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Ministrowie przybywajcie
Dziś rozpoczynają się obrady wysokiego
szczebla.
Zapoczątkują
je
uroczyste
przemówienia Prezydenta COP i innych
wysokiej rangi polityków, w tym między innymi
Głowy Państwa Polskiego i Sekretarza
Generalnego ONZ. Wezwą oni do solidarnych
działań na rzecz redukcji emisji, wspierania
transferu technologii i działań adaptacyjnych w
krajach rozwijających się. Padnie zapewne dużo
słów, lecz mało konkretów na temat tego, co
poszczególne kraje chcą zrobić dla ochrony
klimatu globalnego.
Oprócz tej oficjalnej części, będą też
prowadzone
bardziej
konkretne
prace.
Ministrowie uczestniczyć będą zarówno w
bilateralnych, jak i wielostronnych spotkaniach.
Odbędzie się również posiedzenie okrągłego
stołu. To ostatnia szansa na osiągnięcie w
Poznaniu satysfakcjonującego porozumienia.
Mamy nadzieję, że politycy potraktują to
zadanie poważnie. Dokument podsumowujący
obrady COP14/MOP4 będzie satysfakcjonujący
tylko wtedy, jeśli wskaże docelowy poziom
redukcji emisji w krajach rozwiniętych w 2020
roku oraz umożliwi rozpoczęcie działalności

Funduszu
Adaptacyjnego
i
transfer
nowoczesnych
technologii
do
krajów
rozwijających się.
Rozpoczynające się obrady wysokiego
szczebla to także szansa na poprawienie
wizerunku naszego kraju. Oczekujemy, że
Prezydent Lech Kaczyński naprawi błąd
popełniony na początku Konferencji przez
Premiera Donalda Tuska i w swoim
wystąpieniu
wskaże,
jakie
działania
podejmować będzie Polska dla ochrony
klimatu globalnego.

Ministrowie! Zróbcie nam Świąteczny Prezent!

Pakiet klimatyczny UE
– wszystkie oczy skierowane na Brukselę*
Dziś i jutro europejskie głowy państw i rządów
spotykają się w Brukseli, by decydować o
polityce klimatycznej Unii Europejskiej do roku
2020. Ważą się losy reputacji Europy jako
lidera w walce ze zmianami klimatu. ECO, wraz
ze wszystkimi krajami uczestniczącymi
w COP 14, będzie obserwować, czy prezydenci
i premierzy Unii poprą swe retoryczne wywody
działaniem i przyjmą taki pakiet, który
rzeczywiście ochroni klimat.
Czy Unia jednogłośnie zobowiąże się do
wiążącego 30% celu redukcyjnego, gdy
zostanie
osiągnięte
w
tej
sprawie
międzynarodowe porozumienie? Wpisanie tego
celu do pakietu i wymóg, by większość redukcji
uzyskać poprzez działania w granicach
własnych państw są kwestiami kluczowej wagi.
Czy dzięki pakietowi UE zasygnalizuje reszcie

świata, że udział w finansowaniu Planu Działań
z Bali jest dla niej pilnym priorytetem? Może to
osiągnąć poprzez przyjęcie aukcjonowania
większości pozwoleń w ramach systemu handlu
emisjami (ETS), a następnie przeznaczanie
istotnej części wygenerowanych w ten sposób
środków na działania adaptacyjne i łagodzenie
zmian klimatu w krajach rozwijających się.
Jedynie w ten sposób Unia i poszczególne
państwa członkowskie mogą zachować swój
status lidera ochrony klimatu. Ponadto, zgoda na
silny pakiet klimatyczny przygotuje grunt dla
negocjacji na przyszłorocznym COP i doda
całemu procesowi energii na drodze do
Kopenhagi.
Mając to na uwadze, ECO śle komunikat z
Poznania do Brukseli: Europo, świat na Ciebie
liczy!
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Emisje rosną szybciej
niż ambicje
Suma emisji globalnych i emisje na jednostkę PKB
rosną coraz szybciej. Porównując tegoroczny
Ranking Osiągnięć w zakresie Ochrony Klimatu
(The Climate Change Performance Index) z
poprzednim, widać, że zamiast intensyfikować
działania na rzecz ochrony klimatu, radzimy sobie
coraz gorzej.
Ranking jest publikowany co roku przez
organizację Germanwatch i Climate Action
Network Europe i porównuje działania na rzecz
ochrony klimatu realizowane przez 57 krajów
uprzemysłowionych i rynków wschodzących.
Razem te kraje są odpowiedzialne za 90% emisji z
sektora energetycznego.
Żaden z krajów nie staje na wysokości zadania w
zakresie ograniczania emisji. Dlatego autorzy
raportu celowo ominęli pierwsze trzy miejsca i
przyznali dopiero czwarte – Szwecji. Kolejne
miejsca zajęły Niemcy i Francja. Jak na ironię,
wszystkie te kraje są teraz krytykowane z powodu
ich polityki w sprawie Pakietu EnergetycznoKlimatycznego UE. W przypadku Niemiec ich
obecne stanowisko nie zdążyło wpłynąć na miejsce
w rankingu. Włochy (44) i Polska (45) – czyli dwa
kraje najbardziej aktywnie blokujące Pakiet – i tak
miały w rankingu niską pozycję, wiec w przyszłym
roku mogą spaść jeszcze bardziej, zależnie od
rezultatów negocjacji w sprawie Pakietu.
Najniżej w rankingu znalazły się Arabia
Saudyjska, Kanada i Stany Zjednoczone.
Pozytywne sygnały ze strony nowej administracji
Prezydenta Baraka Obamy nie zostały jeszcze
uwzględnione.
Ogólnie rzecz biorąc widać ruch w dobrym
kierunku w krajach szybko uprzemysławiających
się. Chiny bardzo dobrze radzą sobie w zakresie
polityki wewnętrznej, choć nie ma to jeszcze
znaczącego wpływu na trendy w zakresie wielkości
emisji.
„Teraz, kiedy UE dostaje sygnały z całego świata o
rosnącym wsparciu w działaniach na rzecz ochrony
klimatu, to wstyd, że sama radzi sobie coraz gorzej
i zostaje w tyle z powodu krótkoterminowych
interesów” – z przekonaniem mówi Christoph
Bals, Dyrektor ds. Polityki z Germanwatch – „Jeśli
dany kraj podchodzi poważnie do problemu zmian
klimatu, nie zaniecha działania z powodu kryzysu
finansowego. Zamiast tego skorzysta z okazji, by
niejako wrócić na właściwą ścieżkę z pomocą
inwestycji w redukcję emisji.”
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Czy REDD musi zawieść?*
ECO proponuje niewtajemniczonym elementarz
na temat REDD-u (Redukcji Emisji z
Wylesiania i Degradacji Lasów) przygotowujący
do dyskusji tu, w Poznaniu:
●

●

●

●

Prawa ludności tubylczych i lokalnych
społeczności = redakcja wyrzuciła to hasło z
powodu politycznych niedogodności.
Ochrona różnorodności organizmów i
ekologiczne funkcje, które należą do definicji
lasu
=
„dodatkowe
zasoby”
do
„wykorzystania”.
Konwersja
lasów
pierwotnych
w
wielkoobszarowe plantacje = kolejna forma
„zrównoważonego zarządzania lasami”.
Rzeczywista dyskusja na temat zarządzania
lasami lub czynników przyśpieszających
procesy wylesiania, od rolnictwa na skalę
przemysłową po nielegalną wycinkę drzew =
całkowicie nieobecna.

Jeśli jesteś zdezorientowana(-y), spytaj któregoś
z delegatów, ponieważ my też tego nie
rozumiemy.

od ekosystemów leśnych. Kto wyobraża sobie, że
redukcji emisji bez pełnego zaangażowania tych
ludów, musiał chyba wypić za dużo Żubrówki.
Bez poświęcenia należytej uwagi zarządzaniu,
korupcji oraz wszystkim innym czynnikom
napędzających wycinanie i wylesianie, Strony
skończą topiąc smutki w jeszcze większej ilości
tego ognistego płynu.
Przemysł drzewny w tropikach jest znany z tego,
że nielegalność należy do rutyny, a złe
zarządzanie w ramach podstawowej działalności,
tj. zrębu przemysłowego, jest standardową
praktyką. Setki milionów dolarów wpłacane
przez darczyńców w celu naprawienia tej sytuacji
nie przyniosły żadnej prawdziwej zmiany.
Dlaczego? Rozbuchana korupcja... i chłonne
rynki konsumentów w Europie, Stanach
Zjednoczonych i innych krajach G8, które
podkopują swoją własną pomoc poprzez
nabywanie po zaniżonych cenach drewna
wartego w rzeczywistości miliardy dolarów – bez
zadawania pytań.

Obecny surrealistyczny stan negocjacji REDD,
w tym pozbawione treści podsumowanie, które
wyszło z SBSTA (Organu Pomocniczego ds.
Naukowych i Technologicznych), nie ma nic
wspólnego z tworzeniem mechanizmu, który
zapewniałby z dużym prawdopodobieństwem
osiągnięcie któregokolwiek z rezultatów, na
uzyskanie których Strony tak szczerze wyrażały
nadzieję.

Zgodnie z tym, co odnotowała Komisja
Europejska w swoim komunikacie na temat
REDD, „nielegalna wycinka lasów jest jedną z
bezpośrednich przyczyn wylesiania i degradacji
lasów, a wzmocnienie możliwości egzekwowania
prawa leśnego, zarządzania lasami i działających
w tym zakresie instytucji na poziomie lokalnym i
krajowym, jak również zajęcie się problemami
handlu i konsumpcji nielegalnie pozyskiwanego
drewna są niezbędne do jakiejkolwiek skutecznej
strategicznej odpowiedzi”.

Przyjrzyjmy się bliżej rzeczywistej sytuacji.
Niepokoi fakt, że po dekadzie wysiłków na rzecz
ochrony lasów świata, Strony nadal nie rozumieją,
że ludy tubylcze i lokalne społeczności nie są po
prostu kolejną „kwestią metodologiczną”. Na
przykład w Demokratycznej Republice Konga
60% mieszkańców, jakieś 40 milionów ludzi,
stanowią ludy tubylcze lub społeczności zależne

Ostatni pomysł do naszego elementarza:
mechanizm REDD bez silnych wymagań w
zakresie dobrego zarządzana, przejrzystości i
aktywnych,
komplementarnych
strategii
popytowych, bez respektowania praw i interesów
społeczności żyjących z zasobów leśnych oraz
bez opracowania spójnej definicji, czym
naprawdę jest las i jego degradacja = porażka.

Skamielina Dnia
(Fossil-of-the-day)
W dniu 10 grudnia br. Skamielinę Dnia,
nagrodę przyznawaną przez CAN dla krajów
spowalniających
proces
negocjacji
klimatycznych, otrzymali:
I miejsce:
Niemcy, a przede wszystkim Kanclerz Angela
Merkel, za osłabianie pakietu klimatyczno energetycznego Unii Europejskiej. Niemcy
zdają się wycofywać poparcie dla propozycji
100% aukcji uprawnień do emisji w ramach
Europejskiego Systemu Handlu Emisjami.
Kanclerz Merkel popiera 100% darmowe
uprawnienia dla wszystkich przemysłów
energochłonnych. Dodatkowo jej propozycja
obejmuje subsydia i darmowe uprawnienia do
emisji dla nowych elektrowni węglowych.
II miejsce:
Francja, która nie zachowuje się jak
Prezydent WSZYSTKICH obywateli UE,
mimo oficjalnej Prezydencji. Parlament
Europejski niemal jednogłośnie głosował za
wypełnieniem większej części zobowiązań
redukcyjnych
wewnątrz
UE
oraz
ograniczeniem międzynarodowego offsetingu
do poziomu poniżej 50%. Tymczasem Francja
ignoruje wyniki głosowania i odmawia ich
przedstawienia Radzie Europejskiej.
III miejsce:
Stany Zjednoczone, które podczas spotkania
grupy kontaktowej w sprawie REDD
(mechanizm ograniczania emisji z wylesiania
oraz degradacji lasów), upierały się, iż tekst
REDD odnosi się do „członków grup ludności
tubylczej”, a nie do samej „ludności
tubylczej”. Stanowisko jest zbudowane na
przekonaniu, że ludność tubylcza nie ma praw
zbiorowych, jedynie prawa indywidualnych
osób.

Prezes Vattenfall: nie będzie znaczących
podwyżek cen energii w Polsce
W wywiadzie udzielonym wczoraj Gazecie
Wyborczej (10.12.08) Lars Josefsson, prezes
firmy Vattenfall – jednej z pięciu największych
europejskich
koncernów
energetycznych,
właściciela elektrowni węglowych, także w
Polsce – twierdzi, że oceny rządu polskiego w
odniesieniu do wzrostu cen energii na skutek
przyjęcia pakietu energetyczno–klimatycznego
UE są znacząco zawyżone.
Jego zdaniem wzrost hurtowej ceny energii po
2013 roku nie wyniósłby w naszym kraju więcej
niż 20–25%. Dla odbiorców końcowych koszt
użytkowania energii mógłby wcale nie
wzrosnąć, jeśli zostałyby wprowadzone
działania na rzecz poprawy efektywności
energetycznej.
Prezes Vattenfall podważa w ten sposób główny

argument rządu wykorzystywany do straszenia
społeczeństwa polskiego potencjalnymi skutkami
systemu aukcji uprawnień do emisji dwutlenku
węgla - wzrost cen energii o 90%. Zdaniem
Koalicji Klimatycznej, osłabiając zapisy pakietu
w trakcie rozpoczynającego się w Brukseli
Szczytu
Europejskiego,
Polska
odniesie
pyrrusowe zwycięstwo. Jego skutkiem będzie
zmniejszenie wpływów do budżetu państwa o
5 – 6 miliardów euro rocznie oraz petryfikacja
przestarzałego systemu energetyki węglowej,
który pozbawiony zostanie bodźca do
modernizacji poprawiającej jej efektywność.
Jeszcze nie jest za późno. Pakiet może być
jeszcze przyjęty w takiej formie, w jakiej został
zaproponowany. Koalicja Klimatyczna oczekuje,
że tak się stanie.
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