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Θέμα: Εθνική κλιματική πολιτική ενόψει COP26
Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
To 2021 οι ηγέτες του πλανήτη, μεταξύ των οποίων και εσείς προσωπικά,
δεσμευτήκατε για πιο φιλόδοξη κλιματική δράση έως το 2030, ενόψει της κρίσιμης
διάσκεψης για το κλίμα στη Γλασκόβη. Οι νέες δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Κίνας και της Ιαπωνίας, αναβαθμίζουν
σημαντικά τους κλιματικούς στόχους σε σύγκριση με τις προγενέστερες Εθνικά
Καθορισμένες Συνεισφορές. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπολείπονται σημαντικά
από αυτό που ορίζεται επιστημονικά ως αναγκαίο για να πετύχουμε τον στόχο του
1.5oC.
Ακόμα και αν οι δεσμεύσεις όλων των κυβερνήσεων υλοποιούνταν στο ακέραιο, οι
συνολικές εκπομπές το 2030 θα ήταν κατά 59,3% υψηλότερες σε σύγκριση με το 1990,
κατά 16,3% υψηλότερες σε σύγκριση με το 2010 και κατά 5% υψηλότερες σε σύγκριση
με το 2019. Υπό αυτές τις συνθήκες, έως το 2030 θα παράγουμε 110% περισσότερα
ορυκτά καύσιμα και θα έχουμε εξαντλήσει σχεδόν το 90% του προϋπολογισμού
άνθρακα που διαθέτουμε για να πετύχουμε τον στόχο του 1,5oC.
Με άλλα λόγια, παρά τις δεσμεύσεις και την ρητορική για την ανάγκη γενναίων
πολιτικών και μέτρων, διαπιστώνεται σήμερα ένα πολύ σημαντικό κενό φιλοδοξίας.
Yπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτή την ανεπίτρεπτη απόκλιση: οι ανεπαρκείς κλιματικοί
στόχοι των ανεπτυγμένων κρατών που έχουν τη μεγαλύτερη ιστορική ευθύνη, αλλά
και τη μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα να απεξαρτηθούν από τα ορυκτά καύσιμα,
η πολιτική και οικονομική στήριξη της πυρηνικής ενέργειας και των ορυκτών καυσίμων
- κυρίως του ορυκτού αερίου - εις βάρος της καθαρής ενέργειας, η άτολμη στάση
απέναντι σε ρυπογόνους τομείς που δεν ρυθμίζονται ή ρυθμίζονται ανεπαρκώς, όπως
η ναυτιλία, η παραγκώνιση των πολιτών και ειδικά των πλέον ευάλωτων, και η
συστηματική υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.
Μέσα στη δεκαετία που διανύουμε η οριστική απεξάρτηση του ενεργειακού τομέα από
τα ορυκτά καύσιμα είναι το ελάχιστο που πρέπει να πετύχουμε. Σύμφωνα με την πιο

πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας αυτή η απεξάρτηση δεν είναι
μόνο απαραίτητη για να πετύχουμε τον στόχο του 1,5 βαθμού Κελσίου, αλλά και
απολύτως εφικτή. Απαιτείται όμως ο ριζικός μετασχηματισμός του ενεργειακού
συστήματος, η ακύρωση όλων των νέων έργων παραγωγής άνθρακα, πετρελαίου και
αερίου και ο υπερτριπλασιασμός των επενδύσεων στην καθαρή ενέργεια έως το 2030.
Αυτό ακριβώς το επίπεδο φιλοδοξίας χρειαζόμαστε στην κρίσιμη διάσκεψη για το κλίμα
στη Γλασκόβη.
Με αυτό το σκεπτικό, σας καλούμε να αναλάβετε γενναία κλιματική δράση κατά τις
εργασίες της διάσκεψης, στηρίζοντας τα εξής:
-

-

-

Μείωση των εκπομπών κατά 50% έως το 2030 και επίτευξη κλιματικής
ουδετερότητας το αργότερο έως το 2050 σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ενσωμάτωση πολιτικών προστασίας της φύσης στις Εθνικά Καθορισμένες
Συνεισφορές, τα Εθνικά Σχέδια Προσαρμογής και τις μακροπρόθεσμες
στρατηγικές για το κλίμα.
Ενίσχυση του ρόλου της προσαρμογής, με κατεύθυνση του 50% της κλιματικής
χρηματοδότησης σε δράσεις προσαρμογής με προτεραιότητα σε δράσεις που
προστατεύουν τη βιοποικιλότητα και ενισχύουν την κλιματική ανθεκτικότητα.
Υλοποίηση στο ακέραιο της δέσμευσης για κλιματική χρηματοδότηση 100
δισεκ. δολαρίων ετησίως και υιοθέτηση νέου στόχου χρηματοδότησης μετά το
2025. Ευθυγράμμιση της χρηματοδοτικής πολιτικής με τους κλιματικούς
στόχους αποκλείοντας τη χρηματοδότηση του ορυκτού αερίου και της
πυρηνικής ενέργειας.

Σε ότι αφορά τον ρόλο της Ελλάδας, εσείς ο ίδιος από το βήμα της Βουλής εκφράσατε
πρόσφατα την ευχή η χώρα μας να μην είναι ουραγός αλλά πρωταγωνίστρια, «με
τολμηρές αποφάσεις, έξυπνες πολιτικές, κινητοποίηση δημοσίων πόρων όπου αυτό
είναι αναγκαίο, ώστε αυτή τη μεγάλη υπαρξιακή κρίση να τη μετατρέψουμε σε μία
μεγάλη ευκαιρία.»1
Στο χέρι σας είναι να γίνει η ευχή δέσμευση και η δέσμευση νόμος του κράτους και
πράξη. Σας καλούμε λοιπόν να καταθέσετε άμεσα σε ευρύ δημόσιο διάλογο, και
μάλιστα πριν την έναρξη της COP26, σχέδιο εθνικού κλιματικού νόμου που θα
καταστήσει την Ελλάδα πραγματική πρωταγωνίστρια στο κρίσιμο πεδίο της κλιματικής
πολιτικής και θα προβλέπει κατ’ ελάχιστο:
-

1

Επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας το αργότερο έως το 2045 (ακολουθώντας
το παράδειγμα της Γερμανίας).
Αναβάθμιση νομικά δεσμευτικού εθνικού κλιματικού στόχου σε 65% έως το
2030.
Μετασχηματισμό του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής σε 100% ΑΠΕ έως το
2035.

https://primeminister.gr/2021/05/18/26539
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-

Τερματισμό του προγράμματος ανάπτυξης υδρογονανθράκων.
Σχέδιο για την υλοποίηση των στόχων για την προστασία της φύσης, όπως
εξαγγείλατε από τη Διάσκεψη της IUCN στη Μασσαλία.

Οι παραπάνω στόχοι, εκτός από την αυταπόδεικτη περιβαλλοντική τους αξία, κρύβουν
τεράστια κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, εγγυώνται βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία
για την Ελλάδα για τις επόμενες δεκαετίες. Είναι η υλοποίηση πραγματικών μέτρων
και πολιτικών με αυτό το επίπεδο φιλοδοξίας που θα καθορίσει αν θα μπορέσουμε ως
χώρα να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις πυρκαγιές ή τα ακραία καιρικά
φαινόμενα στα επόμενα χρόνια, ή αν θα προλάβουμε την επόμενη ενεργειακή κρίση
που θα πλήξει τους πολίτες και την οικονομία.
Ως WWF, θα στηρίξουμε κάθε καλή προσπάθεια οικοδόμησης μιας ανθεκτικής
οικονομίας μηδενικών εκπομπών με μέτρα που προστατεύουν το κλίμα, θωρακίζουν
την κοινωνία και παράγουν αξία. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε
περαιτέρω πληροφορία χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Γενικός Διευθυντής WWF Ελλάς
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