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CIMERA DEL CLIMA 2019 NACIONS UNIDES

L’objectiu d’aquesta conferència a estat aprovar les regles d’aplicació de l’Acord de París (2015) i començar a

fixar metes més ambicioses de reducció d’emissions.

-França i Regne han afirmat a Nova York que seran neutrals en carboni el 2050, una promesa que ja

havien anunciat mesos enrere però que segueix sense concretar-se en mesures que mostrin les

possibilitats reals d'èxit. Per la seva banda, la ministra alemanya de Medi Ambient, ha reconegut que

el seu país manté el compromís de ser neutral en carboni però que encara no sap exactament com

fer-ho.

-La absència a la cimera de Nova York del president de la Xina -país amb major emissió de gasos

d'efecte hivernacle és un altre dels símptomes del relatiu abast de la reunió convocada per l'ONU.

L'anunci de la reducció d'emissions de la Xina no aporta canvis transcendentals en l'acció climàtica

d'aquest país, que segueix sense concretar quan arribarà al seu 'peak' (nivell màxim) d'emissions i

començarà a reduir-les de forma real.

-En el cas de l'Índia, ha esquivat la petició del secretari general de Nacions Unides de reduir la

dependència del carbó i s'ha limitat a indicar que el seu país incrementarà l'ús d'energies renovables.

-Tres dels quatre països amb els majors plans d'expansió del carbó - Índia, la Xina i Turquia - van ser

convidats a parlar a la cimera de Nova York però cap d'ells es va comprometre en ferm a abandonar

aquesta font d'energia contaminant i d'elevades emissions de gasos que provoquen en canvi climàtic.

-La ONU ha exposat amb aquesta cimera seves bones intencions però, un cop més, s'han demostrat

els seus limitats recursos a l'hora de convèncer els països amb major responsabilitat en la crisi

climàtica.

Quins desacords hi ha hagut?

Acords de països en via de 

desenvolupament:
En que consisteix aquesta reunió?

UE: va anunciar el el 25% del següent pressupost serà destinat a activitats en relacions climàtiques.

- França: va dir que no arribaria a cap acord amb els països que no compleixin els acords de Paris.

- Alemanya: neuralitzara el carmoni cap al 2050.

- Regne Unit: donara una contrubucio important adicional d’uns 11.600 milions de £.

- Espanya: sonara 150 milios d’€ al Fons Verd del Clima.

- França, Alemanya i Paisos Baixos: reduiran al 55% per el 2030 lesseves emisions.

- Alemanya i Eslovaquia: es van unir al Powering Past Coal Aliance.

- Finlandia: va prometre convertirse en carboni neutre per el 2035 i carboni negatiu poc més

endevant.

- Eslovaquia: es va compometre a posar fi als subsidis de mines de carbó en el 2023 i a neutralitzar

el carboni cap al 2050.

- Irlanda: buscara nou petroli pero encara utilitzara el gas como a combustible pont.

- Rusia: va ratificar el acord de París.

- Italia: eliminara el carbó per al 2025 i la neutralitzacio d’aquest cap el 2050, també es va

comprometre a establir un nou acord verd que inclou un programa de treballs verds i revisar els

subsidis de combustible fosils.

- Grecia: tancara totes les plantes d’energia de lignite per el 2028 i desmatellar les plantes de carbó

per el 2020.

- Hungria: eliminara progresivament el producció d’electricitat a carbó per el 2030 i augmentar la

cobertura forestal un 30% a partir de 2020.

- Suecia, Corea del Sud, Dinamarca i Islandia: van anunciar que duplicarien la seva contribució en

el Fons Verd també contribuirien Paisos Baixos, España, Austria, Monaco, Eslovenia, Hungria i

Lienchenstein.

EE.UU: Trump es queda al marge dels esforços per guanyar compromisos contra el canvi climàtic,

encara que no és una sorpresa. El president nord-americà ha deixat clar en la seva política domèstica

que no s'adscriu a la urgència climàtica i un dels seus grans èxits a la Casa Blanca ha estat el

desmantellament sistemàtic de les regulacions mediambientals implantades pel seu antecessor,

Barack Obama. En el pla internacional, res més tocar el poder anunciar que el seu país abandonaria

l'Acord de París.Tot i que no ha assistit com a participant, Trump ha estat d'observador al públic.

Per això, Guterres i els països més implicats amb el repte climàtic han donat al Govern de Trump per

perdut en aquest capítol i s'esforcen per aconseguir compromisos d'altres actors, tant de governs com

de la societat civil o de les ciutats.

Japó: no va estar invitat a la cimera, ja que, només ho estaben els paisos que tinguesin grans

iniciatives contra les emissions i ara mateix estan construint noves plantes de carbó.

Australia: no va asistir cap representant del pais per falta de coses que anunciar.

Canada: no es va presentar cap representant del pais.

-77 es van comprometre a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle a zero net per a l'any països 

2050.

- 70 països anuncien que impulsaran els seus plans d'acció nacionals per a 2020 (donin el marc de l'Acord de 

París) o que han començat el procés per fer-los realitat.

- Més de 100 líders empresarials van realitzar accions concretes per alinear-se amb els objectius de l'Acord 

de París i accelerar la transició de l'economia grisa a la verda.

- Més de 100 ciutats, incloses moltes de les més grans del món, van anunciar importants i nous passos 

concrets per combatre la crisi climàtica.

- 12 països assumeixen compromisos financers amb el Fons Verd per al Clima, l'organisme financer oficial 

mecanisme per ajudar els països en desenvolupament en pràctiques d'adaptació i mitigació per contrarestar 

canvi climàtic. Espanya anuncia 150 milions d'euros en els pròxims quatre anys.

- Índia es compromet a augmentar la capacitat d'energia renovable a 175 gw per 2022 i es compromet a 

seguir augmentant a 450GW.

- Xina anuncia que reduiria les emissions de gasos d'efecte hivernacle en més de 12.000 milions de tones 

anuals, i que seguiria un camí d'alta creixement de qualitat i desenvolupament baix en carboni.

- França anuncia que no signarà cap nou acord comercial amb països que tenen polítiques contràries a 

l'Acord de París.

- La Unió Europea anuncia que almenys el 25% del proper pressupost de la UE es dedicarà a activitats 

relacionades amb el clima.

- La Federació de Rússia anuncia que ratificarà l'Acord de París, amb la qual cosa el nombre de països que 

s'han adherit passarà a ser de 187.

- Pakistan anuncia que plantarà més de 10.000 milions d'arbres en els propers cinc anys.

- 87 empreses importants es comprometen a reduir les emissions i alinear els seus negocis amb el que els 

científics diuen que cal per limitar el pitjor impactes del canvi climàtic.

A quins acords han arribat?
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