
Što je COP ? 

 

Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCCC), usvojena 

1992. godine na summitu u Rio de Janeiru, ima za cilj smanjiti koncentraciju stakleničkih 

plinova u atmosferi na razinu koja će spriječiti opasno antropogeno djelovanje na klimatski 

sustav. Tijekom godina, zahvaljujući djelovanju Međuvladine skupine stručnjaka za promjenu 

klime IPCC (koja je 2007. godine dobila Nobelovu nagradu za mir), postignut je znanstveni 

konsenzus oko potrebe zadržavanja porasta zatopljenja do  2 °C do 2100. godine u odnosu na 

1750 (predindustrijsko razdoblje).  

Okvirnu konvenciju je ratificiralo 195 zemalja i Europska unija,  koje čine sve zajedno 

vrhovno tijelo, Klimatsku konferenciju stranaka COP, koja se svake godine, sustavom rotacije 

održava u jednoj od zemalja unutar pet regionalnih skupina.  21.  COP  će se održati od 30. 

studenog do 11. prosinca u Parizu-Le Bourget, pod predsjedavanjem Laurenta Fabiusa, 

francuskog ministra vanjskih poslova i međunarodnog razvoja.   

Glavni cilj COP21 je usvajanje pravnog instrumenta koji bi svojom dalekosežnošću, 

pravednošću, restriktivnošću i primjenjivošću na sve, omogućio smanjenje emisije 

stakleničkih plinova u cilju zadržavanja porasta zatopljenja do 2°C. Potrebno je istaknuti da se 

globalno zatopljenje nastavlja. Dvije tisuće četranesta godina je bila najtoplija u povijesti, dok 

je lipanj 2015. bio najtopliji mjesec otkad postoje temperaturna mjerenja.  

Četrdeset osam država se već obvezalo smanjiti vlastitu emisiju stakleničkih plinova. U 

odnosu na 1990. godinu, Europska unija se obvezala smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 

40% do 2030. godine  te za 80 % do 2050. godine.   

Klimatski izazovi daju prigodu za nove, održive gospodarske aktivnosti, za otvaranje održivih 

radnih mjesta, kao i za osmišljavanje novih načina proizvodnje i potrošnje. Tijekom Summita 

o klimi, koju je 23. rujna 2014. godine u New Yorku organizirao Glavni tajnik Ujedinjenih 

naroda, osmišljene su ili su bile podržane brojne inicijative u području energije, šumarstva, 

prijevoza, poljoprivrede…Francusko predsjedništvo COP21 će svesrdno poduprijeti « Agendu 

iznalaženja novih rješenja ». 

Kad je riječ o Francuskoj, ona je u sprnju 2015. usvojila Zakon o tranziciji energije za zeleni 

rast. Zakon se odnosi na energetsku obnovu zgrada,  obnovljive izvore energije (sunce, vjetar, 

hidraulika, biogorivo, geotermalni izvori, morska energija…) čije se korištenje potiče nauštrb 

fosilne energije, razvoj zelenog prijevoza, smanjivanje rasipanja energije te promicanje 

cirkularne ekonomije.   

 


