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W środę, 21 października weźmie Pan udział w Radzie do spraw środowiska Unii Europejskiej.
Przedmiotem dyskusji na Radzie będzie stanowisko UE na negocjacje klimatyczne, które mają
się zakończyć w grudniu, w Kopenhadze podpisaniem nowego porozumienia o ochronie
globalnego klimatu. Nadchodzące spotkanie jest bardzo ważne, ponieważ decyzje, które na
nim zapadną, mogą pomóc Wspólnocie odzyskać utraconą pozycję lidera negocjacji
klimatycznych i przyspieszyć proces UNFCCC.
Koalicja Klimatyczna apeluje, aby na spotkaniu 21 października br. ministrowie środowiska
podjęli ważne decyzje dotyczące:

•

Wyznaczenia dla UE celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, który jest zgodny
z naukowymi wytycznymi IPCC: 40 % do 2020 roku w stosunku do 1990. Obecnie
uzyskane w Unii Europejskiej redukcje emisji (ponad 10 % w roku 2008 w stosunku do
roku 1990 wg EEA), a także ambitne cele przyjęte przez Norwegię i Szkocję pokazują,
że redukcja emisji w Unii Europejskiej o 40 % jest możliwa. Także przykład zmiany celu
redukcyjnego Japonii (z 8 na 25 %) pokazał, że najważniejsza jest polityczna wola,
której w Unii nadal brakuje. Większość redukcji powinna zostać przeprowadzona
w krajach Wspólnoty, a tylko niewielka ich część powinna być uzyskana przez
offsetowanie w krajach rozwijających się.

•

Poparcia pięcioletniego okresu zobowiązań (2013-2017), co pozwoli na
uwzględnienie piątego Raportu IPCC przy negocjowaniu zobowiązań na kolejny okres.
Niezwykle ważne jest, aby doniesienia naukowe były brane pod uwagę przy
formułowaniu celów politycznych, gdyż tylko takie podejście gwarantuje, że
podejmowane działania mogą przynieść rzeczywiste efekty w walce ze zmianami
klimatu. Przyjęcie pięcioletniego okresu pozwoli także na włączenie do przyszłych
zobowiązań najbardziej rozwiniętych krajów rozwijających się już od 2018 roku.

_______________________________________________________________________________________________________________
Sekretariat Koalicji Klimatycznej:
tel./fax: +48 22 827 33 70
Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki
e-mail: pkeom.info@gmail.com
ul. Mazowiecka 11/16
00-052 W arszawa

www.koalicjaklimatyczna.org

•

Jak najszybszego zatrzymania wycinki lasów tropikalnych i zapewnienia, że kredyty
leśne nie będą włączone w rynkowe mechanizmy redukcji emisji. Konieczne jest
także przeznaczenie dla ochrony lasów środków finansowych pochodzących z funduszy
publicznych w wysokości 30 mld euro rocznie do roku 2020 i zagwarantowanie, aby
mechanizm REDD nie wspierał lasów przemysłowych i konwersji lasów tropikalnych
w plantacje leśne.

Koalicja Klimatyczna apeluje, aby Polska była adwokatem powyższych postulatów podczas
najbliższej Rady do spraw środowiska i aby Unia Europejska przyjęła stanowisko, które
opierając się na naukowych przesłankach, przyczyni się do podpisania w Kopenhadze
ambitnego porozumienia o ochronie klimatu.

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.
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