
 
 

 

COP 26: transatlantsko poslovanje posvećeno klimatskoj politici 
 

Petak, 29. listopada 2021. – U nadolazeća dva tjedna svjetski će se vođe okupiti u Glasgowu 
kako bi potaknuli djelovanje u smjeru ostvarenja ciljeva Pariškog sporazuma. Sastanak na vrhu 
UN-a u okviru konferencije COP26 označava ključnu prekretnicu u pronalaženju zajedničkih 
rješenja jer se diljem svijeta počinju primjećivati konkretne posljedice klimatskih promjena.   
 
Kao predstavnici transatlantske poslovne zajednice u Europi, supotpisnici u potpunosti 
podržavaju ciljeve konferencije COP26, kao i ciljeve smanjenja emisija utvrđene Pariškim 
sporazumom.  Mi vjerujemo da je međunarodna suradnja nužna za ostvarivanje ciljeva 
globalne klimatske neutralnosti. Prijelaz na ugljično neutralno gospodarstvo koje će 
doprinijeti životima ljudi moguć je samo putem neprekinutog zajedničkog dijaloga među 
svjetskim vođama, od razvijenih zemalja do zemalja u razvoju, od MSP-a do globalnih 
korporacija.   
 
U okviru klimatskog programa transatlantsko partnerstvo je od presudne važnosti. 
Transatlantska bi gospodarstva, kao jedna od najvećih svjetskih onečišćivača, trebali biti 
primjer te upotrijebiti svoj globalni utjecaj kako bi svoje saveznike i partnere privukli na 
natjecanje u ostvarivanju nulte stope emisija. Europa i SAD već su preuzele vodstvo u 
izdavanju zelenih obveznica te su izdale 80 % ukupnih zelenih obveznica u 2020.  
 

Industrija već doprinosi ublažavanju klimatskih promjena diljem svijeta tako što se proizvode 
nove tehnologije s niskom emisijom ugljika, pruža se potpora zelenom financiranju te se 
smanjuje ekološki otisak. Međutim, supotpisnici su svjesni da je potrebno učiniti i više od toga 
te su spremni surađivati s donositeljima politika kako bi zelena tranzicija bila uspješna.   
 
Kao glavni kupci europske obnovljive energije, transatlantska poslovna zajednica u Europi bila 
je i ostaje nepokolebljiva u svojoj posvećenosti djelovanju za ostvarivanje ciljeva iz Pariškog 
sporazuma te osiguravanju uspješne zelene tranzicije, koja je kombinacija održivosti i 
dobrobiti.  
 
 

Potpuna lista potpisnika u nastavku 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.thrivingtogether.eu/analysis/146-the-transatlantic-energy-economy
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Potpisnici: 
 
AmCham Albanija  
AmCham Armenija  
AmCham Azerbajdžan   
AmCham Bosna i Hercegovina 

AmCham Belgija 

AmCham Hrvatska  
AmCham Danska 

AmCham Estonija 

AmCham EU  
AmCham Finska 

AmCham Francuska 

AmCham Gruzija  
AmCham Njemačka  
AmCham Gibraltar   
AmCham Mađarska  
AmCham Irska 

AmCham Italija 

AmCham Kosovo  
AmCham Latvija 

AmCham Litva 
AmCham Crna Gora 

AmCham Sjeverna Makedonija  
AmCham Poljska 

AmCham Rumunjska 

AmCham Rusija  
AmCham Srbija  
AmCham Slovačka 

AmCham Slovenija 

AmCham Španjolska 

AmCham Švedska  
AmCham Nizozemska  
AmCham Turska 

AmCham Ukrajina  
American-Hellenic Chamber of Commerce  
BritishAmerican Business (BAB)  
Israel-America Chamber of Commerce  
Swiss-American Chamber of Commerce  
 

 


