
ОСВРТ НА СТАЊЕ ПРЕГОВОРА ПОД 
ОКРИЉЕМ ОКВИРНЕ КОНВЕНЦИЈЕ УН О 
ПРОМЕНИ КЛИМЕ И КЈОТО ПРОТКОЛОМ

Ж.Ж. Русо (XVIII в., филозоф, просветитељ): “Проблеми човечанства 
проистичу из чињенице да друштво ремети природу”

К. Леви-Строс(XX/XXI в. социјални антроплог): ” Свако друштво мора 
да се уобличи из сировог материјала који пружа природа, а право и      

разум су основне алатке помоћу којих је могућно спровести то 
обликовање” 

Rрасполажемо алатком која се зове Међународно право, јер су 
Оквирна Конвенција и Кјото протокол, практично унивезално 

прихваћени споразуми. Да ли располажемо другом алатком Разумом, 
показаће време. 



ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋЕ ОСМИСЛИТИ РЕАЛАН И ОПШТЕ 
ПРИХВАТЉИВ МЕЂУНАРОДНИ СПОРАЗУМ КОЈИ БИ 

ОМОГУЋИО СМАЊЕЊ ЕМИСИЈА GHG И СПРЕЧИО 
НЕЖЕЉЕНЕ КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ 

Дати једнозначан, а позитиван одговор на ово питање је 
веома компликовано, скоро немогуће. 

Међутим, ако се сконцентришемо само на питања која 
имају за циљ смањење емисија гасова са ефектом 

стаклене баште, одговор је веома комплексан, али је 
сагледив и ако се доследно спроведу уочене смернице, 

може се устврдити да је МОГУЋ.  



Међународни правни оквир који регулише 
питање климатских промена

Оквирна конвенција Уједињених нација о промени 
климе, усвојена у Рију 1992 г.,ступио на снагу 1994 Г. 
тренутно броји 194 државе чланице,

Кјото протокол, под Оквирном Конвенцијом, усвојен је 
1997 г., а ступио је на снагу 2005 г. До сада га је 
потписало 189 држава чланица. 

Оба документа су практично универзалног карактера, с 
тим да КП није ратификован од стране САД. 



Међународни правни оквир који  регулише 
питања климатских промена

• Циљ: Стабилизација концентарција GHG у атмосфери до
нивоа који би спречио опасан антропогени утицај на планетарани
климатски систем.

• Оквирна конвенција Уједињених нација о климатским променама
представља општи оквир за међународне напоре да се изнађе
решење за проблеме и изазове глобалних климатских промена.

• На основу Извештаја Међународног панела за климатске
промене, неопходно је да се обезбеди да се раст температуре до
краја века ограничи на 2 оС, што подразумева смањење емисија
GHG до 2020 г. за око 40% , односно 80 – 90 % до 2050. г, у
односу на емисије из 1990 г.

• Конвенција препознаје две основне групе држава: државе које су
наведене у Анексу I, све развијене, и оне које нису наведене у
Анексу I, земље у развоју, које су много бројније.

• Индустријски развијене треба да преузму вођство у борби против
климатских промена.



Стање емисије GHG у периоду 1990 г. до данас 

и пројекције до 2050 г.



Међународни правни оквир који регулише 
питање климатских промена

Кјото протокол је, са правног становишта, амандаман на 
Конвенцију који је усвојен 1997 г., а ступио на снагу 

2005 г. 
КП поставља индивидуалне, правно обавезујуће циљеве 

за развијене земље које су спремне да предузму 
позитивне кораке за смањење емисија GHG.

Ратификацијом КП земље Анекс-а I (38 индустријски 
развијених земаља, укључујући 11 земаља у 
транзицији ЦиИ Европе) прихватиле су да у 
релативном кратком временском периоду од 2008 до 
2012 године смање  емисије GHG у договореном 
износу, 5,2% у односу на њихове емисије из 1990 
године. 

Годишњи потенцијал смањења емисија у државама 
чланицама ван Анекса I у првом обавезујућем периоду 
предвиђен је на приближно 2,3 Gt CO2 .



Међународни правни оквир који регулише 
питање климатских промена

ЕУ (15) је добровољно прихватила смањење од 8%, с
тим да је унутар групације утврдила механизам
“расподеле терета”, који омогућава мање развијеним
чланицама и раст емисија.

Земљама у развоју, у смислу одредби Конвенције, међу
којим је и Србија, Протоколом нису уведене нове
обавезе, у односу на опште обавезе утврђене
Конвенцијом, али им је остављена могућност
добровољног преузимања таквих обавеза,
укључивањем у Анекс I Конвенције и Анекс Б
протокола.



Органи Конвенције и КП у оквиру којих се 
одвија преговарачки процес 

Органи Конвенције су:
• Конференција земаља чланица, која се, у правилу, 

одржава једном годишње, у децембру. 
• Два помоћна тела су, Помоћно тело за науку и 

технологију (SBSTA) и Помоћно тело за 
имплементацију (SBI), која имају редовна јунска 
заседања, на којима се припремају одлуке које усваја 
Конфернеција чланица Конвенције и КП. Помоћна 
тела заседају и током децембарских заседања.  

Постоји и неколико експертских група и то: 
• Консултативна експертска група,
• Експертска група најмање развијених земаља у 

развоју, 
• Експертска група за технологију и развој.  



Органи Конвенције и КП у оквиру којих се 
одвија преговарачки процес  

Органи Кјото протокола су:
• Конференција земаља подписница (Конвенције-COP) 

која служи као састанак земаља подписница Кјото 
протокола (MOP). 

• SABSTA и SBI установљени у оквиру Конвенције су и 
тела КП,

• Биро Конвенције служи као биро и КП, 
Поред тога конститутивна тела КП су и 
• Извршни одбор Механизма чистог развоја,
• Надзорни комитет за “заједничку имплементацију”,
• Комитет за усаглашеност, који има два подкомитета  



Органи Конвенције и КП у оквиру којих се 
одвија преговарачки процес 

Партнерске агенције су:

Глобални програм заштите животне средине (GEF) који
је ангажован да управља фондовима за помоћ
земљама у развоју посредством Конвенције,

Међународни панел за климатске промене (IPCC), је
експертско тело високог ранга, са више од 2.500
научника различитих профила, које сваких 5 година
издаје Извештај о стању климатских промена и науци
о клими, као и различите специјалне извештаје и
техничке документе, на захтев Конвенције. Тек
недавно Извештаји IPCC-а су опште прихваћени.



Главни актери у преговарачком процесу

Све одлуке доносе земље чланице Конвенције и Протокола.
Ради ефикаснијег преговарања и боље преговарачке позиције

земље чланице су груписане у преговарачке групе.
Највећа и најзначајнија преговарачка група земаља у развоју

је Г77 + Кина, али постоје и Афричка група, Група најмање
развијених, Група малих острвских земаља и друге. Држава
може бити члан више преговарачких група.

ЕУ представља земља која у том тренутку председава ЕУ.
Постоје Групе не европских индустријализованих земаља,

Група извозница нафте, Група за “интегритет животне
средине” и др.

Поред тога постоје и “Посматрачке” групе и организације, које
могу да иступају, али не учествују у доношењу одлука и
обухватају међународне организације у, и ван Система УН,
као и пословне и невладине организације.

Секретеријат, Конвенције, који опслужује и КП, је неутралан, у
преговарачком смислу, и он има улогу да обезбеди одвијање
преговарачког процеса , прикупља и објављује извештаје и
статистичке податаке и да помаже земљама чланицама у
реализацији њихових обавеза.



Главни актери у преговарачком процесу 

Поред формалних преговора у оквиру наведених 
преговарачких група, на састанцима Конвенције и 
КП, преговори се одвијају и у оквиру других 
састанака и групација, некада на највишем 
политичком и/или економском нивоу. 

Питање климатских промена и/или климе и енергије се 
разматра у оквиру састанака Г 8, Г 20, у оквиру 
политичких и извршних тела ЕУ, на регионалним 
састанцима земаља чланица Конвенције или у оквиру 
билатеаралних аранжмана, као што је случај са 
Индијом и Кином.  



Међународни правни оквир који регулише 
питање климатских промена

КП дефинише обавезе смањења GHG до 2012. г., а неопходно је
обезбедити континуитет у смањењу емисија, како би се остварио
основни циљ Конвенције. Одлуком Конференције Конвенције
предвиђено је да се доношење одлуке о новом међународно
правном инструменту који би заменио КП након 2012. г., усвоји
на 15. Конференцији која би се одржала 2009 г. (у Копенхагену).

Преговори о обавезама за други обавезујући период започети су
током Конференције COP/MOP у Балију 2007г. Усвајањем
документа “План акције из Балија(BAP)” (Одлука 1/CP.13).

Овај документ подразумеваo je да ће се преговори одвијати у
оквиру две Ad Hoc радне групе и то: Радне групе за акције
дугорочне сарадње у оквиру Конвенције (AWG LCA), која је
формирана у Балију и Радне групе за утврђивање обавеза
земаља уговорница из Анекса I у оквиру Кјото протокола (AWG
KP), која је формирана на COP/MOP у Монтреалу 2005 г., а да ће
формулисани документи ових Група бити основ за нови правно
обавезујући споразум који би био усвојен на COP 15 и MOP 5, у
Копенхагену 2009. године.



Међународни правни оквир који регулише 
питање климатских промена

Основни елементи документи “BAP” су: заједничка визија, мере за
постизање циљева адаптације на климатске промене (посебно за
земље у развоју), мере за постизање циљева смањења емисија
GHG (митигације), питање развоја и трансфера технологија (са
стране развијених и примена у земљама у развоју), јачање
институционалних и кадровских потенцијала (посебно у земљама
у развоју, који би могли да прихвате нове технологије) и
финансирање активности да би се постигли циљеви адаптације и
митигације.

Очекивало се да ове радне групе до заседања у Копенхагену
постигну договор око правне форме завршног документа, који би
омогућио континуитет оба правна документа, Конвенције и Кјото
протокола.

Ради илустрације сложености преговарачког процеса треба указати
да је почетак рада AWG LCA довео до успостављања 6 подгрупа
за припрему нацрта документа, а рад AWG KP се одвијао у 4
подгрупе.

Први нацрт докумената имао је преко 200 страница, са мноштвом
алтернативних и/или супростављених решења. Делегације
главних преговарачких група су веома бројне да би могле да
прате рад свих подгрупа, контакт и нефорамалних група и сл.



У периоду од састанка на Балију до одржавања Конференције у
Копенхагену одржано је 8 састанака AWG LCA и 10 састанака
AWG KP, укључујући и састанке који су одржани током COP-a.

Обе радне групе су поднеле Извештаје Конференцији, с тим да су
они били недовршени, велики по обиму, у значајној мери
неусаглашени, са низом отворених питања, а као такви нису
могли да послуже као основ за усвајање новог правно
обавезјућег документа који би обезбедио наставак ефикасне
борбе против климатских промена, након 2012 г., када истиче
важење Кјото протокола.

Постизање споразума је подразумевало постизање компромиса по
свим питањима утврђеним BAP-ом.

Концепт се заснивао на идеји да резултат буду две основне (“core
decisions”) одлуке, које би по одређеним питањима биле
пропраћене посебним одлукама (на пример о финансијском
механизму, о трансферу технологија, адаптацији и друго).

Међутим, није постигнута сагласност око кључних питања око којих
су се водили преговори, као што је формат завршног документа,
питање нивоа обавеза развијених земаља, питање врсте обавеза
за земље у развоју , питање финансирања и питање “заједничке
визије”, односно дугорочних циљева.

Тренутни статус међународних преговора  



Позиција развијених у оквиру преговарачког 
процеса

Преговарачка позиција развијених земаља, које припадају Анексу I
Конвенције, односно Анексу Б Кјото протокола, није јединствена по
многим питањима, од оних најзначајнијих, да ли даљи процес треба
да се заснива на опстанку “два колосека” Конвенцији и КП, колико
смањење се може прихватити у периоду до 2020 г., односно 2050 г.,
која година треба да се прихвати као референта и да ли она треба
да буде јединствена, колико треба да буде трајање другог
обавезујућег периода, и неких других суштинских и техничких
детаља.

Међутим, све поменуте земље прихватају принцип заједничке али
диференциране одговорности за климатске промене, што је од
суштинског значаја, а јединствене су у ставу да не могу све земље у
развоју да имају исти третман, посебно по питањима емисија GHG,
у следећем и наредним обавезујућим периодима.

Све се залажу да група земљаља у развоју са интензивним
економским развојем (Кина, Индија, Бразил, Ј. Африка, Индонезија,
Мексико и др. ) треба да прихвати да у следећем обавезујућем
периоду, барем, ограниче емсије GHG у односу на садашњи начин
рада (“business as usual”) у опсегу од 15 до 30%.

Један број развијених се залаже за формулисање једног правно
обавезујућег документа који би заменио Конвенцију и КП, јер тиме
теже да “наметну” нови квалитет обавеза оним земљама у развоју,
које су достигле значајан степен економског развоја.



Позиција земаља у развоју у преговарачком 
процесу 

Позивајући са одредбе Конвенције (чл. 4. т. 2) којим се утврђује
заједничка али диференцирана одговорност за климатске промене
и Кјото протокола (чл. 3. т. 9) којим се утврђује континуитет
обавеза утврђених овим документом, позивају се на историјску
одговорност развијених, а као основу користе Извештаје IPCC-а,
као објективну научну анализу која дефинише различите
сценарије климатских промена у зависности од пораста GHG у
атмосфери.

• У дефинисању својих ставова у економској сфери, која је повезана 
са могућности стабилизације GHG, користе Извештај економисте 
Н. Стерна, који је, између осталог, дефинисао и проценио 
трошкове реализације такозваних “сценарија 450 и 550”(Панел је са 

великом вероватноћом, утврдио да светска заједница мора да се бори да оствари 

сценаријо 350, који ће обезбедити минимални пораст температуре до краја овог 

века, не више од 2Ц. Одступница је сценаријо 450, јер након тога наступа 

вероватноћа дугорочних и бесповртаних промена климатског система, атмосфере 

и биосфере).

Ставови ЗУР су у основи јединствени, с тим да неке од преговарачких
група дефинишу, вероватно, нереалне захтеве у погледу
смањења GHG до 2020 г. и 2050 г.



Резултати конференције (COP15/MOP5) у 
Копенхагену

Конференција је формално усвојила извештаје две радне групе
AWG LCA и AWG KP, а с обзиром да они нису завршени, нису
могли да буду основ за нови правно обавезујући споразум о
смањењу GHG након 2012 г. Мандат обема радним групама је
продужен.

С обзиром на очекивања целокупног светског јавног мњења да ће
конференција усвојити нови Споразум представници земаља
чланица који су учествовали у делу на “високом нивоу”, више
од 80 председника и/или премијера држава, практично су
последњих 24 сата Конференције провели у преговорима како
би се усвојио документ који би, барем делимично, оправдао
очекивања од овог највећег планетраног скупа посвећеног
питањима заштите климе, односно у ширем контексту животне
средине .



Резултати конференције (COP15/MOP5) у 
Копенхагену

Група од 25 председника или премијера у којој су биле заступљене
све преговарачке групе је усвојила документ “Копенхашки
споразум- КС” (Copenhagen Accord), који је требао да послужи
као темељ за наставак преговарачког процеса. Документ је
поднет Конференцији на усвајање.

С обзиром на присуство представника свих преговарачких група, у
дефинисању КС, очекивало се да ће документ бити прихваћен.
Међутим у дебати у пленуму група ЛА земаља и Судан су
оспорили његов легалитет и легитимитет. С обзиром да
пословник Конференције предвиђа доношење одлука искључиво
консенсусом, након целоноћних преговора КС није добио статус
документа Конференције, већ је само “примљен к’знању”. С
обзиром на начин како је формулисан документ има своју
“политичку тежину” , али не ужива адекватан легалитет, са
становишта Конвенције.

Без обзира на те чињенице Конференција је прихватила да се
земље чланице до 31.01.2010 г. изјасне да ли се придружују КС и
ако се придружују да дефинишу своје ставове (квантитативно и
квалитативно) у приложеним Анексима, који су специфицирани
за земље Анекса I и оне које не њему не припадају.



Копенхашки споразум, домети и 
недостатци 

Један од квалитета КС је да је њиме, коначно, на свеобухватан
начин, без резерве, призната историјска одговорност развијених
за (потенцијалне) климатске промене, такође да постоји консензус
о заједничкој али диференцираној одговорности, као и да се
Извештаји IPCC-а прихватају као научна основа на којој треба
градити даље кораке на плану заштите климатског система.

Такође, развијени прихватају да предузму низ мера, од пружања
техничке помоћи, кроз трансфер технологија, обезбеђивање
масивне финансијске помоћи ради спровођења мера адаптације и
митигације у периоду, хитне до 2020, а потом и даље до 2050,
помоћи у развоју институција и људских ресурса који би спровели
неопходне реформе, формулисању посебних фондова и
механизама за њихову ефикасну имплементацију и друго.

Позитиван помак је да земље у развоју треба да,на добровољној
основи, квантификују своје ограничење емисија у односу на
“уобичaјeн начин пословања” (“business as usual”) у периоду до
2020 г.



Копенхашки споразум, домети и 
недостатци

Позитиван корак је да је у конципирању КС кључно било учешће
једине развијене земље која није ратификовала Кјото протокол
и да је први пут квантификовала износ смањења емисија које је
спремна да реализује до 2020 г.

Такође, позитиван је сигнал да је група најразвијенијих међу
земљама у развоју, активно учествовала у преговорима који су
подразумевали, неку врсту обавезе, макар добровољне, у
наредном периоду.

Коначно, чињеница да је 189 земаља било спремно да усвоји КС
говори сама за себе.

У међувремену 120 земаља је потврдило да се придружује КС,
наводећи своје намере у приложеним Анексима. Србија се
придружила КС, такође.



Копенхашки споразум, домети и 
недостатци

Кључни недостатак КС је да је само “примљен к’знању” тј. да нема
легалитет званичног документа.

Такође, начин преговора, који су се одвијали ван Пленума,
допринео је да се створи неповерење, посебно на страни
земаља у развоју.

Анекси у којима се земље изјашњавају о својим обавезама у
периоду до 2020 г. су добровољног карактера, чиме се губи на
значају тј. обавезности и проверљивости спровођења тих
обавеза.

Уколико би се извршила процена смањења емисија GHG на
глобалном нивоу, на бази података из до сада приложених
докумената, долази се до износа који је мањи од 20% смањења,
што је далеко од препоруке IPCC-а за период до 2020 г.



Даљи кораци на спровођењу Конвенције 
и Кјото протокола

С обзиром да је мандат радних група продужен, на недавном
заседању ових група, априла о.г., договорен је наставак рада на
започетим документима, са идејом да се они заврше и да на
састанку COP/MOP-а децембра о.г. у Канкуну, на бази њих се
усвоји нови правно обавезујући документ. Да би се то постигло,
договорено је да се до Канкуна одрже још три састанка раних
група, с тим да један, ако буде потребно, буде на министарском
нивоу. Такође усвојен је и концепт и садржај рада, као и
механизам за проверу достигнутих циљева сваког састанка.

Стручна јавност је подељеног мишљења у вези са предвиђеним
циљевима. Оптимисти, претежно из редова земаља у развоју,
сматрају да је то реалан циљ. Песимисти, претежно из редова
развијених, указују да то није могуће, уколико све земље у развоју
буду имале исти третман, тј. уколико се не направи разлика
између најразвијенијих међу земљама у развоју и оних које су
мање развијене, а посебно у односу најмање развијене и острвске
земље, јер су оне најугроженије.



Даљи кораци на спровођењу Конвенције 
и Кјото протокола

Представници развијених земаља се позивају на политички легитимитет КС
и залажу се за обезбеђивање његовогог легалитета. Међутим, међу
развијенима постоји суштинска разлика у приступу. Неке земље и даље
заступају концепт који предвиђа “обједињавање” Конвенције и КП, у
један документ, док, на пример ЕУ се залаже за континуитет КП, али
тражи да развијене међу ЗУР прихвате, за почетак, добровољно
лимитирање емисија GHG.

Неке анализе указују да би инсистирање на новом међународном правно
обавезујућем Споразуму донело мање користи од адекватног
спровођења КС. Наиме, нови Споразум би се задржао на досадашњем
броју држава које би имале обавезу смањења, док би спровођење КС,
који је мање ригидан у погледу смањења GHG, али много
свеобухватнији, па стога би, сходно анализама, био делотворнији.

С обзиром да две земље, једна развијена и друга земља у развоју
“доприносе” више од 42 % укупних емисија GHG, много ће зависти да
ли оне могу да постигну обострано прихватљив договор, који би се
потом “преточио” у неку форму међународно признатог документа.

Преговори, као и до сада, водиће се на формалном, али и на неформалном
нивоу.



Статус Републике Србије у Конвенцији и 
Кјото протоколу

• Република Србија је држава чланица 
Конвенције, од јуна 2001 г., а, Кјото 
Протокола од јануара 2008 г.

• Србија је држава чланица ван Анекса I,

• Србија нема обавезе смањења емисија GHG, у 
првом обавезујућем периоду из Кјото 
протокола (2008.г. – 2012 г.)

• Србија може да учествује у пројектима који 
примењују Механизам чистог развоја



Статус Републике Србије, у реализацији 
Конвенције  и Кјото Протокола 

Сходно одредбама Конвенције Република Србија треба
да припреми ткз. Прву националну Комуникацију тј.
Први национални извештај, којим би, између осталог,
биле представљене мере које предузима држава на
плану смањења емисија (митигације), на плану
адаптације на промењене или очекиване климатске
промене, као и да припреми инвентар гасова са
ефектом стаклене баште за ткз. базну годину, као и
за временску серију како би се уочио тренд раста или
смањења емисија GHG.

Због низа објективних, али и специфичних околности,
Србија ће тек током 2010 г. завршити Комуникацију.



Република Србија и Кјото Протокол 

• У Србији су створени услови за реализацију једног од
механизама за реализацију Кјото протокола,

• Створен је неопходан институционална структура, јер
је формирано Национално тело за примену CDM,

• Припремљене су Стратегије за реализацију CDM у
енергетском сектору, као и у секторима
пољопривреде са шумарством, управљање отпадом.

• Ускоро ће бити припремљене и остале CDM
стратегије



Улога енергетског сектора, са становишта 
митигације 

• Свака, макар и површна анализа указује да је енергетика сектор
који највише доприноси стварању ефекта стаклене баште, јер
још увек се електрична и топлотна енергија, претежно, добијају
из фосилних горива,

• Поред тога за разлику од развијених земаља, велики број
земаља у развоју легитимно жели да унапреди свој социо-
економски развој, који почива на повећаној потреби за
енергијом,

• Популациони трендови указују на чињеници да пораст
становништва може, добрим делом, да потре успехе на плану
уштеде енергије и енергетске ефикасности,

• Међутим све анализе показују да се увођењм одговарајућих
мера, пре свега енергетске политике могу постићи циљеви који
ће омогућити стабилизацију климе, до краја овог века.



Мере за смањењењ емисија GHG у сектору 
енергетике у Републици Србији 

Три основне компоненте чије усвајање и
реализација могу допринети смањењу
емисија су:

• Успостављање одговарајућег законодавног 
оквира,

• Усвајање и спровођење стратешког оквира 

• Промена институционалног оквира 



Статус Републике Србије у преговорима  

Република Србија има специфичан статус у преговорима.
Формално, Србија није земља Анекса I Конвенције, односно
Анекса Б КП, па самим тим нема квантификоване обавезе
смањења GHG у првом обавезујућем периоду.

Међутим стратешки циљ Србије је прикључење ЕУ. То може имати
као последицу преквалификацију нашег чланства у “вишу
категорију” , то јест прелаз у Категорију чланице Анекса I, са
обавезама које носи тај статус.

Представници Србије имају редовне консултације са
представницима ЕУ и ЕК по овим питањима. За неке
представнике ЕК статус кандидата = статус Анекс I државе
чланице. Када је у питању ЕУ то је и много више јер је ЕУ своје
обавезе које проистичу из статуса у Конвенцији и КП,
дефинисала у законодавну регулативу, која подразумева висок
степен инстиуционалног устројства, висок ниво
професионалности надлежних државних структура, висок степен
технолошког развоја и расположивост финансијских средстава
ради реализације постављених циљева.



Статус Републике Србије у преговорима 

Званична позиција Републике Србије, коју у континуитету износи
представници наше Владе у преговорима са ЕУ – ЕК, а која је
потврђена и у писменој подршци Копенхашком Споразуму је да
Република Србија чини организоване мере на усклађивању
институционалне структуре, хармонизацији свог законодавног
оквира у складу са законодавством ЕУ, унапређењу кадровских
потенцијала који треба да реализују прихваћене обавезе, улаже у
своју техничко-технолошку и енергетску структуру и ради на
диферсификацији у снабдевању основним енергетским ресурсима,
а све у циљу смањења емисја GHG.

Полазећи од свега наведеног Република Србија је изразила
спремност да своје емисије GHG ограничи у односу на “уобичајено
пословање” у периоду до 2020 г. са “пројектованог раста” од 29%,
без примене мера за смањење, на 18 %, то јест за око 38 %, са
применом мера које ће довести до смањења емисија .



Уместо закључка 
Међународна заједница улаже значајне напоре како би се питање

климатских промена довело у сагласност са предвиђањима која
су обухваћена IV Извештајем IPCC-а.

Питање климатских промена, којим се покушава да реши глобални
проблем заштите животне средине, има своју изразиту
политичку, економску и сигурносну димензију, што га чини веома
комплексним.

Због природе проблема и захтевности његовог решења процес
преговарања је дуготрајан и код шире јавности изазива осећај
фрустрације и разочарања.

Међутим, свеобухватна анализа, од формулисања Конвенције и КП,
указује на сложеност и потребу стрпљивости и велике
преговарачке умешности да се дође до опште прихватљивог и
спроводљивог решења.

Нови међународно обавезујући споразум није на дохват руке,
вероватно неће бити усвојен ни у Канкуну, али процес иде у
позитивном правцу и сва је вероватноћа да има РАЗУМА.

Коначно шта радити у Србији, у специфичној ситуацији, каквој смо
сада. Узимајући у обзир нашу Европску перспективу, ми имамо
јасно трасиран, веома захтеван пут, који треба да доследно
спроводимо на свим нивоима и у свим секторима .



ОСВРТ НА СТАЊЕ ПРЕГОВОРА ПОД ОКРИЉЕМ 
ОКВИРНЕ КОНВЕНЦИЈЕ УН О ПРОМЕНИ КЛИМЕ 

И КЈОТО ПРОТКОЛОМ

ХВАЛА НА ПАЖЊИ 


