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Trzeba nabrać tempa!*
Przez ostatnie dwa tygodnie negocjacje
posuwały się w ślimaczym tempie, a liczba
żądań
wysuwana przez specjalistów
zajmujących się zmianami klimatu rosła
bardzo szybko. Jak więc nabrać prędkości na
drodze do Kopenhagi?
Pewne działania zostały jednak podjęte w
Poznaniu. Dotyczą on przyjęcia programów
działań dla obydwu grup roboczych (AWGLCA, AWG-KP), które są pierwszym krokiem
do dalszych negocjacji nad tekstem. Jeśli
jednak negocjatorzy nie otrzymają mandatu
politycznego niezbędnego do stworzenia
wiążącego konsensusu, żaden tekst nie
zagwarantuje porozumienia w Kopenhadze.
Konieczna jest przede wszystkim zmiana
stanowisk poszczególnych krajów. Jednak od
konferencji na Bali (COP13) nie pojawiło się
zbyt wiele dowodów świadczących o
prawdziwych zmianach w podejściu
do
kształtowania
krajowych
polityk
klimatycznych. Jest to główna przeszkoda do
osiąknięcia sukcesu.
Negocjacje klimatyczne nie powinny polegać
na złośliwym targowaniu się o szczegóły.
Chodzi raczej o zbliżanie do siebie stanowisk
poszczególnych
krajów,
w
kierunku
sprawiedliwego i wiążącego porozumienia.
Najlepszym
przykładem
ilustrującym
niewzruszone stanowiska stron jest zakres
redukcji emisji, który kraje rozwinięte mają
przyjąć jako wspólny cel (25 do 40% do 2020
roku od w odniesieniu do roku 1990).
Odmowa Australii, Kanady, Rosji i Japonii
zrewidowania swoich stanowisk z Bali
oznacza, że straciliśmy rok czasu. Kraje
rozwinięte
muszą
podczas
negocjacji
przedstawić takie zobowiązania, które łącznie
powinny sięgać co najmniej górnej granicy
przedziału 25-40% redukcji emisji.
Z kolei kraje rozwijające się, jak Republika
Południowej Afryki i Korea Południowa,
wychodzą z konstruktywnymi propozycjami,
które
dostosowują
zobowiązania
do
odpowiednich dla każdego kraju działań
łagodzących skutki zmian klimatu. Meksyk,

wyznaczając sobie długoterminowe cele,
wyprzedził większość krajów rozwiniętych. W
pracach nad mechanizmami REDD i LULUCF
nie widać znaczących postępów. Kraje
rozwinięte
i
rozwijające
się
muszą
zlikwidować istniejące w programie LULUCF
luki oraz podjąć wysiłek, aby zapobiec
problemom integralności środowiskowej w
ramach REDD.
W innych obszarach Strony muszą zacząć
reagować na dobre pomysły, które pojawiły się
w dyskusji. Przykładem może być wypowiedź
przedstawicieli UE podczas czwartkowego
okrągłego stołu dotycząca chęci poważnego
przyjrzenia się propozycjom finansowania
przygotowanym przez Norwegię, Meksyk i
G77/Chiny. Więcej zaangażowania tego
rodzaju uczyni życie przewodniczącego AWGLCA znacznie łatwiejszym, gdyż przygotowuje
on protokół zbieżności i rozbieżności
stanowisk na następne spotkanie w Bonn. Jeśli
przedmiotem tego dokumentu będą w
większości rozbieżności, zagrozi to powstaniu
spójnego tekstu do negocjacji do czerwca
przyszłego roku.
Pilnie potrzebny jest postęp w sprawach
finansowania i technologii, który będzie
wymagał podjęcia trudnych decyzji. Sprzeczki
i zamieszanie wokół szczegółów dotyczących
uruchomienia i prowadzenia Funduszu
Adaptacyjnego stoją w sprzeczności z
deklarowaną przez ministrów niecierpiącą
zwłoki potrzebą reakcji na zmiany klimatu
oraz wezwaniem Sekretarza Generalnego ONZ
„do
znacznego
zwiększania
zasobów
finansowych i technicznych”. Globalna
solidarność jest konieczna, lecz musi ona być
czymś
więcej
niż
pustosłowiem
prezentowanym podczas sesji.
UE, przed kolejnym spotkaniem UNFCCC w
Bonn, ma możliwość odzyskania przywództwa
w walce ze zmianami klimatu poprzez
przyjęcie silnego pakietu wspierającego
działania
adaptacyjne
i
mitygacyjne.
Postawiłoby to wysoko poprzeczkę innym
krajom
rozwiniętym.
Głowy
państw
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europejskich powinny podpisać pakiet
w marcu na wiosennym posiedzeniu Rady.
W Stanach Zjednoczonych prezydent-elekt
Obama dokonał już kilku interesujących
nominacji na stanowiska w zespole do spraw
klimatyczno-energetycznych i zobowiązał się,
że Stany będą partnerem chętnym do
współpracy w zakresie wyzwań związanych ze
zmianami klimatu. Stanowisko to wymaga
dopracowania, tak by delegacja Stanów
Zjednoczonych przyjechała do Bonn z jasnym
i bardzo ambitnym mandatem negocjacyjnym.
Będzie to nie tylko bodźcem dla nadania
nowej
dynamiki
działaniom
państw
rozwijających się, ale również usunie jedną z
najbardziej
nadużywanych
wymówek
tłumaczących bierność państw takich jak
Japonia, Australia, Kanada i Rosja.
Nastrój pomiędzy delegacjami był mętnoszary, podczas gdy między największymi
klimatologami
świata
jest
alarmująco
czerwony. Droga do Kopenhagi wymaga
nowego
mandatu
dla
negocjatorów.
Przestańcie odkładać podejmowanie decyzji
i zacznijcie działać!

W tym samym czasie w Brukseli...
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Brak porozumienia lepszy niż złe porozumienie?
W Poznaniu kończą się negocjacje COP14,
tymczasem w Brukseli trwają rozmowy
dotyczące przyszłości polityki klimatyczno –
energetycznej Unii Europejskiej. Jak pisaliśmy
w poprzednich numerach ECO, od kilku tygodni
toczą się negocjacje unijnych polityków,
starających się osłabić dotychczasowe zapisy
tego dokumentu. Już nie tylko Polska i Włochy,
ale także Niemcy włączyły się aktywnie w te
działania.
IV Raport Międzyrządowego Panelu ds. Zmian
Klimatu (IPCC), jak i późniejsze studia
jednoznacznie wskazują, że dla powstrzymania
postępujących zmian klimatu, w 2020 roku kraje
rozwinięte powinny osiągnąć co najmniej 40%
redukcję emisji gazów cieplarnianych. Cel
redukcyjny, jaki postawiła sobie Unia
Europejska jest znacznie mniej ambitny. Ma to
być 20% redukcji, jeśli będzie działała
samodzielnie lub 30%, o ile przyłączą się do
niej inne państwa Aneksu I. Osłabienie pakietu
oznacza, że na terytorium Unii nie uda się
zrealizować osiągnięcia nawet tego niższego
poziomu redukcji. Przykładem takiej polityki
jest propozycja Niemiec, które chcą, żeby nawet
do 70% redukcji w sektorach włączonych do
Systemu Handlu Emisjami (ETS) mogło zostać
osiągnięte poprzez Mechanizm Czystego
Rozwoju (CDM), czyli przez działania
podejmowane
poza
granicami
krajów
członkowskich, a nie u siebie!

Osłabienie pakietu, zwłaszcza rozpatrywane
odłożenie w czasie wdrożenia pełnego systemu
aukcji dla sektora energetycznego, to cel, jaki
postawił przed sobą Rząd RP. Zdaniem Koalicji
Klimatycznej jest to droga błędna. Cena energii
nie zależy od tego, czy uprawnienia do emisji są
rozdawane za darmo przedsiębiorstwom, czy są
sprzedawane w ramach aukcji. W rzeczywistości
jest to decyzja co do sposobu redystrybucji
korzyści tego, czy zostaną one przekazane
podmiotom
gospodarczym,
jako
rodzaj
nieuprawnionej pomocy publicznej, czy też
zostaną przekazane do budżetu państwa.
Główny problem pakietu w Polsce powinien
dotyczyć nie tego, czy wprowadzamy system
aukcyjny czy też nie, ale tego w jaki sposób
wykorzystać środki pochodzące z aukcji.
Negocjacje prowadzone przez Polskę powinny
dotyczyć
przede
wszystkim możliwości
sfinansowania
modernizacji
systemu
energetycznego ze środków pochodzących z
aukcji, tak aby Komisja Europejska nie uznała
tego za nieuprawnioną pomoc publiczną.
Znajomy ekonomista powiedział redakcji ECO:
„Wybór Polski w odniesieniu do Pakietu w
rzeczywistości jest wyborem między tym, czy
zachować przestarzały system węglowej
energetyki, która i tak za kilka lat będzie
musiała przejść gruntowną modernizację, czy
też
rozpocząć
już
dziś
proces
jej
unowocześniania”.

Lokalne działania, narodowa stagnacja
Podczas gdy na COP 14 delegacje rządowe
prowadzą długie i nieefektywne dyskusje,
władze lokalne podejmują praktyczne działania
na rzecz ochrony klimatu.
O ile kanadyjska delegacja na COP 14 jest
niechlubnym laureatem Skamieliny Dnia, to
kanadyjskie Vancouver daje dobry przykład.
Władze miejskie w 2007 r. przyjęły za cel
redukcję
emisji
komunalnych
gazów
cieplarnianych najpierw o 33% do 2020 r., a
następnie aż o 80% do 2050 r. w stosunku do
poziomu z roku 1990.
W ramach
przeciwdziałania zmianom klimatu buduje się
tam ścieżki rowerowe oraz inwestuje w miejski
transport i odnawialne źródła energii.
Dodatkowo zaplanowano, że wszystko, co
zostanie wybudowane po roku 2030, będzie
wolne od emisji CO2. Te działania powodują,
że Vancouver jest liderem w redukcji emisji
gazów
cieplarnianych
na
kontynencie
amerykańskim.
W Polsce nie uchwala się jeszcze miejskich
strategii walki ze zmianami klimatu, ale
powstają inicjatywy, które mogą skutecznie

służyć tej sprawie. W Mszanie Dolnej w
Małopolsce,
podczas
termomodernizacji
budynków
użyteczności
publicznej
eksperymentalnie zamontowano na nich
kolektory słoneczne. Władz samorządowych nie
trzeba teraz przekonywać, że taka inwestycja
jest korzystna nie tylko dla środowiska
naturalnego, ale także dla ich portfeli. Dlatego
też zaplanowano, że blisko tysiąc gospodarstw
w gminie będzie używać baterii słonecznych do
ogrzewania wody i domów.
Dobre przykłady to również partnerstwa między
miastami czy regionami, które są forum
wymiany informacji i doświadczeń, np. Grupa
C40 (miasta z rozwiniętych krajów), ICLEI
(Lokalne Rządy na rzecz Zrównoważonego
Rozwoju), czy Grupa Klimatyczna (ponad 30
rządów regionalnych z różnych krajów świata).
Lokalne działania na rzecz ochrony klimatu
mają wymiar globalny - przyczyniają się do
osiągnięcia celów opisanych w Raporcie Sterna,
tj.
zmniejszenia
emisji
do
poziomu
2 ton CO2 na osobę, na rok.

ECO-logiczne pożegnanie
Redakcja biuletynu ECOpl seredcznie dziękuje Państwu za czas spędzony wspólnie na
Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej (COP 14) w Poznaniu. Zapraszmy na stronę
interentową Koalicji Klimatycznej - www.koalicjaklimatyczna.org, gdzie znajdą
Państwo zarówno biuletyn ECOpl, jak również inne publikacje dotyczace problematyki
zmian klimatu.
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Skamielina Dnia
(Fossil-of-the-day)
W dniu 11 grudnia br. Skamielinę Dnia,
nagrodę przyznawaną przez CAN krajom
spowalniającym
proces
negocjacji
klimatycznych, otrzymali:
I miejsce:
Włochy
za
wypowiedź
Premiera
Berlusconiego
dotyczącą
zamiaru
zawetowania
pakietu
energetyczno
klimatycznego UE. „Uważam, że absurdalne
jest dyskutowanie o redukcji emisji gazów
cieplarnianych
w
obliczu
kryzysu
finansowego. Można to porównać z sytuacją,
w której osoba chora na zapalenie płuc myśli
o wizycie u fryzjera. Podejmowanie decyzji w
obecnej sytuacji jest nie na miejscu”stwierdził Premier.
II miejsce:
Umbrella Group reprezentowana przez
Australię,
za
pozbawione konkretów
przemówienie podczas sesji plenarnej.
Mówiąc o rozwiązaniach, mających na celu
walkę ze zmianami klimatu, Australia
wspomniała
jedynie
o
potrzebie
podejmowania wspólnych działań, nie
określając własnego w nich udziału. Zamierza
ogłosić swoje zobowiązania do roku 2020
dopiero po COP 14. Trudno to nazwać
„wspólnym działaniem”.
III miejsce:
Kanada, która zażądała od Sekretariatu
UNFCCC usunięcia wystawy fotografii
kanadyjskich piasków roponośnych (Alberta
Tar Sand) ze stoiska CAN-US. Wystawa
pokazuje środowiskowe i społeczne skutki
projektu wydobycia ropy naftowej. Realizacja
inwestycji uwolni do atmosfery ponad 80
milionów ton CO2 do roku 2020 i nie pozwoli
Kanadzie osiągnąć żadnego znaczącego celu
redukcji.

Wydanie przygotowano przez
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