Az ENSZ globális klímakonferenciája (COP26) (Glasgow, 2021. november 1-12.)
United Nations. Climate Change
Kulcsszavak: globális egészségügy, környezetegészségügy, klímaváltozás, COP26,
ENSZ, nemzetközi
Forrás Internet-helye: https://unfccc.int/conference/glasgow-climate-change-conferenceoctober-november-2021
Outcomes of the Glasgow Climate Change Conference - Advance Unedited Versions
(AUVs): https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/glasgow-climate-changeconference-october-november-2021/outcomes-of-the-glasgow-climate-change-conference
Glasgow Climate Pact: https://unfccc.int/documents/310475 ;
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf
Az ENSZ globális klímakonferenciáján 200 ország állam- és kormányfője vett részt. A
résztvevők elfogadták a Glasgow-i klímaegyezményt (Glasgow Climate Pact), amely
megerősíti a Párizsi klímaegyezmény célkitűzését a globális felmelegedés növekedésének
1,5 fokra való korlátozásáról. A konferencia felszólította a tagállamokat nemzeti
klímacéljaiknak a tervezettnél három évvel korábban, 2022 végéig történő pontosítására.
A kéthetes klímacsúcs célja az volt, hogy mérföldkőnek számító eredményeket mutasson
fel a klímaváltozás elleni küzdelem terén. Összességében a konferencián sikerült áttörést
elérni a szén- vagy metánkibocsátás visszaszorítása érdekében, az ehhez szükséges
kompromisszumok azonban csökkenthetik a konkrét intézkedések hatékonyságát. Emellett
továbbra is megoldatlan maradt a világ fejlett és fejlődő fele közötti érdekellentét a
klímaváltozás költségeinek finanszírozását illetően. Pozitív fordulat volt, hogy az Egyesült
Államok és Kína külön is megállapodott abban, hogy fokozzák a kibocsátás csökkentésére
irányuló erőfeszítéseiket, többek között a metánkibocsátás és az illegális erdőirtás elleni
küzdelem révén. Ennek érdekében közös munkacsoportot hoznak létre, amely a jövő év
első felében ülésezik először.
Az erdőírtások vonatkozásában megállapodás született, amelyet 105 ország képviselői írtak
alá. Az egyezményhez csatlakozó országok között szerepel többek közt Brazília,
Oroszország, az Egyesült Államok, Kanada és Kína. Az Európai Unió nevében az Európai
Bizottság is aláírta az egyezményt. A megállapodás célul tűzi ki, hogy 2030-ig meg kell
állítani, sőt vissza kell fordítani a nagyipari méretű erdőirtást és a vele járó talajerózió
folyamatát. Emellett számos nagyvállalat vállalt garanciát arra, hogy a jövőben nem
finanszíroz olyan beruházásokat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak erdőirtáshoz.
[Lásd még: COP 24 Az ENSZ klímakonferenciája, 2018, 25. sz.; COP25 Klímacsúcs
(Madrid, 2019. december 2-13.) – Globális jelentés a klímaváltozás helyzetéről, 2019. 23.
sz.; COP26 – az ENSZ globális klímakonferenciája, 2020. 2. sz.]

