάνειας- αποτελούν έναν 
μηχανισμό όπου η προώθηση μεγαλύτερων φιλοδοξιών εξαρτάται 
από τις πιέσεις που ασκούνται εκτός του πλαισίου διαδικασίας της ίδια 
της Συμφωνίας του Παρισιού. Θα είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε 
καλύτερα την επιτυχία αυτής της προσέγγισης με βάση την έκβαση 
του τρέχοντος κύκλου φιλοδοξιών, της Δεύτερης Περιοδικής 
Επισκόπησης (Periodic Review 2 – PR2) του Μακροπρόθεσμου 
Παγκόσμιου Στόχου της Συμφωνίας και του GST, καθώς και της 
υποβολής και συνολικής αξιολόγησης των NDCs που θα 
ακολουθήσει.

Στο πλαίσιο της COP26 και κατά τα επόμενα χρόνια, θα υπάρξουν 
πολλές ευκαιρίες για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της 
εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού. Τα εκκρεμή στοιχεία του 
PAWP πρέπει να επιλυθούν από την COP26, αλλά αυτό θα πρέπει να 
θεωρείται μόνο ως η αρχή της πορείας που θα επιτρέψει στη 
Συμφωνία του Παρισιού να ανταποκριθεί στις ελπίδες και τις 
προσδοκίες του πλανήτη.

Η επόμενη φάση του πενταετούς κύκλου φιλοδοξιών θα περιλαμβάνει 
τον GST και τον επόμενο γύρο των NDCs που θα υποβληθούν έως το 
2025. Αν οι παγκόσμιες εκπομπές δεν σταματήσουν να αυξάνονται 
και δεν μειωθούν κατακόρυφα έως το 2025, το χάσμα θα μπορούσε 
κάλλιστα να αυξηθεί. Ως εκ τούτου, η COP26, σε συνδυασμό με την 
ολοκλήρωση του PAWP και την εκπλήρωση των υφιστάμενων 
εντολών, πρέπει να εξετάσει τρόπους για την ενίσχυση της 
λειτουργικότητας της Συμφωνίας του Παρισιού κατά την επόμενη 
πενταετία, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των 
κλιματικών στόχων της και η στροφή προς την υλοποίηση.

Η πρόσφατη έκθεση της Ομάδας Εργασίας 1 (Working Group 1 - 
WG1) της IPCC αναφέρει ότι, επί του παρόντος, οι παγκόσμιας 
εκπομπές δεν συνάδουν με την επίτευξη του σεναρίου 
υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά 1,5oC. Η Συνοπτική Έκθεση των 
NDC που θα καταρτιστεί για την COP26, καθώς και το αποτέλεσμα 
της Δεύτερης Περιοδικής Επισκόπησης το 2022, πιθανότατα θα 
αναγνωρίσουν ότι οι στόχοι και τα μέτρα για το 2030 στις NDCs και, 
συνεπώς, η πορεία των εκπομπών, δεν είναι συμβατά με την επίτευξη 
των παγκόσμιων κλιματικών στόχων. Αυτό το στοιχείο πρέπει να 
πυροδοτήσει μια επαρκή και αποτελεσματική ανταπόκριση για τα 
επόμενα έτη, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

-

 

• Επίσημη αναγνώριση των ευρημάτων της έκτης 
έκθεσης αξιολόγησης της WG1 της IPCC και του σαφούς 
μηνύματός της σχετικά με τον επείγοντα χαρακτήρα και την 
επιδείνωση των κλιματικών επιπτώσεων.

• Έκκληση προς όλες τις χώρες να προσπαθήσουν να 
υπερβούν τους στόχους των NDC τους.

• Συμφωνία ότι τα Μέρη θα προσπαθήσουν να 
ενισχύσουν τους στόχους τους για το 2030, κατά προτίμηση πριν 
από τον GST ή τουλάχιστον στο πλαίσιο του επόμενου γύρου των 
NDC έως το 2025, παράλληλα με την υποβολή των στόχων για το 
2035.

• Έκκληση για δίκαιη, θεμιτή και ταχεία εξάλειψη των 
ορυκτών καυσίμων και ειδικότερα του άνθρακα. Οι 
ανεπτυγμένες χώρες, που έχουν τη μεγαλύτερη ικανότητα και 
ευθύνη, πρέπει να ανοίξουν τον δρόμο για τη μετάβαση σε ένα 
καθεστώς παροχής ενέργειας 100% από ανανεώσιμες πηγές, ενώ 
πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη το αίτημα της προεδρίας της 
COP26 να δεσμευτούν για τη σταδιακή κατάργηση της ενέργειας 

από άνθρακα έως το 2030. Οι χώρες θα πρέπει επίσης να 
εργαστούν για την εξάλειψη των κινητήρων εσωτερικής καύσης.

• Δραστική ενίσχυση της κινητοποίησης για δημόσια 
και ιδιωτική χρηματοδότηση.

• Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας, ιδιαιτέρως των 
αναπτυσσόμενων χωρών, ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίηση 
των NDCs και των εθνικών δράσεων για το κλίμα.

• Μεγαλύτερη αναγνώριση των επιπτώσεων στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνική δικαιοσύνη από την 
κλιματική αλλαγή και τα μέτρα μετριασμού, ώστε να 
εξασφαλιστεί επαρκής υποστήριξη για τις πλέον πληγείσες 
κοινότητες και ευάλωτους πληθυσμούς.

• Ενισχυμένα και συντονισμένα τομεακά μέτρα 
εξάλειψης των ανθρακούχων εκπομπών στο πλαίσιο μιας 
δίκαιης μετάβασης, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών για την 
επίτευξη ενός καθεστώτος παροχής ενέργειας 100% από 
ανανεώσιμες πηγές.

• Μια νέα παράλληλη πορεία, ή αλλιώς «Φόρουμ 
Υλοποίησης της Συνθήκης του Παρισιού» (Paris Implementa
tion Forum) για τη σύγκλιση πρωτοβουλιών που αφορούν την 
πραγματική οικονομία, με τη συμμετοχή της MPGCA και εθνικών 
υπουργείων αρμόδιων για βασικούς τομείς, με σκοπό την 
αντιμετώπιση προκλήσεων και τον καθορισμό λύσεων πολιτικών με 
βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα υλοποίησης.

• Συστάσεις για την ενίσχυση και τελειοποίηση της 
λειτουργικότητας της Συμφωνίας του Παρισιού, στις οποίες 
περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, η βελτίωση των διασυνδέσεων 
μεταξύ της επιστήμης και των διαδικασιών καθορισμού στόχων, 
καθώς και το έργο της Επιτροπής Εφαρμογής και Συμμόρφωσης 
της Συμφωνίας του Παρισιού.
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Η Συµφωνία του Παρισιού προορίζεται να είναι µια διαρκής και µακροπρόθεσµη συµφωνία, ικανή να 
προσαρµόζεται στις µεταβαλλόµενες συνθήκες µε την πάροδο του χρόνου.

ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ



Το WWF Eλλάς σε αριθμούς

Μας στηρίζουν περισσότεροι
από 5.000.000 υποστηρικτές 
παγκοσμίως. Στην Ελλάδα 
έχουμε 11.000 υποστηρικτές.

Προστατεύουμε το 
περιβάλλον λαμβάνοντας 
υπόψη τα κοινωνικά, 
οικονομικά και πολιτικά 
αίτια των απειλών και 
προτείνοντας λύσεις για 
την αρμονική συνύπαρξη 
ανθρώπου και φύσης.

360ο

>100

>300

Η οικονομική διαχείριση
του WWF Ελλάς ελέγχεται
από ορκωτούς λογιστές 
σε ετήσια βάση από το 1995.

Αποστολή του WWF είναι να σταματήσει την υποβάθμιση του φυσικού 
περιβάλλοντος και να χτίσει ένα  μέλλον αρμονικής συνύπαρξης ανθρώ-
πων και φύσης, προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα, διασφαλίζοντας τη 
βιώσιμη χρήση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, και προωθώντας 
τη μείωση της ρύπανσης και της σπάταλης κατανάλωσης.
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