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Informacja prasowa
W dniu 28. listopada rozpoczął się w Durbanie międzynarodowy szczyt klimatyczny - XVII
Konferencja Stron Ramowej Konwencji ONZ (COP17) w sprawie Zmian Klimatu. To
najważniejsze wydarzenie w tym roku, a także największe wyzwanie, z jakim zmierzy się Polska
w trakcie swej prezydencji w Unii Europejskiej. Podczas szczytu UE musi postawić sobie
ambitne cele tak, by można było mówić o powrocie Unii do roli lidera negocjacji klimatycznych.
Kluczowymi kwestiami, jakie powinny zostać poruszone przez przedstawicieli UE są:
1. Zagwarantowanie rozpoczęcia drugiego okresu rozliczeniowego Protokołu z Kioto
natychmiast po zakończeniu pierwszego – w sposób płynny i bez żadnej przerwy. Wejście w rok
2013 bez wiążących celów redukcyjnych przyjętych na poziomie międzynarodowym oraz zasad
ich realizacji byłoby katastrofą dla unijnego systemu handlu emisjami.
2. Przyjęcie przez kraje rozwinięte przedziału redukcji zgodnego z zapisami Porozumień z
Cancun – czyli 25-40%. Powinien także zostać przyjęty program podwyższania celu, aż do
osiągnięcia górnej granicy powyższego przedziału (jeszcze przed COP18). Proponowany poziom
redukcji emisji nie może być zaakceptowany, bo nie tylko zamknie drogę do zatrzymania
wzrostu średniej temperatury globalnej na poziomie 1,5ºC, ale też nie zagwarantuje, że wzrost
ten będzie niższy niż 2ºC.
3. Przyjęcie szczegółowych wytycznych dla Narodowych Planów Adaptacyjnych (National
Adaptation Plans, NAPs). Powinny być kompleksowe, transparentne, uwzględniające udział
społeczeństwa i wrażliwe na problemy najbardziej zagrożonych grup społecznych i
ekosystemów oraz na kwestie płci.
4. Zapewnienie finansowania Zielonego Funduszu Klimatycznego (Green Climate Fund, GCF), na
odpowiednim poziomie od roku 2013. Środki GCF nie mogą zastępować dotychczasowej pomocy
rozwojowej udzielanej najbiedniejszym krajom świata. Dlatego też niezbędne jest wskazanie
konkretnych publicznych źródeł dla lat 2013-2015 oraz utworzenie Programu Roboczego w celu
(długoterminowej) mobilizacji adekwatnego publicznego finansowania ze zróżnicowanych
źródeł, wśród których powinny znaleźć się środki z budżetów krajów rozwiniętych.
5. Zagwarantowanie mandatu do dalszych negocjacji w ramach Grupy Roboczej ds.
Długoterminowej Współpracy (Working Group on Long-term Cooperative Action under the
Convention, AWG-LCA) w celu osiągnięcia sprawiedliwego, ambitnego i prawnie wiążącego
porozumienia, które powinno zostać przyjęte nie później niż w roku 2015. Powinno ono
obejmować sprawiedliwy podział zobowiązań pomiędzy wszystkich sygnatariuszy, krajów
rozwiniętych i rozwijających się, adekwatny do ich odpowiedzialności i możliwości.
6. Nowe porozumienie musi zawierać mechanizmy weryfikujące zgodność działań z celami,
gwarantujące wypełnienie przez wszystkie państwa zobowiązań redukcyjnych i finansowych.
Zobowiązania te muszą opierać się na podejściu „od ogółu do szczegółu”, tj. od poziomu redukcji
emisji i finansowania działań niezbędnych w skali globalnej do zapobiegania niebezpiecznym

skutkom zmian klimatu w środowisku lokalnym. Nie realizowanie zobowiązań zawartych
porozumieniu powinno skutkować konsekwencjami finansowymi – kary mogłyby dodatkowo
wspierać Fundusz Klimatyczny.
7. Zapewnienie, że wynegocjowane, wiążące porozumienie obejmie wszystkie kraje o dużej
emisji. Nie może dojść do sytuacji, w której poszczególne państwa uzależniają swoje decyzje od
działań innych.
W ocenie Koalicji Klimatycznej tylko zapewnienie, że wszystkie powyższe postulaty zostaną
uwzględnione i zawarte w wypracowanym porozumieniu oznaczać będzie sukces tej
konferencji. Każdy inny jej wynik zostanie uznany za porażkę tak światowych przywódców
odpowiedzialnych za budowę nowego ładu ekologicznego na naszej planecie, jak i wszystkich
społeczeństw.
Konieczność realizacji ww. postulatów wynika z braku podjęcia wiążących decyzji podczas
poprzedniego szczytu klimatycznego w Cancun. Dotyczą one przede wszystkim podniesienia
celu redukcyjnego do co najmniej 30% i sprawiedliwym podziale obciążeń pomiędzy kraje
członkowskie.
Kolejną kwestią jest adaptacja i ochrona najbardziej zagrożonych krajów. – Już dziś możemy
zaobserwować zmiany w postaci wzrastających cen żywności, zmniejszenia poczucia
bezpieczeństwa, ograniczenia wymiany międzynarodowej – mówi dr hab. Zbigniew Karaczun,
ekspert Koalicji Klimatycznej. – Dlatego obok podejmowania i wdrażania prac na rzecz redukcji
emisji, coraz ważniejsze staje się podejmowanie prac mających na celu adaptacje społeczeństw
do skutków tych zmian.
Wśród największych problemów znajdują się też finanse. Nadal nie wiadomo, skąd mają
pochodzić pieniądze na, powołany w Cancun, Zielony Fundusz Klimatyczny (Green Climate
Fund, GCF), uznawany za jeden z największych sukcesów poprzedniego COP-u. Brak
sformułowanych zasad co do jego finansowania oraz zapewnienia, że jest jedynie funduszem
dodatkowym spowoduje, że zostanie zmarnowana szansa na dodatkowe wsparcie dla programu
Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (Official Development Assistance, ODA).
Skutki zmian klimatu, jeśli ich nie ograniczymy i nie przygotujemy się na nie, są dla ludzi,
rozwoju gospodarczego i środowiska zagrożeniem wielokrotnie większym od kryzysu. – dodaje
Karaczun. – Ochrona klimatu jest ogromnym, historycznym wyzwaniem. Niezwykle trudnym, ale
unikanie go oznacza porzucenie idei solidarności i zaakceptowanie bardzo wysokiego ryzyka dla
przetrwania naszej cywilizacji.
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