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Во моментов многу бавно се движат преговорите за 

дефинирање на пазарите на јаглерод, како и 

обезбедување на доволно финансиски средства за 

Варшавскиот механизам за загуби и штети. Особено 

поради тоа што богатите развиени земји сеуште 

одбиваат да ги зголемат своите заложби за 

обезбедување финансии за штетата и загубите кои ги 

трпат неразвиените земји, меѓутоа и зошто се 

обидуваат да внесат правни празнини за слободно 

толкување во Варшавскиот механизам. Ова денес 

предизвика протест на граѓанските организации 

присутни на COP25 пред почеток на high level 

сесијата за амбиција во пленарната сала поради кој 

200 активисти беа избуткани надвор од страна на 

обезбедувањето на конференцијата и не им беше 

дозволен повторен влез. Обезбедување на 

функционирање на овој механизам е од 

исклучителна важност и граѓанските организации 

нема да се повлечат од своите барања за оваа тема.  

Зголемена амбиција е тема на денот, а бидејќи 

амбициозни национални придонеси кон 

климатските промени не се доволни, мораме да 

бараме други иновативни начини за намалување на 

емисиите. Ова подразбира терминологија како 

климатски позитивни решенија и технологии, 

конзервација на биодиверзитет, реставрација на 

екосистеми и иновации во системите за храна кон 

природни решенија за намалување на емисиите на 

стакленички гасови. Климатски позитивни (climate 

positive) решенија се сите начини кои овозможуваат 

функционирање без емисии на стакленички гасови.   

На конференцијата понекогаш се случуваат и убави 

вести. Светскиот ресурсен институт (WRI) денес 

потврди дека вкупно 80 земји изразиле намера да ги 

зголемат амбициите во NDCте во 2020, овие земји 

претставуваат 10.5% од глобалните емисии на 

стакленички гасови.  

Европската Унија го најави European Green Deal, кој 

е пакет на закони и мерки кои треба понатаму да 

овозможат намалување на емисиите на стакленички 

гасови и одржлив развој за земјите од ЕУ.  

Германската влада најави отварање на фонд од 20 

милиони евра преку кој ќе финансира заедничка 

соработка помеѓу UNDP и FAO за подршка на 

земјите во развој во изработка на поефикасни 

планови во секторот земјоделие и искористување на 

земјиштето во насока на забрзување на амбициите во 

националните придонеси кон климатските промени. 

Германското министерство за животна средина ќе ја 

финансира оваа заедничка 5 годишна програма 

(2020- 2025) со цел трансформирање на 

земјоделскиот сектор во насока на намалување на 

емисиите на стакленички гасови, а зголемување на 

отпорноста на земјоделието и безбедност на 

системите за храна.  

   

ПОЧВАТА ИМА СПОСОБНОСТ ДА СКЛАДИРА 

ПОВЕЌЕ CO2 ОД СИТЕ ШУМИ И 

КОМБИНИРАНАТА АТМОСФЕРА. СЕПАК, 

ПРЕКУМЕРНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЈА И 

ЕРОЗИЈАТА ОСЛОБОДУВААТ ГОЛЕМИ 

КОЛИЧИНИ НА СО2 ОД ПОЧВАТА. - SVENJA 

SCHULZE, МИНИСТЕР ЗА ЖИВОТНА 

СРЕДИНА НА СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА 

ГЕРМАНИЈА 

 


	иновации, терминологија и протести

