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W dniu 18 września br. Rada ds. Środowiska (ENV) ma przyjąć stanowisko Unii Europejskiej na Szczyt
Klimatyczny ONZ (COP21). Koalicja Klimatyczna oczekuje, że polski rząd będzie aktywnie wspierać
działania Unii Europejskiej, służące wypracowaniu w Paryżu sprawiedliwego porozumienia na rzecz
ochrony klimatu. Musimy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych tak, aby zatrzymać wzrost średniej
temperatury globalnej poniżej 2°C w porównaniu do poziomu sprzed rewolucji przemysłowej. Coraz
częstsze długotrwałe susze, powodzie i inne gwałtowne zjawiska pogodowe, będące skutkiem zmian
klimatu, stały się rzeczywistością, z którą mamy do czynienia na co dzień. Już teraz przynoszą
miliardowe straty w gospodarce, niszczą środowisko oraz zagrażają życiu i zdrowiu coraz większej
liczbie mieszkańców Ziemi. Skutki te szczególnie dotkliwie odczuliśmy ostatnio również w Polsce,
ponosząc straty nie tylko w rolnictwie, ale w całej gospodarce z powodu niewydolności systemu
energetycznego. Oprócz nich ponosimy również olbrzymie koszty społeczne. Dziesiątki tysięcy ludzi
choruje i umiera w naszym kraju z powodu przekroczenia stężenia szkodliwych dla zdrowia gazów i
pyłów w powietrzu. Zaniechanie działań prewencyjnych wygeneruje z czasem koszty społeczne i
zdrowotne nieporównywalnie wyższe niż systematyczne ograniczanie emisji gazów cieplarnianych.
Przypominamy więc, że globalne porozumienie i przyjęcie wiążących zapisów są koniecznością, również
dla Polski. Świadomość tego mają naukowcy i coraz większe grono odpowiedzialnych polityków oraz
przywódców światowych. Jednym z najważniejszych głosów w tej kwestii jest encyklika Papieża
Franciszka, „Laudato Sii”. „W kwestii zmian klimatu istnieje jasny, zdecydowany i nieuchronny
imperatyw etyczny do działania (…) Ta sama logika, która utrudnia podjęcie radykalnych działań w
celu odwrócenia tendencji globalnego ocieplenia, nie pozwala na likwidację ubóstwa.” „Wiemy, że
technologia oparta na spalaniu silnie zanieczyszczających paliw kopalnych, zwłaszcza węgla, ale także
ropy naftowej, a w mniejszym stopniu gazu, powinna być stopniowo zastąpiona.” – słowa Jego
Świątobliwości głęboko poruszyły ludzi na całym świecie, bez względu na wyznawaną wiarę i
światopogląd. Wierzymy, że ministrowie środowiska krajów członkowskich UE będą o nich pamiętać
zarówno na spotkaniu z Papieżem, jak i w czasie najbliższego posiedzenia Rady ds. Środowiska UE.
Mamy nadzieję, że na posiedzeniu Rady szczególna uwaga zostanie poświęcona przedstawionym poniżej
kwestiom.

1. Protokół paryski musi bazować na najnowszych danych naukowych i budżetach węglowych
określonych przez IPCC
Stanowisko UE musi być zgodne z najnowszymi danymi naukowymi w kwestiach zmian klimatu.
Powinno uwzględniać wpływ różnych poziomów ocieplenia na gospodarkę oraz środowisko. Musi także
przedstawiać niezbędne działania na rzecz łagodzenia skutków zmian klimatu i maksymalnego
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Co prawda sam szczyt klimatyczny nie zapewni nam
bezpiecznej przyszłości, jednak sprawą nadrzędną powinno być podjęcie stanowczych decyzji odnośnie
ograniczenia wzrostu średniej temperatury globalnej poniżej 2°C, a nawet zbliżyć się do 1,5° C.
2. Brak postępu w finansowaniu działań na rzecz klimatu zagraża osiągnięciu porozumienia w
Paryżu
Przed COP21 kraje rozwinięte będą musiały przedstawić wiarygodną mapę drogową, jak zamierzają
spełnić swoje obietnice zwiększenia wsparcia finansowego do 100 mld $ rocznie do 2020 roku oraz
wyznaczyć poziom finansowania publicznego. Protokół paryski powinien również zawierać zobowiązanie
weryfikacji wspólnych celów wsparcia po roku 2020, z uwzględnieniem odrębnych celów adaptacyjnych.
Powinny one być oparte na ocenie potrzeb krajów wymagających takiej pomocy.

3. Ograniczenie wzrostu średniej temperatury globalnej poniżej 2°C wymaga wzmożonych
wysiłków na rzecz zmniejszania emisji przed rokiem 2020
Jeśli chcemy mieć realną szansę ograniczenia globalnego ocieplenia, działania na rzecz zmniejszania
emisji w okresie 2016-2020 muszą zostać zwielokrotnione. Powinny objąć wszystkie sektory, łącznie z
transportem morskim i lotniczym. Jesteśmy zaniepokojeni faktem, że UE nie podnosi swoich celów
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do roku 2020, mimo iż osiągnęła już redukcję o 20%,
zakładaną na ten rok. Jeżeli ustalenia szczytu paryskiego mają być wiarygodne, muszą zawierać
wymierne zobowiązania – również ze strony UE – odnośnie ograniczania emisji gazów cieplarnianych
przed 2020 rokiem.
4. UE musi podnieść swój cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 przed COP21
Obecny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40% do roku 2030 nie odzwierciedla wkładu, jaki UE
powinna wnieść w działania na rzecz ograniczenia wzrostu średniej temperatury globalnej poniżej 2°C,
nie mówiąc już o granicy 1,5°C. By skutecznie przeciwdziałać dalszym zmianom klimatu, UE powinna
przedstawić przed spotkaniem paryskim konkretne budżety emisji na lata 2021-2025 i 2026-2030 oraz
uszczegółowić termin „co najmniej”.
5. Pięcioletnie okresy zobowiązań są najlepszym narzędziem do przeglądu i zmian przyjętych celów

Zadeklarowane Wkłady Krajowe (INDC) są daleko niewystarczające do przeciwdziałania dalszym
zmianom klimatu. Istnieje poważne niebezpieczeństwo, że przyjęte na szczycie paryskim cele do roku
2025, a nawet te do 2030, będą na tyle niskie, że nie ograniczą wzrostu średniej temperatury globalnej
do 3 a nawet 4°C. Wzywamy UE do poparcia postulatu, który zakłada weryfikację celów poszczególnych
państw co 5 lat. Tego rodzaju zapis powinien stać się integralną częścią protokołu paryskiego. Jest
bowiem najbardziej efektywnym mechanizmem, który powinien zostać ustalony na COP21.

6. Rok 2050 – globalny cel wyeliminowania emisji i 100% udziału odnawialnych źródeł energii w
miksie energetycznym
Protokół paryski musi jasno zakomunikować, że gwałtowne kurczenie się dostępnych zasobów paliw
kopalnych, ich wysoce negatywna rola w degradacji środowiska (nie tylko oddziaływanie na zmiany
klimatu) oraz niekorzystny wpływ na zdrowie są faktem. Dlatego jak najszybciej należy podjąć
działania na rzecz osiągnięcia 100% udziału OZE w miksie energetycznym i globalnej dekarbonizacji
najlepiej już do roku 2050. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, jeżeli nie nastąpi
zasadnicza zmiana w wykorzystywaniu paliw kopalnych, to pula emisji CO2, pozwalająca utrzymać
wzrost temperatury na poziomie 2oC, zostanie wyczerpana w 2040 roku. Zatem obecna propozycja UE,
dotycząca globalnej dekarbonizacji do 2100 roku, jest dalece niewystarczająca. Zakłada bowiem
użytkowanie wysokoemisyjnych technologii i niebezpiecznie opóźnia konieczność podjęcia globalnych
działań na rzecz łagodzenia postępujących zmian klimatu.
Instytucje finansowe zaczęły rezygnować z inwestycji w paliwa kopalne, a szczególnie w przedsięwzięcia
związane z węglem. Wśród nich można wymienić m.in Norweski Rządowy Fundusz Emerytalny,
Fundację Rockerfellera, Axa. Wiele kościołów, uniwersytetów, samorządów i funduszy związkowych
wyprzedaje swoje udziały w firmach, które generują zyski w wyniku olbrzymiej degradacji środowiska
naturalnego. Największe gospodarki świata, w tym Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy
Francji, zadeklarowały, że nie będą wspierać inwestycji opartych na węglu. Bank Światowy i Europejski
Bank Inwestycyjny również nie są zainteresowane finansowaniem nowych przedsięwzięć węglowych.
Polskie firmy także odczuwają tę zmianę na rynku finansowym. Dalsze trzymanie kapitału w tym
sektorze wiąże się z dużym ryzykiem inwestycyjnym. Co gorsze, wysokość przyszłych emerytur Polek i
Polaków będzie w znacznej mierze uzależniona również od sytuacji ekonomicznej polskich
przedsiębiorstw energetycznych. Ich konkurencyjność

w zmieniających się realiach inwestycyjnych

będzie zależeć od tego, jaką wybiorą ścieżkę rozwoju oraz czy przyjęta przez nich strategia będzie
zgodna z polityką klimatyczną UE oraz porozumieniem zawartym w Paryżu.
Jednocześnie globalne trendy, dotyczące kosztów inwestycji w czyste technologie, oparte na
odnawialnych źródłach energii, są jednoznaczne. OZE stają się coraz tańsze i nie można lekceważyć ich
potencjału zarówno ekonomicznego, jak i technologicznego. Bloomberg pokazuje, że w latach 2009-2015
średni globalny koszt fotowoltaiki spadł o 59%, a wiatru na lądzie o 11,5%. Również rozwój morskich
farm wiatrowych przyczynia się do zwiększenia efektywności kosztowej tego sektora. Jak pokazują

analizy obecne całkowite zapotrzebowanie na energię w Polsce można byłoby pokryć z odnawialnych
źródeł.
7. UE musi wspierać słabiej rozwinięte państwa w ich procesach adaptacyjnych, ponoszonych
kosztach i stratach
Rzeczą niezwykle istotną jest zawarcie w protokole paryskim zrównoważonych, długoterminowych
celów adaptacyjnych. Pozwoli to na podniesienie politycznej rangi adaptacji i stanie się katalizatorem
globalnych działań na rzecz transformacji, korespondujących ze scenariuszami redukcji emisji gazów
cieplarnianych i ograniczenia wzrostu średniej temperatury globalnej poniżej 2°C.
Szczyt paryski jest niepowtarzalną okazją dla całego świata do podjęcia wspólnych i konkretnych
działań na rzecz ochrony klimatu. Mamy nadzieję, że okazja ta nie zostanie zaprzepaszczona.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Jędrzejewski
Rzecznik ds. politycznych
Koalicja Klimatyczna

