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Programma inzake klimaatsverandering voor Latijns-Amerika breidt werkzaamheden
uit
Latijns-Amerikaanse en Europese experts coördineren hun inspanningen
Brussel, 11 oktober, 2013. Het Derde Regionale Congres van het EUROCLIMA programma, een initiatief
gefinancierd door de Europese Unie, zal plaatsvinden op 14 en 15 oktober in de stad Brussel te België.Tijdens
dit intercontinentaal evenement zullen Latijns-Amerikaanse en Europese experts de sterke punten bespreken
van de eerste fase van het EUROCLIMA programma en de acties plannen voor de volgende drie jaren.
Gezien de zeer positieve resultaten van de eerste fase van het programma (2010-2013) en mede door de
vastbesloten steun van de Latijns-Amerikaanse landen heeft de Europese Commissie besloten om door te
gaan en tien miljoen euro te investeren in een tweede fase van EUROCLIMA.
“Het Derde Regionale EUROCLIMA Congres zal een uitstekende gelegenheid zijn om te overdenken
hoe we de sterktes van de Latijns-Amerikaanse en Europese instituties beter kunnen gebruiken om
belangrijke vooruitgang te boeken in de strijd tegen klimaatverandering”, onderstreept Catherine Ghyoot,
verantwoordelijke voor het EUROCLIMA programma bij de Eenheid voor Regionale Programma’s voor
Latijns-Amerika en de Caraïben, van de Europese Commissie.
Men verwacht meer dan 50 deelnemers aan het Congres, waaronder hoge functionarissen van 17 LatijnsAmerikaanse regeringen, van de Europese Commissie, en van de directeurs van internationale organizaties
zoals het Gezamelijke Onderzoeks instituut (JRC) van de Europese Commissie, de Economische Commissie
voor Latijns-Amerika en de Caraïben (ECLAC), het Inter-Amerikaans Instituut voor Samenwerking inzake de
Landbouw (IICA) en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP).
Gedurende de twee dagen na dit Derde Congres zal bovendien de belangrijke Eerste Ronde Tafelconferentie
plaatsvinden tussen de Europese Unie en Latijns-Amerika en de Caraïben, met als thema “Samenwerking
inzake Klimaatsverandering met Latijns-Amerika en de Caraïben”. Dit evenement zal ongeveer 150 hoge
functionarissen van de regeringen van Latijns-Amerika en de Caraïben (LAC) samenbrengen met hun
tegenhangers van de Lidstaten van de EU, de Europese Commissie en de Europese Dienst voor Externe Actie.
De voordrachten van beide bijeenkomsten zullen beschikbaar zijn voor het grote publiek via de website van
de Europese Commissie.
“Een van de voornaamste sterktes van EUROCLIMA is de uitwisseling van ervaringen tussen beide
continenten; daarom bezoeken de Latijnsamerikaanse deelnemers de stad Luik, die deel uitmaakt van het
Burgemeestersconvenant, om met eigen ogen een van de belangrijkste Europees initiatieven met betrekking
to klimaatsverandering te leren kennen” legt Jan Karremans uit, de Directeur Technische Assistentie van
EUROCLIMA.
www.euroclima.org
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Verdere informatie
Valentina Villoria, Expert Communicatie en Visibiliteit, EUROCLIMA
valentina.villoria@euroclima.org
www.euroclima.org
EUROCLIMA is een gezamenlijk milieuprogramma van de Europese Unie en Latijns-Amerika, gericht op
klimaatsverandering.
Het doel is te bevorderen, dat in de nationale ontwikkelingsplannen van de overheden in Latijns-Amerika maatregelen
tegenover klimaatsverandering opgenomen worden.
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