21 Διάσκεψη για το κλίμα, Παρίσι 2015
«COP21»
Τι είναι ;
Η επόμενη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, ή αλλιώς «COP21» θα αποτελέσει μια
από τις μεγαλύτερες διεθνείς συναντήσεις.
Το διακύβευμα είναι μεγάλο : συγκράτηση της κλιματικής αλλαγής που απειλεί τις κοινωνίες και
τις οικονομίες μας. Η διάσκεψη πρέπει να οδηγήσει στην επίτευξη μιας καθολικής συμφωνίας που
θα θέσει το πλαίσιο για τη μετάβαση προς κοινωνίες και οικονομίες χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα και θα είναι ικανές να αντιμετωπίσουν τις κλιματικές αλλαγές.
30 Νοεμβρίου - 11 Δεκεμβρίου 2015
196 υπογράφοντες (195 Κράτη + η Ευρωπαϊκή Ένωση)
Φέτος
Παρίσι
Le Bourget
Η Γαλλία υποδέχεται τον κόσμο !
Διπλή γαλλική ευθύνη
Υποδοχή όλων των καλεσμένων υπό τις καλύτερες συνθήκες : εργασία, ανταλλαγές
Διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των χωρών και διασφάλιση μιας διάφανης και χωρίς
αποκλεισμούς διαδικασίας διαβούλευσης με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας
Δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών
Όχι περισσότερους από 2°C
Σκοπός της COP21 είναι η συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας κάτω από τους 2 βαθμούς
Κελσίου σε σύγκριση με τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής (περί τα 1850)
Η μελλοντική διεθνής συμφωνία θα πρέπει καταρχάς να εξετάσει, με τρόπο ισορροπημένο, τον
περιορισμό – δηλαδή τις προσπάθειες μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου – και την
προσαρμογή των κοινωνιών στις ήδη υπάρχουσες κλιματικές αλλαγές.
Πριν την πραγματοποίηση της COP21, κάθε χώρα πρέπει να δημοσιεύσει την εθνική της συμβολή
παρουσιάζοντας τις προσπάθειες που δεσμεύεται να πραγματοποίησει.
Χρηματοδοτική στήριξη των υπό ανάπτυξη χωρών
Άλλος σκοπός : κινητοποίηση χρηματοδότησης ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολλαρίων ετησίως
(περίπου 78 δις ευρώ ) από τα Κράτη, τις διεθνείς οργανώσεις και τον ιδιωτικό τομέα από το 2020.

Υλοποίηση φιλόδοξων λύσεων
Πολλαπλές πρωτοβουλίες μεγάλης κλίμακας έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα από ένα σύνολο μηκυβερνητικών φορέων : πόλεις, περιφέρειες, επιχειρήσεις, σύλλογοι, κλπ. Είναι αυτό που
ονομάζουμε Ατζέντα λύσεων.
Ένα γεγονός οικολογικά υπεύθυνο
Λιγότερη ρύπανση και σπατάλη
Έλεγχος του αποτυπώματος άνθρακα
Πιστοποίηση ISO 20121 της διάσκεψης
Εμπορία προϊόντων μέσω βραχύτερων διαύλων διανομής
Ανάπτυξη της δραστηριότητας και της απασχόλησης
Βελτιστοποίηση των μεταφορών
Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση

