
Αξιότιμοι, 

Διακεκριμένοι αντιπρόσωποι, 

Κυρίες και κύριοι, 

  

Καλώς ήλθατε στο COP 24. 

  

Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Duda, τον Υπουργό Kowalczyk και τον Πρόεδρο της COP Mijal 
Kurkyta για την θερμή υποδοχή τους. 

Αυτή η συνάντηση είναι η σημαντικότερη συγκέντρωση για την αλλαγή του κλίματος μετά 
την υπογραφή της Συμφωνίας του Παρισιού. 

Είναι δύσκολο να υπερκεραστεί ο επείγων χαρακτήρας της κατάστασής μας. 

Ακόμη και μετά από τις καταστροφικές επιπτώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, εξακολουθούμε 
να μην κάνουμε αρκετά, ούτε να κινούμαστε αρκετά γρήγορα για να αποτρέψουμε τη μη 
αναστρέψιμη και καταστροφική κλιματική αλλαγή. 

Ούτε κάνουμε αρκετά για να εκμεταλλευτούμε τις τεράστιες κοινωνικές, οικονομικές και 
περιβαλλοντικές ευκαιρίες της δράσης για το κλίμα. 

Έτσι, είμαι εδώ για να παραδώσω τέσσερα απλά μηνύματα. 

Πρώτον: Η επιστήμη απαιτεί μια πολύ πιο φιλόδοξη αντίδραση. 

Δεύτερον: η συμφωνία του Παρισιού παρέχει το πλαίσιο δράσης, επομένως πρέπει να το 
υλοποιήσουμε. 

Τρίτον: έχουμε συλλογική ευθύνη να επενδύσουμε στην αποτροπή του χάους του 
παγκόσμιου κλίματος, να παγιώσουμε τις οικονομικές δεσμεύσεις που αναλάβαμε στο 
Παρίσι και να βοηθήσουμε τις πιο ευάλωτες κοινότητες και έθνη. 

Τέταρτον: η δράση για το κλίμα προσφέρει ένα συναρπαστικό μονοπάτι για να 
μεταμορφώσει τον κόσμο μας προς το καλύτερο. 

Επιτρέψτε μου πρώτα να συστήσω την επιστήμη. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, τα 20 θερμότερα χρόνια έχουν 
καταγραφεί τα τελευταία 22 χρόνια, με τα τελευταία τέσσερα να είναι τα κορυφαία. 

Η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα είναι η υψηλότερη που έχει υπάρξει σε 3 
εκατομμύρια χρόνια. 

Οι εκπομπές συνεχίζουν να αυξάνονται. 

Η πρόσφατη ειδική έκθεση της Διακυβερνητικής Ομάδας για την Αλλαγή του Κλίματος 
διαπιστώνει ότι η αύξηση της θερμοκρασίας θα μπορούσε να φθάσει τους 1,5 βαθμούς 
μόλις το 2030, με καταστροφικές συνέπειες. 

Η πρόσφατη έκθεση για το gap emission, των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον αναφέρει 
ότι οι τρέχουσες εθνικά καθορισμένες εκπομπές βάσει της συμφωνίας των Παρισίων θα 
οδηγήσουν σε παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 3 βαθμούς περίπου μέχρι το 
τέλος του αιώνα. 



Επιπλέον, η πλειοψηφία των χωρών που είναι περισσότερο υπεύθυνες για τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου βρίσκονται πίσω στις προσπάθειές τους να εκπληρώσουν τις 
υποσχέσεις του Παρισιού. 

Έτσι, είναι σαφές ότι είμαστε πολύ μακριά. 

Χρειαζόμαστε περισσότερη δράση και περισσότερη φιλοδοξία. 

Εάν αποτύχουμε, η Αρκτική και η Ανταρκτική θα συνεχίσουν να λιώνουν, τα κοράλλια θα 
πεθάνουν, η στάθμη των ωκεανών θα αυξηθεί, περισσότεροι άνθρωποι θα πεθάνουν από 
την ατμοσφαιρική ρύπανση, η έλλειψη νερού θα πλήξει σημαντικό ποσοστό και το κόστος 
των καταστροφών θα αυξηθεί ραγδαία. 

Οι εκπομπές πρέπει να μειωθούν κατά 45% από τα επίπεδα του 2010 μέχρι το 2030 και να 
είναι μηδενικές έως το 2050. 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να προμηθεύουν το ήμισυ έως τα δύο τρίτα της 
παγκόσμιας πρωτογενούς ενέργειας έως το 2050. 

Και ο άνθρακας πρέπει να παρέχει λιγότερο από το 7% της παγκόσμιας ενέργειας. 

Εν ολίγοις, χρειαζόμαστε έναν πλήρη μετασχηματισμό της παγκόσμιας ενεργειακής μας 
οικονομίας, καθώς και τον τρόπο διαχείρισης της γης, και των δασικών πόρων. 

Πρέπει να υιοθετήσουμε μια αειφόρο ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και 
ανθεκτικές στο κλίμα. 

Ελπίζω ότι ο διάλογος Talanoa θα δώσει μια πολύ ισχυρή ώθηση για αυξημένες φιλοδοξίες 
στις δεσμεύσεις για δράση για το κλίμα. 

Αυτό με φέρνει στο δεύτερο σημείο της παρουσίασής μου. 

Η συμφωνία των Παρισίων παρέχει ένα πλαίσιο για τον μετασχηματισμό που χρειαζόμαστε. 

Η δουλειά μας εδώ στο Κατοβίτσε είναι να οριστικοποιήσουμε το Πρόγραμμα Εργασίας της 
Συμφωνίας των Παρισίων - το βιβλίο κανόνων για την εφαρμογή. 

Χρειαζόμαστε ένα ομοιόμορφο όραμα εφαρμογής, το οποίο θα καθορίζει σαφείς κανόνες, 
θα εμπνέει δράση και θα προωθεί τις αυξημένες φιλοδοξίες, με βάση την αρχή της 
ισότητας και των κοινών αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών και των αντίστοιχων 
ικανοτήτων, υπό το φως των διαφορετικών εθνικών συνθηκών. 

Δεν έχουμε χρόνο για απεριόριστες διαπραγματεύσεις. 

Αυτό με φέρνει στο τρίτο σημείο μου: την σημασία της χρηματοδότησης. 

Χρειαζόμαστε συντονισμένη κινητοποίηση πόρων, και επενδύσεις για την επιτυχή 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 

Χρειαζόμαστε μετασχηματιστική δράση για το κλίμα σε πέντε βασικούς οικονομικούς 
τομείς - την ενέργεια, τις πόλεις, τη χρήση γης, το νερό και τη βιομηχανία. 

Περίπου το 75% της υποδομής που απαιτείται μέχρι το 2050 παραμένει να χτιστεί. 

Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει αυτό είτε θα μας κλειδώσει σε ένα μέλλον με υψηλές 
εκπομπές, είτε θα μας οδηγήσει σε μια πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη χαμηλών 
εκπομπών. 

Οι κυβερνήσεις και οι επενδυτές πρέπει να ποντάρουν στην πράσινη οικονομία, όχι στο 
γκρίζο. 



Αυτό σημαίνει την υιοθέτηση της τιμολόγησης του άνθρακα, την εξάλειψη των επιβλαβών 
επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων και την επένδυση σε καθαρές τεχνολογίες. 

Σημαίνει επίσης την παροχή δίκαιης μετάβασης για τους εργαζόμενους σε παραδοσιακούς 
τομείς που αντιμετωπίζουν διαταραχές, μεταξύ άλλων μέσω της επανεκπαίδευσης και των 
δικτύων κοινωνικής ασφάλειας. 

Έχουμε επίσης συλλογική ευθύνη να βοηθήσουμε τις πιο ευάλωτες κοινότητες και χώρες 
- όπως τα μικρά νησιωτικά έθνη και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες - υποστηρίζοντας 
τους τομείς της προσαρμογής και της ανθεκτικότητας. 

Η επίτευξη σαφούς προόδου για την κινητοποίηση των δεσμευμένων 100 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων ετησίως θα παράσχει ένα πολύ αναγκαίο θετικό πολιτικό μήνυμα. 

Όρισα τον Πρόεδρο της Γαλλίας και τον Πρωθυπουργό της Τζαμάικας ηγέτες της 
κινητοποίησης της διεθνούς κοινότητας, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, 
για την επίτευξη αυτού του στόχου στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Διάσκεψης Κορυφής 
για το Κλίμα που συγκαλείται τον Σεπτέμβριο του επόμενου έτους. 

Προτρέπω επίσης τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ταχέως την ανασύσταση του Green 
Climate Fund. 

Πρόκειται για μια επένδυση σε ένα ασφαλέστερο μέλλον. 

Κυρίες και κύριοι, 

Πολύ συχνά, η δράση για το κλίμα θεωρείται επιβάρυνση. Το τέταρτο σημείο είναι το εξής: 
η αποφασιστική δράση για το κλίμα σήμερα είναι η ευκαιρία μας να αλλάξουμε πορεία 
προς ένα καλύτερο μέλλον για όλους. 

Έχουμε τη γνώση. 

Πολλές τεχνολογικές λύσεις είναι ήδη βιώσιμες και προσιτές. 

Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η πολιτική βούληση και η διορατική ηγεσία. 

Αυτή είναι η πρόκληση στην οποία θα κριθούν οι ηγέτες αυτής της γενιάς. 

Η δράση για το κλίμα δεν είναι μόνο το σωστό πράγμα - έχει κοινωνική και οικονομική 
λογική. 

Η τήρηση των δεσμεύσεων της Συμφωνίας των Παρισίων θα μειώσει την ατμοσφαιρική 
ρύπανση - σώζοντας πάνω από ένα εκατομμύριο ζωές κάθε χρόνο μέχρι το 2030. 

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση για τα οικονομικά της κλιματική αλλαγή, η φιλόδοξη δράση 
για το κλίμα θα μπορούσε να αποφέρει 65 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και άμεσο 
οικονομικό κέρδος ύψους 26 τρισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τα επόμενα 12 χρόνια. 

Βλέπουμε πρώιμα σημάδια αυτού του οικονομικού μετασχηματισμού, αλλά δεν είμαστε 
καθόλου κοντά στο σημείο που πρέπει να είμαστε. 

Η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα απαιτεί πολιτική 
ώθηση από τα υψηλότερα επίπεδα. 

Χρειαζόμαστε πλήρη κινητοποίηση των νέων. 

Χρειαζόμαστε επίσης μια παγκόσμια δέσμευση για την ισότητα των φύλων, διότι η ηγετική 
θέση των γυναικών είναι καθοριστική για τις βιώσιμες λύσεις για το κλίμα. 

Ένα επιτυχημένο συνέδριο εδώ στο Κατοβίτσε μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη. 



Υπάρχει σήμερα σημαντική παγκόσμια δυναμική δράση για το κλίμα. 

Αλλά η απαραίτητη φιλοδοξία πρέπει να ξεκινήσει εδώ, τώρα, στο Κατοβίτσε, υπό την 
καθοδήγηση κυβερνήσεων και ηγετών που καταλαβαίνουν ότι διακυβεύονται οι 
κληροδοτήσεις τους και η ευημερία των μελλοντικών γενεών. 

Κυρίες και κύριοι, 

Η κλιματική αλλαγή είναι το πιο σημαντικό θέμα που αντιμετωπίζουμε. 

Επηρεάζει όλα τα σχέδιά μας για βιώσιμη ανάπτυξη και έναν ασφαλή κόσμο. 

Επομένως, είναι δύσκολο να κατανοήσουμε γιατί συλλογικά κινούμαστε πολύ αργά - και 
μάλιστα σε λάθος κατεύθυνση. 

Η Ειδική Έκθεση της IPCC μας λέει ότι έχουμε ακόμα λίγο χρόνο για να περιορίσουμε την 
άνοδο της θερμοκρασίας. 

Αλλά αυτός ο χρόνος τελειώνει. 

Σας παρακαλώ να διατηρήσετε το ίδιο πνεύμα επείγουσας συνεργασίας που επιτύχαμε στο 
Παρίσι, και εδώ στο Κατοβίτσε. 

Το Κατοβίτσε πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι δεσμοί εμπιστοσύνης που εδραιώθηκαν στο 
Παρίσι θα αντέξουν. 

Μια απίστευτη ευκαιρία υπάρχει εάν αγκαλιάσουμε ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές 
άνθρακα. 

Πρέπει όμως να αρχίσουμε να κατασκευάζουμε το αύριο που θέλουμε σήμερα. 

Ας απαντήσουμε στην πρόκληση και ας τελειώσουμε το έργο που μας ζητά ο κόσμος. 

Ευχαριστώ. 

  

  

Κατοβίτσε, 3 Δεκεμβρίου 2018 

 


