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We wtorek, 20 października weźmie Pan udział w Radzie do spraw gospodarczych
i finansowych Unii Europejskiej, na której przedmiotem dyskusji będą kwestie związane
z architekturą finansową przyszłego porozumienia o ochronie klimatu, które ma zostać
podpisane już w grudniu br. w Kopenhadze. Jest niezwykle ważne, aby na spotkaniu ECOFIN
zapadły decyzje, które pozwolą Unii Europejskiej odzyskać utraconą pozycję lidera negocjacji
klimatycznych i przyspieszą proces UNFCCC.
Koalicja Klimatyczna apeluje, aby aktywne stanowisko Polski doprowadziło do deklaracji
dotyczącej konkretnej kwoty, którą Unia Europejska przeznaczy na przeciwdziałanie zmianom
klimatu, adaptację i ochronę lasów w krajach rozwijających się w ramach przyszłego
porozumienia klimatycznego. Członkowie Koalicji Klimatycznej uważają, że zaproponowana
przez Komisję Europejską kwota od 2 do 15 mld euro rocznie jest zdecydowanie za niska.
Zgodnie z historyczną odpowiedzialnością i możliwościami finansowymi Unia Europejska
powinna przeznaczyć na te cele 35 mld euro. Kwota ta powinna stanowić ok. 1/3 całości
funduszy niezbędnych do wsparcia krajów rozwijających się w walce ze zmianami klimatu.
Kraje uprzemysłowione powinny przeznaczać na realizację przyszłego porozumienia coraz
większe środki, tak, aby systematycznie rosnąc, osiągnęły one w roku 2020 wielkość 110 mld
euro rocznie. Z tego 40 mld powinno zostać przeznaczone na wsparcie rozwoju czystych
technologii energetycznych, kolejne 40 mld na adaptację do nieuniknionych zmian klimatu,
a 30 mld na ochronę lasów.
Fundusze muszą być nowe i dodatkowe w stosunku do zadeklarowanej obecnie oficjalnej
pomocy rozwojowej (ODA) i muszą pochodzić ze środków publicznych. Mechanizm
gwarantujący pozyskiwanie funduszy musi być skuteczny i zapewniać stały dopływ środków.
Koalicja Klimatyczna wspiera norweską propozycję pozyskiwania funduszy poprzez sprzedaż
na aukcjach części rocznego przydziału uprawnień do emisji krajów uprzemysłowionych. Za
bardzo istotne uznaje również nałożenie podatku na międzynarodowy ruch lotniczy i morski
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bądź włączenie go w globalny system handlu uprawnieniami do emisji (cap and trade) w ujęciu
sektorowym.
Aby zapewnić efektywne zarządzanie środkami finansowymi, konieczne jest ustanowienie
instytucji, która w ramach UNFCCC będzie w sposób przejrzysty i zgodny z rzeczywistymi
potrzebami krajów rozwijających się zarządzać funduszami klimatycznymi. Obecnie
funkcjonujące instytucje okazały się niezdolne do wypełniania swoich funkcji i nieefektywne,
dlatego muszą zostać zastąpione przez nową strukturę.
Polska musi mieć swój sprawiedliwy udział1 w przyszłym funduszu klimatycznym i wspierać
rozwiązania, które zapewnią pomoc dla krajów najbardziej potrzebujących. Koalicja
Klimatyczna wzywa Pana Ministra, aby Polska była adwokatem powyższych postulatów
podczas najbliższego spotkania ECOFIN i aby nasz kraj nie był hamulcowym przyszłego
porozumienia.

Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 18 organizacji pozarządowych: Dolnośląskiej
Fundacji Ekorozwoju, Fundacji Aeris Futuro, Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii,
Fundacji Ekologicznej Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacji Ekologicznej Arka, Greenpeace
Polska, Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Klubu Gaja, Ligi Ochrony Przyrody, Polskiej Zielonej
Sieci, Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Dolnośląskiego, Polskiego Klubu Ekologicznego
Okręgu Górnośląskiego, Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego, Polskiego
Klubu Ekologicznego Okręgu Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Ekologicznego Eko-Unia,
Społecznego Instytutu Ekologicznego, WWF Polska, Zielonego Mazowsza.
Jej misją jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom
klimatu dla dobra ludzi i środowiska.

W roku 2007 emisja gazów cieplarnianych w Polsce na mieszkańca wynosiła 10,5 tony CO2eq, podczas gdy
najnowsze badania naukowe wskazują na potrzebę obniżenia jej do poziomu 1,6 tony CO2eq na mieszkańca (6,5 razy).
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