
Podnebni vrh v  
Kopenhagnu 
 

Greenpeace zahteve 
 
Realnost podnebnih sprememb prehiteva ugotovitve znanstvenih raziskav in jasno postaja, da je 
grožnja nepovratnih učinkov bližje, kot smo mislili. Okno priložnosti, ki omogoča izognitev 
nenadzorovanim podnebnim spremembam, se hitro zapira. 
 
Danes vemo, da bi dvig povprečnih globalnih temperatur za zgolj 1.5 °C lahko imel nepovratne vplive in 
da z dvigom za 2°C tvegamo katastrofalne podnebne spremembe, nad katerimi ne bomo imeli nadzora. 
Potrebujemo globalni načrt, ki dosega vrh dviga povprečnih globalnih temperatur tako hitro, kot je 
človeško mogoče in ki nam bo omogočil, da se vrnemo na ravni pod sedanjimi.  
 
Čeprav je izziv ogromen, še nikdar ni bilo primernejšega trenutka za spremembo. Če želimo izkoristiti 
priložnost, ki jo ponuja decembrski podnebni vrh v Kopenhagnu, morajo svetovni voditelji prevzeti 
odgovornost in delovati skupaj za zaščito ljudi, okolja in planeta, ki ga - kolektivno - predstavljajo. 
Zagotoviti morajo, da: 
 

globalni izpusti toplogrednih plinov dosežejo svoj vrh do leta 2015 in se nato 
začno strmo zmanjševati, do sredine stoletja pa čim bolj približajo ničelni stopnji. 

 
Od vlad in njihovih predstavnikov, ki se bodo decembra zbrali v Kopenhagnu na podnebnem vrhu 
Konvencije Združenih Narodov o podnebnih spremembah, Greenpeace zahteva, da se dogovorijo 
naslednje: 
 
1. Razvite države morajo kot skupina zmanjšati izpuste za najmanj 40 % do leta 2020 (v 
primerjavi z ravnmi iz leta 1990). Najmanj tri četrtine tega znižanja mora biti doseženega znotraj 
njihovih državnih meja. Da bi lahko to časovnico uresničili, se morajo razvite države kot skupina 
dogovoriti o 23% zmanjšanju emisij v naslednjem ciljnem obdobju (2013-2017). 
 
V Kopenhagnu takšnega ambicioznega dogovora ne bomo dosegli brez do sedaj še ne videnega 
vodstva razvitih držav, ki so v osnovi tudi povzročile ta problem in ki ga še vedno neproporcionalno 
povečujejo v primerjavi z državami v razvoju. Prevzeti morajo odgovornost in izpolniti dane obljube o 
prevzemanju vodilne vloge iz Ria de Janeira (1992) in Kyota (1997). To je edini način, da zgradimo 
vzajemno zaupanje med razvitimi državami in državami v razvoju.  
 
2. V duhu postopnega širjenja, poglabljanja in krepitve globalnega ukrepanja, morajo države v 
razvoju s pomočjo industrializiranih držav zmanjšati svojo pričakovano rast izpustov za 15-30 % 
do leta 2020.  
 
Države v tej skupini se zelo razlikujejo in jih seveda ne moremo obravnavati enako. V skupino sodijo 
namreč tako najrevnejše države, ki so komaj kaj prispevale k podnebnim spremembam, kot tudi države, 
ki so bogatejše od nekaterih industrializiranih držav. Da bi bili pravični, mora stopnja ukrepanja 
posamezne države temeljiti na njeni zgodovinski odgovornosti za emisije ter njeni zmožnosti in 
potencialu, da le-te zmanjša. 
 
Nekaj držav v razvoju se bi tako kvalificiralo za prevzem obvezujočih ciljev že v naslednjem ciljnem 
obdobju. V tretjem ciljnem obdobju po Kyotskem protokolu (2018-2022) pa bi imele države, ki so hitro 
razvijajoče, večjo zmožnost ukrepanja in se bo od njih pričakovalo, da sprejmejo zavezujoče in popolno 
znižanje izpustov. 
 
3. Za zaustavitev deforestacije in z njo povezanih izpustov v vseh državah v razvoju moramo do 
leta 2020 vzpostaviti mehanizem financiranja, pri čemer bi na ključnih območjih (Amazonski 
pragozd, porečje Konga, Rajski gozdovi) morali doseči ničelno stopnjo deforestacije do leta 
2015. Prioritete morajo biti dane zaščiti gozdov z visoko varstveno vrednostjo in tistim, ki so 
pomembni za lokalno prebivalstvo in gozdne skupnosti. Znižanje teh emisij mora biti dodatno k 
ciljem zmanjšanja emisij razvitih držav.  



 
Razvite države se morajo zavezati k zadostnemu financiranju, da se državam v razvoju omogoči pospešitev 
prehoda na čistejšo energijo, naglo znižanje deforestacije tropskih gozdov in da se prilagodijo na neizogibne 
vplive podnebnih sprememb. Potrebno je javno financiranje v višini okrog 110 milijard EUR na leto.  

 
Ker tako velike vsote razvite države nikdar ne bi izplačale iz nacionalnih proračunov, potrebujemo mehanizme, ki bi 
avtomatično zagotavljali predvidljiva finančna sredstva. Industrializirane države morajo plačati, da bi pridobile 
dovoljenje za izpuste in ti prihodki bi se morali zbirati v skladu, ki bi imel različne možnosti financiranja za: 
 

- nujne in okrepljene aktivnosti prilagajanja na področju upravljanja s tveganjem in delitve tveganja, za 
strategije zmanjševanja nesreč in za mednarodno sodelovanje; 

- sodelovanje na področju raziskovanja in razvoja, hitrejši prevzem čistih oz. zelenih tehnologij v državah v 
razvoju ter za politike in ukrepe, ki bi ustvarili potrebne pogoje za energetsko revolucijo – in ničelno stopnjo 
deforestacije tropskih gozdov. 

 
Od leta 2013 dalje bi morali projektno zasnovani mehanizmi čistega razvoja (CDM) biti omejeni na tiste države 
v razvoju, ki imajo malo zmožnosti, da zmanjšajo izpuste. Ustvarjeni morajo biti novi tržni mehanizmi, ki bi 
nudili spodbudo bolj zmogljivim državam, da preidejo na nizkoogljično razvojno pot.  
 
Čeprav je mehanizem čistega razvoja v države v razvoju prenesel več finančnih sredstev kot katerikoli drug sklad 
Okvirne konvencije Združenih Narodov o podnebnih spremembah (UNFCCC), je šel denar zgolj nekaj državam. Malo 
je prispeval k trajnostnemu razvoju in je dejansko dopustil neto povečanje emisij. Novi tržni mehanizmi bi lahko 
prispevali k dodatnemu znižanju izpustov ob istočasnem zmanjševanju stroškov, vendar morajo biti skrbno zasnovani. 
Preiti morajo iz enostavnega preusmerjanja emisij industrializiranih držav ter spodbuditi ukrepanje in trajnostni razvoj 
na strani držav v razvoju.  
 
Vlade bi morale zavrniti uporabo tržnih mehanizmov za zmanjševanje emisij iz deforestacije, saj niso primerni tam, 
kjer je potreben javni nadzor izvajanja ukrepov varovanja gozdov in financiranja, da bi lahko zagotovili zmanjševanje 
emisij, ki gre z roko v roki z varovanjem biotske raznolikosti in pravic ljudi, ki so od teh gozdov odvisni. 
 
Znotraj post-2012 dogovora se jedrska energija, zajemanje in shranjevanje ogljika (CCS) ter druge 
netrajnostne tehnologije ne smejo šteti kot »merljiva, prijavljena in potrjena« podpora razvitih držav. Dodatno 
se mora iz vseh mednarodnih ogljičnih trgov izključiti umazane kredite (pridobljene z netrajnostnimi 
tehnologijami). 
 
Države v razvoju so se zavezale k »merljivemu, poročljivemu in preverljivemu« ukrepanju za zmanjševanje lastnih 
emisij, vse dokler jih bodo razvite države pri tem podpirale s prenosom tehnologij in finančnimi sredstvi, ki bodo prav 
tako »merljiva, poročljiva in preverljiva«. Toda tehnologije, kot so jedrska energija ter zajemanje in shranjevanje 
ogljika, ne prispevajo k trajnostnemu razvoju in zatorej ne bi smele biti upoštevane za prenos tehnologij pod okriljem 
UNFCCC ali služiti za pridobivanje kreditov za razvite države.  
 
V post-2012 sporazumu morajo biti primerno rešene tudi emisije iz mednarodnega letalstva in pomorstva. 
Oba sektorja sta hitro rastoča in predstavljata pomemben vir emisij. 
 
Industrializirane države morajo v svoje cilje zmanjševanja emisij vključiti tudi emisije iz letalstva, ki jih lahko 
ugotavljajo na točki prodaje goriva. Sektorski pristop je verjetno najboljši način za reševanje emisij iz pomorskega 
prometa.  
 
Vsa finančna sredstva, pridobljena v okviru sporazuma iz Kopenhagna, bi morala biti nadzorovana s strani 
strukture ZN, spremljati pa jih mora tudi močan skladnostni režim z resnimi kaznimi. Upravljanje teh 
mehanizmov mora biti demokratično, vključevalno, odgovorno in transparentno ter mora dovoljevati 
sodelovanje tistih, ki so neposredno vključeni. 
 
Kopenhagenski sporazum bo ustvaril potrebo po nadzoru in upravljanju večjih vsot obstoječega in dodatnega javnega 
financiranja in ta denar mora biti dobro porabljen. Jasno je, da bo moral UNFCCC zagotoviti več ekspertize, da bi 
zagotovil dober pregled in da bi ustvaril nove strokovne odbore in telesa, ki bi to podpirala. Da bi zagotovili 
transparentnost, mora biti pri načrtovanju in nadziranju porabe denarja vključena tudi civilna družba. 
 
Del Kopenhagenskega sporazuma mora biti tudi opuščanje vodikofluoroogljikov (HFC) na globalni ravni. 
 



V prihajajočem desetletju bo v okviru Montrealskega protokola pospešeno opuščanje vodikoklorofluoroogljikov 
(HCFC). Če bi bili ti primarno nadomeščeni HFC-ji, bi to pomenilo veliko povečanje emisij toplogrednih plinov, saj je 
večina HFC-jev potencialnih toplogrednih plinov. Kot del Kopenhagenskega sporazuma bi se morali dogovoriti o 
mednarodnem opuščanju HFC-jev.  
 
 
 
 

Razširjeno verzijo dokumenta si lahko v angleškem jeziku preberete na: 
http://www.greenpeace.org/international/press/reports/climate-demands 
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