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Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt je ena izmed 

akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim 

parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije,Vlade Republike 

Slovenije ali Evropskega parlamenta.
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• Nizka pričakovanja

• Samo vmesni korak na poti do Pariza



Cilji EU za Varšavo:

• Dobiti uravnovešen nabor sklepov

• Napredek v ADP na WS1 in WS2

–Ne dovoliti vrnitve požarnega zidu

–Adaptacija, Finance, Tehnologije, CB



Bistveno za države v razvoju:

• Finance (LTF, obdobje do 2020, AF)

• Adaptacija

• Loss & Damage



Bistveno za EU:

• Program dela za 2014 za predstavitev ciljev vsaj do 
začetka 2015 – WS1 in WS2

• Step-wise approach (predstavitev ciljev, njihova 
ocena, končne številke v 2015 za sporazum)

• Ne sme biti požarnega zidu

• Common accounting rules



Glavni rezultati (1):

• Okvirni delovni program ADP:

– WS1: emisijski cilji (obveznosti) za vse

– WS2: premoščanje vrzeli v ambiciji pred 2020

• Finance:

– LTF (proti 100 mrd US$ letno v 2020): trdne najave 
nekaterih držav za prispevke v GCF (UK, DE, EU, N, 
US, Kor, Jap, SE, FI)

– AF: >100 m US$ (AT, BE, FI, FR, DE, N, SE, CH) –
lahko takoj začne financirati nacionalne projekte



Glavni rezultati (2):

• Razvoj in prenos tehnologij: končane priprave 
CTCN, lahko takoj začne s pomočjo DC

• REDD+: najave US, N, UK: 280 m US$

• L&D: ustanovitev Warsaw int'l mechanism for
L&D – ena glavnih tem DC

• Dveletni proračun 2014-2015



Razno:

• Super tajfun Haiyan - Filipini

• Oživljen Brazilski predlog

• Slabi novici: znižanje ambicioznosti ciljev Japonske 
(od - 25 % (1990) na - 3,8 % (2005) = + 3,1 % (1990); 
Fukushima) in Avstralije (od - 15-25 % na - 5 %)

• Videli nove ZDA, v Climate Action Planu predsednika 
Obame potrdili svoj cilj zmanjšanja emisij do 2020 za 
17% glede na 2005; na koncu aplavz cele dvorane po 
govoru Todda Sterna; ovire doma ostajajo



States/Organizations Participants

Parties

Observer States

190
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4011

11
Total Parties + observer 
States

192 4022

United Nations Secretariat 
units and bodies

23 156

Specialized agencies and 
related organizations 

19 145

Intergovernmental 
organizations

52 363

Non-governmental 
organizations

587 3031

Total observer organizations 681 3695

Media 339 658
Total participation 8375



Slovenija deluje v okviru EU, sodeluje pri 
pripravi pogajalskih izhodišč in strategije, v 
času pogajanj, sodeluje na vsakodnevnih 
koordinacijskih sestankih EU, komunicira s 
tretjimi državami za vzajemno pojasnjevanje 
stališč in za pridobivanje podpore stališčem 
EU sodeluje v regionalni skupini EEG 
(Vzhodna Evropa), itd.
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Uspešno?

Neuspešno?



Green Growth Group (GGG)

• To je skupina podobno mislečih držav članic EU, ki se zavzemajo za večjo 
ambicioznost ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov; njena 
gonilna sila je VB

• Sodelovale so pri »backloadingu«, ker so menile, da je potrebno 
zmanjšati količino emisijskih dovolilnic, da bi ETS res prinesla 
zmanjšanje emisij

• Oktobra so v Bruslju govorile o ciljih do 2030: potreben je ambiciozen 
paket in ustrezno delovanje na mednarodni ravni; razvoj v smeri nizkih 
emisij je tudi gospodarsko koristen

• GGG nima enotnega mnenja, kakšen naj bo naš cilj do leta 2030, je pa 
okvirno za zmanjšanje emisij za okoli 40 % glede na leto 1990

• VB je predlagala cilj -50 %, ob uporabi tržnih in netržnih mehanizmov

• Skupina bo delala naprej in za januar 2014 pripravlja nov predlog glede 
paketa 2030



Hvala za pozornost


