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 Генерални секретар Уједињених нација Антонио Гутереш обратио се учесницима
самита Павринг Паст Коал алијансе.

  Бројни глобални лидери окупили су се на виртуелном самиту Павринг Паст Коал
алијансе прошле недеље како би разговарали о начинима којима би свет убрзао
транзицију од угља ка чистим изворима енергије у сусрет климатском самиту Уједињених
нација (ЦОП 26) који ће се одржати крајем године у Глазгову.   

Генерални секретар Уједињених нација Антонио Гутереш је истакао да је напуштање
угља у сектору производње електричне енергије најважнији корак за постизање циљева
предвиђених Париским споразумом и ограничење загревања на 1,5 °Ц.

  

Гутереш је захтевао од свих држава да одмах обуставе изградњу свих нових
термоелектрана на угаљ како би окончали смртоносну зависност од угља.

  

Он је такође истакао да би главни емитери требало да пре самита у Глазгову представе
своје планове за напуштање угља, као и да би представници најбогатије групе земаља

 1 / 2



Антонио Гутереш: Обуставити изградњу термоелектрана на угаљ, Кина да престане да финансира изградњу у иностранству
понедељак, 08 март 2021 16:30

Г7 требало да предводе те напоре и да до 2030. престану са употребом угља.

  

Посебну пажњу у свом говору Гутереш је посветио и питању финансирања изградње
термоелектрана у иностранству које спроводе неке земље, највише Кина.

  

“Треба зауставити финансирање термоелектрана на угаљ у иностранству и инвестиције
преусмерити у пројекте обновљивих извора енергије“, рекао је он.

  

Последња тачка говора генералног секретара УН односила се на потребну глобалне
сарадње како би отпочела праведна транзиција, тј. како би се помогло сиромашнијим
земљама, као и људима који тренутно раде у индустрији угља који ће у будућности
остати без посла.

  

У оквиру истог самита представљен је глобални алат за праћење напуштања угља
Блумберг Глобал Коал Шутдаун.

  

У овом тренутку у Европи је у току изградња свега 4 термоелектране, од којих је једна у
Србији (блок Костолац Б3). Поред тога у нашој земљи је у плану изградња још неколико
термоелектрана у будућности.

  

(Агенције)
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