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Bilans musi wyjść na zero
- czyli potencjał przeciwdziałania zmianom klimatu

Skamielina Dnia (Fossil-off-the-day) z dnia 3 grudnia
Kuwejt zdobył trzecie miejsce za stwierdzenie, że powinien mieć dostęp do funduszy
adaptacyjnych, bo jego przybrzeżne rafinerie zostaną zalane w skutek zmian klimatu.
Japonia zdobyła drugą Skamielinę za deklarację ograniczania czasu brania prysznica do 20 minut
dziennie. Dobrowolne ograniczanie osobistej higieny jest naprawdę godne pochwały, lecz obawiamy
się, że nawet kąpanie się z prędkością światła nie ograniczy emisji Japonii wystarczająco, aby
osiągnąć cel wyznaczony krajom Aneksu I na 2050 rok.
Japonia zdobyła także nagrodę główną za próbę osłabienia zobowiązań dot. redukcji emisji.
Stwierdziała, że cel 50% redukcji do 2050 roku jest niewiążący, a punktem odniesienia powinien być
obecny poziom emisji, a nie ten z roku 1990. Przy tak ograniczonych celach Japończycy nie będą
potrzebować pryszniców – wzrastający poziom wód morskich zapewni im permanentną kąpiel.
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Wczoraj odbyło się spotkanie Prezydenta COP,
profesora Macieja Nowickiego z delegacją sieci
organizacji ekologicznych Climate Action
Network (CAN).
Prof. Maciej Nowicki stwierdził, że aktywność
organizacji pozarządowych jest bardzo ważna
dla osiągnięcia na COP 14 konkretnych
rezultatów,
zwłaszcza
w
sprawach
priorytetowych.
Jego
zdaniem
istotą
Konferencji jest uzyskanie porozumienia w
odniesieniu do Funduszu Adaptacyjnego i
finansowania działań w krajach rozwijających
się, a także zakończenia przeglądu wdrażania
postanowień Protokołu z Kioto. Ze względu na
dużą rozbieżność stanowisk uzyskanie w
Poznaniu konsensusu w tym drugim punkcie
może być trudne.
Prezydent zauważył także, że Wspólna Wizja
nie może dotyczyć jedynie celu redukcyjnego.
Powinna obejmować dłuższą perspektywę
czasową oraz ograniczanie emisji, adaptację,
transfer technologii i finansowanie. Prof.
Maciej Nowicki dodał, że chciałby, aby decyzje
w tym zakresie wypracowane zostały przez
ministrów w trakcie obrad Wysokiego Szczebla.
Zgadzając się z tym, przedstawiciele CAN
dodali, że w Poznaniu powinien zostać
przygotowany także projekt decyzji w kwestii
określenia co najmniej 40% celu redukcji emisji
dla krajów rozwiniętych w 2020 roku.
Ilu delegatów zauważyło
bezdomnego misia polarnego?

Punktem wyjścia negocjacji limitów emisji gazów cieplarnianych w ramach ustaleń post-Kioto dla
krajów Aneksu I powinno być ustalenie skali możliwych ograniczeń. Posłużyły temu warsztaty, na
których zaprezentowano wyniki studiów IPCC, IEA i wybranych krajów. Wnioski z nich można
zawrzeć w następującym twierdzeniu: im większa będzie skala ograniczeń emisji krajów Aneksu I,
tym mniejsze zobowiązania spadną na kraje rozwijające się. Jeżeli celem jest znacząca redukcja,
bilans musi wyjść na zero.
IPCC wskazuje, że emisja w krajach rozwiniętych musi być ograniczona o 25-40% do roku 2020 i o
80-95% do roku 2050. Kraje rozwijające się muszą zmniejszać emisję w odniesieniu do scenariusza
„biznes jak zwykle”. Poza poważnymi kosztami, przewiduje się także znaczące korzyści związane
m.in. z redukcją emisji SO2, NOx czy PM2,5. 20% redukcja emisji w UE bedzie wiazała sie ze
znacznym ograniczeniem wydatków na służbę zdrowia i mniejszą absencją w pracy, co moze
przynieść 13-52 mld euro w 2020 r..
W prezentacji IEA pokazano, że zatrzymanie wzrostu stężenia gazów cieplarnianych na poziomie 450
ppm wymaga zasadniczego ograniczenia emisji. Można to osiągniąć poprzez wzrost efektywności
energetycznej o 54%, wprowadzenie 23% udziału odnawialnych źródeł energii, 14% udziału CCS
(metody wychwytywania i składowania CO2) i 9% udziału energetyki jądrowej. Dla pozarządowych
organizacji CCS jest rozwiązaniem dyskusyjnym, a energetyka jądrowa jest nie do zaakceptowania.
IEA podkreśla też, że niezbędne jest uruchomienie światowego handlu uprawnieniami do emisji.
Prezentacje wybranych krajów koncentrowały się na zasadach oceny potencjału ograniczenia emisji
i określeniu specyfiki danego kraju. Rosja mówiła o potrzebie rozwoju – do 2020 roku zamierza
wybudować 1 mln mieszkań i 80.000 km dróg. Emisje z tym związane mogą być częściowo
kompensowane przez zwiększenie efektywności wykorzystania energii – tutaj potencjał wynosi
35-40%. Propozycja Japonii mówiła o ograniczeniu emisji o 50% w roku 2050 w stosunku do obecnej
wielkości, z przewidywanym szczytem emisji za 10-20 lat. Cel na rok 2020 Japonia ma zamiar ogłosić
w przyszłym roku. Jedynie UE zaprezentowała cel redukcyjny – 30% w roku 2020 w stosunku do
roku 1990. Uwarunkowane jest to zaangażowaniem się innych krajów rozwiniętych oraz możliwością
uzyskania kredytów z Mechanizmu Czystego Rozwoju (CDM).
Warsztaty zakończyły się mocnym wystąpieniem Tuvalu, które w imieniu małych państw
wyspiarskich zaapelowano o zdecydowaną redukcję, umożliwiającą zatrzymanie wzrostu temperatury
na poziomie nie wyższym niż 1,5˚C. W przeciwnym wypadku państwa wyspiarskie przestaną istnieć.
Grając na czas, skupiając się na wskazywaniu trudności i obciążeń związanych ze zobowiązaniami
redukcyjnymi, państwa Aneksu I okazują się podwójnie niemoralne. Historycznie odpowiadają za
obecną sytuację. Nie podejmując zdecydowanych działań, prowadzą wiele społeczności na skraj
katastrofy.

Spotkanie pozarządowych
organizacji ekologicznych z
Prezydentem COP

Najwyższy czas, aby UE zrobiła krok naprzód!*
Podczas poprzednich negocjacji w Bonn i w
Akrze Unia Europejska wyrażała ubolewanie z
powodu braku konkretnego stanowiska w
zakresie
transferu
technologii.
Unijni
negocjatorzy obiecali postęp. Bardzo ważne
jest, aby Unia ogłosiła zdecydowane
stanowisko w Poznaniu. Kraje rozwijające się
dały jasno do zrozumienia, że spodziewają się,
iż rozwój i transfer technologii będą sednem
porozumienia z Kopenhagi. W związku ze
zobowiązaniami przyjętymi na Bali przez kraje
Aneksu I można było zakładać, że ze strony
UE pojawi się do tej pory coś solidnego.
Po przejrzeniu propozycji Unii w sprawie
transferu technologii z 14 listopada br. widać,
że nadal brakuje w niej konkretów
potrzebnych do skutecznych negocjacji. Jest
pewne, że odnosi się ona do dobrowolnych
porozumień w sprawie technologii, jednak nie
jest to poziom ambicji, którego się
spodziewaliśmy – nadal dużo jej brakuje do
wypełnienia zobowiązań.
Z pewnością UE ma więcej do zaoferowania.
Jeśli ma być wiarygodnym liderem, a do roli
aspiruje, to musi przedstawić jasne
i konstruktywne rozwiązanie, zawierające:
●
wsparcie dla ogólnego Celu w zakresie
Rozwoju
Technologii
(Technology
Development Objective) służącego do
osiągnięcia
prawdziwej
globalnej

współpracy w zakresie technologii,
koncentrującego się na zwiększeniu
innowacyjności i ułatwieniu dostępu
nowych rozwiązań, a nie po prostu na
samym wąsko rozumianym transferze;
●

●

●

●

wsparcie
dla
strategicznego
skoncentrowania się na technologii i
innowacji, z wykorzystaniem serii
Programów
Działań
w
zakresie
Technologii
na
rzecz
technologii
krytycznych, w tym na rzecz łagodzenia
zmian klimatycznych i adaptacji;
jasny sygnał, że UE bierze na poważnie
wezwania grupy G77/Chiny do utworzenia
nowego Wielostronnego Funduszu na
rzecz Technologii dla Ochrony Klimatu
(MTCF) i że będzie on podstawą
przyszłych dyskusji;
podkreślenie
potrzeby
dostarczenia
finansowego i technicznego wsparcia dla
krajów rozwijających się w celu
umożliwienia im budowania własnego
potencjału innowacyjnego i absorpcyjnego
dla
skutecznego
wykorzystania
i
zaadaptowania technologii, a nie tylko
wąsko pojętej adaptacji do zmieniających
sie warunków środowiskowych.
uznanie, że tam, gdzie prawa własności

intelektualnej są barierą w dostępie do
nowych technologii, powinny istnieć
wyraźne ramy działania, równoważące
potrzebę zachęcania do pracy nad
innowacjami z imperatywem uczciwego
dzielenia się technologią w celu
rozwiązania
problemu
zmian
klimatycznych.
Przyjęcie tych postanowień byłoby dobrą
podstawą dla pilnie potrzebnej kompleksowej
propozycji Unii Europejskiej, która ma
pojawić się w marcu. Wiemy, że chociaż
negocjatorom z wielu krajów UE podobają się
różne konstruktywne
propozycje grupy
G77/Chiny, to ich ministrowie finansów nie są
do nich aż tak entuzjastycznie nastawieni.
Jednakże, przy opóźnieniach w walce ze
zmianami klimatu, które będą kosztować
gospodarkę znacznie więcej niż obecne
wydatki o charakterze zapobiegawczym,
ministrowie powinni spojrzeć ponad arkusze
bilansowania wydatków i poprzeć rozwiązania
zapewniające
wszystkim
ekonomicznie
zrównoważoną przyszłość.
Jesteśmy
w
kluczowym
momencie
międzynarodowych negocjacji i UE musi
potwierdzić swoją wiarygodność jako lider
poprzez spełnienie oczekiwań z Bali i wyjście
na przeciw propozycjom z zakresu transferu
technologii.

Rozmowa z Agatą Goździk, kustoszką światowej wystawy
"Technologie dla ochrony klimatu" towarzyszącej COP 14.
Jaki jest cel wystawy?
A.G: Jest kilka idei, które nam przyświecały.
Jedną z nich jest ułatwienie procesu
negocjacyjnego. Tak naprawdę po raz
pierwszy
konferencja
klimatyczna
ma
praktyczny, namacalny obraz tego, o czym
rozmawia. Nie jest to tylko teoretyczna
dyskusja, bowiem w pawilonie dosłownie
kilka kroków od miejsca obrad pokazywane są
konkretne przykłady. Dla kogo przydatne
mogą być prezentowane tu rozwiązania?
Zarówno dla krajów bardzo wysoko
rozwiniętych, jak i dla krajów rozwijających
się. Te ostatnie są często dotknięte efektami
działań bogatych krajów, a same w wielu
przypadkach nie potrafią podjąć właściwych
działań. Przykładem są kuchenki na
biomasę.Bardzo proste rozwiązania. Czy

Fot. Kustosz -Pani Agata Goździk (zbiory własne)

wiedzą Państwo, że 2,5 miliarda ludzi
przygotowuje posiłki na ognisku? To prowadzi
do deforestacji na wielką skale i jest
kompletnie
nieefektywne.
Zastosowanie
prostego i taniego rozwiązania to krok milowy
dla tych krajów.
A dla przeciętnego Kowalskiego?
Polskiemu konsumentowi energii pokazujemy,
jak może indywidualnie oszczędzać energię i
jakie rozwiązania może zastosować we
własnym domu. Takim urządzeniem jest np.
licznik zużycia energii dla sprzętów
wyłączonych. W Polsce przez niewyłączanie z
prądu urządzeń stand-by marnujemy tyle
energii, ile produkuje cała elektrownia w
Ostrołęce. Jedna elektrownia jest tylko po to,
żeby zasilać urządzenia w stanie czuwania!
Wystawa
obejmuje
wiele
obszarów
tematycznych. Na przykład w dziale transport
są
prezentowane
symulatory
jazdy
ekologicznej oraz samochody na wodór. Dużo
bardziej
skomplikowane
rozwiązania
przyszłości związane są z modernizacją
infrastruktury.
Czyli wystawa jest na wielu poziomach dla
różnych ludzi?
Ostatnio odwiedził nas
pan Premier
Tusk.Obejrzał z zainteresowaniem wystawę,
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pytał o zastosowanie i działanie różnych
instalacji. Polityk to zwykły człowiek i ich też
edukujemy naszą wystawą.
Konkluzja?
Niewielki wysiłek pomnożony przez 6
miliardów ludzi daje efekt oszczędności na
gigantyczną skalę.
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