Koalicja Klimatyczna
Poznań, 1.12.2008 r.

Informacja prasowa
Zdaniem Koalicji Klimatycznej polskich organizacji pozarządowych, a także licznych
międzynarodowych

organizacji

ekologicznych

bez

osiągnięcia

w

Poznaniu

porozumienia co do wielkości przyszłych zobowiązań redukcyjnych nie będzie możliwe
zakończenie negocjacji zobowiązań na lata 2013 – 2020 w trakcie COP 15 w
Kopenhadze. Koalicja Klimatyczna jako minimum domaga się, aby w Poznaniu:
a)potwierdzone zostało jednoznacznie, że negocjacje nowego porozumienia zakończą
się w 2009 roku w trakcie COP 15 w Kopenhadze;
b)poczyniono zasadniczy krok w kierunku uzyskania porozumienia co do osiągnięcia
co najmniej 40 % redukcji emisji gazów cieplarnianych w państwach rozwiniętych w
odniesieniu do roku bazowego w drugim okresie zobowiązań do roku 2020;
c)stworzone zostaną podstawy do osiągnięcia porozumienia co do 80 % redukcji
globalnej emisji w 2050 roku w stosunku do roku bazowego;
d)przyjęte zostaną wytyczne w odniesieniu do sposobu finansowania Funduszu
Adaptacji i kryteria do transferu technologii do krajów rozwijających się, tak, aby
działania na rzecz ochrony klimatu przyczyniały się także do poprawy warunków życia
w najbiedniejszych krajach.

Polskie organizacje pozarządowe współpracujące w ramach Koalicji Klimatycznej ze
zdziwieniem wysłuchały wystąpienia Premiera RP, w którym nie znalazły się żadne
deklaracje

potwierdzające

chęć

prowadzenia

przez

Polskę

aktywnej

polityki

klimatycznej. Naszym zdaniem wystąpienie to po raz kolejny pogorszyło wizerunek
Polski na arenie międzynarodowej. Za niezbędne uważamy co najmniej potwierdzenie
celu krajowej polityki klimatycznej, tj. osiągnięcia 40% redukcji emisji gazów
cieplarnianych w 2020 roku w porównaniu z rokiem bazowym. Za ta deklaracją muszą
jednakże pójść konkretne działania, w postaci narodowego programu rozwoju
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odnawialnych źródeł energii, z celem osiągnięcia co najmniej 20% udziału OZE w
użytkowaniu energii finalnej oraz narodowego programu poprawy efektywności
energetycznej o co najmniej 2-3% w skali roku. Polska powinna także zaakceptować
Pakiet Energetyczno - Klimatyczno Unii Europejskiej, jako instrument budowania
innowacyjnej i opartej o wiedzy niskowęglowej gospodarki.

Więcej informacji:
Dr Zbigniew Karaczun, Koalicja Klimatyczna, tel. 506 17 35 22, zbigniew_karaczun@sggw.pl
Anna Drążkiewicz, Koalicja Klimatyczna, tel. 514 32 67 80, koalicjaklimatyczna@gmail.com
Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem organizacji pozarządowych działających na rzecz
ochrony globalnego klimatu. Celem Koalicji Klimatycznej jest inicjowanie i wspieranie działań
na rzecz ustanowienia i realizacji aktywnej polityki klimatycznej w naszym kraju oraz
monitorowanie jej wdrażania.
Misja Koalicji zawiera się z stwierdzeniu, że: „aktywna polityka klimatyczna i dalsze obniżanie
emisji gazów szklarniowych w Polsce jest środkiem do równoległego wzmacniania gospodarki
lokalnej, tworzenia zielonych miejsc pracy i wzrostu globalnej odpowiedzialności każdego z
nas.”
www.koalicjaklimatyczna.org
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