RESOLUCIÓ DE LA SECTORIAL DE MEDI AMBIENT PER UNS ACORDS MÉS AMBICIOSOS EN LA
LLUITA PEL CLIMA

Del passat 7 al 18 de novembre es van reunir, a Marràqueix, al voltant de 200 països per discutir
la lluita contra el canvi climàtic en l’anomenada Conference of the Parties (COP22). Enmig de les
grans expectatives que hi havia sobre l’esdeveniment després que la COP21 de l’any anterior
conclogués en l’Acord de París, un acord internacional de mínims per lluitar contra el canvi
climàtic, la COP22 d’enguany ha estat més una reafirmació dels compromisos adquirits que no
una declaració d’intencions de cara a la implementació de l’Acord.
Les Parts van acordar mantenir els objectius acordats per aconseguir economies lliures de carboni
i energies netes com a motor econòmic. A més, els països desenvolupats van acordar diverses
mesures per ajudar als països en vies de desenvolupament a fer una transició energètica dels
combustibles fòssils a les energies renovables, reafirmant el compromís de París on es reconeixien
“responsabilitats igualades però diferenciades” entre països.
Així, es va acceptar augmentar la contribució al Fons d’Adaptació per tal que s’arribi a l’objectiu
de 100 milions de dòlars. Cal remarcar, però, que la contribució actual és d’uns 80 milions de
dòlars i aquest acord s’ha fet en un context de canvi de lideratges en la política global del món
desenvolupat, amb l’elecció d’un negacionista del canvi climàtic com Donald Trump com a
President dels Estats Units. És especialment necessari que aquests compromisos internacionals
siguin respectats pels canvis que hi ha hagut —i hi hauran— tant a Europa com als Estats Units,
dos dels principals contribuents a aquest Fons.
És per aquest motiu que són necessaris nous lideratges en la lluita contra el clima, un dels quals
pot ser la Unió Europea. Així ho sembla amb la contribució europea al Fons, del 90% de la
contribució al Fons, o amb objectius com l’Horitzó 2020
En aquest sentit, és destacable que la UE acceptés l’entrada en vigor de l’acord de París al
novembre amb un Parlament Europeu dominat per la Gran Coalició de la dreta i la
socialdemocràcia europea de capa caiguda o que la Comissió conservadora de Juncker tingui com
una de les seves prioritats la lluita pel clima. Això demostra que la batalla contra el canvi climàtic
s’ha guanyat el lloc d’importància que es mereix en la política internacional, fins i tot en aquells
sectors més reticents en acceptar-la.
Igualment d’important va ser la posada en marxa de diversos plans d’ajuda al desenvolupament o
de cooperació que la Unió Europea va anunciar durant el COP22, com ara el finançament de les
ajudes per pal·liar l’impacte que el canvi climàtic ja té en diversos països, com ara els del Pacífic.
Cada una d’aquestes iniciatives són victòries per part de les organitzacions i la societat civil que fa
tant de temps que lluitem pel reconeixement del canvi climàtic com el gran i urgent problema que
patim la societat actual i que cal realitzar mesures urgents d’adaptació i mitigació al canvi climàtic
perquè aquest tingui una afectació menor en el nostre futur proper.

Tanmateix, aquest presumpte lideratge de cara a l’escena internacional contrasta amb una Unió
Europea segrestada pels Estats, amb un executiu comunitari dèbil i poc ambiciós que, mentre
presenta projectes per la lluita pel clima, no pot impedir que a Europa diversos Estats, com Itàlia,
mostrin rebuig als acords pel clima, o com Espanya, que és simplement un actor passiu.
Finalment, cal posar de manifest que la Proclamació d’acció de Marràqueix també mostra aquesta
falta de lideratge a nivell internacional, on es demostra que cap dels més de 190 països del món
estan disposats a mostrar el camí cap a un nou model energètic i econòmic. Malgrat tot, sí que cal
destacar el reconeixement que es fa en la pròpia Proclamació a les diverses entitats no-estatals,
com les regions, els municipis i les organitzacions no governamentals, que són les veritables
columnes vertebrals en la lluita contra el canvi climàtic.
És per tot això que Joves d’Esquerra Verda:


Agraeix la voluntat de les Parts a implementar l’Acord de París, però recorda que aquesta
voluntat ja es va veure l’any anterior;



Lamenta que no s’hagin arribat a acords d’implementació reals més enllà que una
proclama de seguir negociant de cara l’any vinent o del manteniment de mecanismes que
ja són en funcionament;



Exigeix a la Unió Europea que mostri finalment lideratge en la lluita pel clima, on ha de
garantir una transició cap a les energies renovables i el complet abandonament de
l’economia basada en el carboni;



Recorda que aquesta transició és possible fer-la a partir de les competències que la
Comissió Europea ja té i que la proposta del Green New Dealno només servirà per
accelerar aquesta transició, sinó que permetrà una sortida de la crisi econòmica
austericida en què la Unió està immersa;



Exigeix al govern espanyol que passi a jugar un rol propositiu i actiu en la implementació
de les mesures per lluitar contra el canvi climàtic, posant especial atenció amb la
implementació de polítiques públiques que tirin endavant la transició cap a un nou model
energètic, eliminant l’anomenat “impost al Sol” i recuperant l’impuls a les energies
renovables;



Reconeix el paper que les regions i els municipis han de tenir en la transició cap a un nou
model econòmic i social i demana als Ajuntaments i governs regionals que assumeixin el
lideratge que els Estats no volen assumir;



Seguirà lluitant pel complet reconeixement del canvi climàtic davant d’aquells qui volen
negar la seva existència, perquè #ItsOurFuckingFuture i no permetrem que populistes
d’ultradreta el destrueixin.

Badalona, 3 de desembre del 2016

