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Tak, potraficie! 40% albo katastrofa*
Podczas gdy AWG-KP dyskutuje na temat potencjału mitygacji i zakresu celów redukcyjnych dla
krajów Aneksu I, ECO przypomina czytelnikom o wspólnej wizji utrzymania zmian klimatycznych
poniżej naukowo określonej bezpiecznej granicy – znacząco poniżej 2°C. Jak podkreśliło Tuvalu
w imieniu AOSIS, najnowsze dane naukowe opublikowane od czasu IV Raportu IPCC (m. in. na
temat topnienia pokryw lodowych) wskazują na konieczność zintensyfikowania działań. Barbados
słusznie spytało UE, czy jej niechęć do wprowadzenia ograniczeń emisyjnych powyżej 30% nie
skazuje w praktyce krajów najbardziej obciążonych skutkami zmian klimatu na zagładę.
By osiągnąć cel utrzymania zmian klimatycznych wyraźnie poniżej 2°C, organizacje pozarządowe
wzywają państwa Aneksu I, by mierząc wysoko potwierdziły swoje przywództwo. Powinny one
przesunąć swoje planowane ograniczenia w kierunku górnego zakresu proponowanego przez IPCC
- 40% redukcji między rokiem 1990 a 2020. Większość tych cięć musi dotyczyć działań
podejmowanych bezpośrednio w krajach Aneksu I, przyspieszyć ich transformacje w kierunku
gospodarek nisko-węglowych i zachęcić do rozwoju czystych technologii. Ambitne cele mitygacji
przyjęte przez kraje Aneksu I, wraz z jasną propozycją dotyczącą finansowania i technologii, mogą
spowodować znaczące odejście od bussiness-as-usual w gospodarce krajów rozwijających się.
„Co? Nie ma szans, abyśmy w naszym kraju doprowadzili do 40% redukcji!” – krzyczą tymczasem
kraje Aneksu I.
Owszem, możecie tego dokonać!
Ogromną szansę stanowi obecny kryzys finansowy. Jeżeli rozwiązania wprowadzone w
odpowiedzi na niego będą w mądry sposób uwzględniały kwestie ochrony klimatu, stworzy to
wiele „zielonych” miejsc pracy, pozwoli rozwijać „zieloną” energię i uniknąć niebezpiecznego
uzależnienia od emisji z węgla. Jednym słowem, uczyni naszą gospodarkę bardziej efektywną w
okresie, kiedy każdy grosz się liczy a napływ prywatnych inwestycji maleje. „Klimatyczniemądry” pakiet anty-kryzysowy zorientowany na innowacje i tworzenie nowych miejsc pracy zyska
poparcie wyborców, niezadowolonych z udzielania bankom zapomóg z kasy podatników. W
zeszłym miesiącu Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) oszacowała przyszłe ceny ropy
naftowej na poziomie 100-120 dolarów za baryłkę. Inwestowanie teraz w sprawność energetyczną
i energetykę odnawialną może zapewnić wyjście z obecnego kryzysu ekonomicznego. W skrócie,
mityzacja jest obecnie jak najbardziej uzasadniona ekonomicznie. Każdy bogaty kraj ma obecnie
ogromne możliwości, by ograniczać emisje i budować gospodarkę nisko-węglową. Są technologie,
są zasoby, potrzebna nam jest jeszcze wola polityczna.

Przyznawaną przez CAN codzienną nagrodę dla
krajów spowalniających negocjacje podczas
Konferencji Klimatycznej wczoraj otrzymała Unia
Europejska. Powodem przyznania 'Fossil of the day'
był przede wszystkim brak wspólnego, klarownego
stanowiska krajów członkowskich Unii oraz czas,
jaki był potrzebny członkom UE
na
skonsolidowanie swojego zdania w sprawie
finansowania pakietu klimatycznego.
Drugą nagrodą zostały uhonorowane Filipiny
i Arabia Saudyjska, zaś trzecią The Umbrella
Group (Australia, Kanada, Islandia, Japonia, Nowa
Zelandia, Norwegia, Rosja, Ukraina i USA).
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40% – Jak to osiągnąć?*
Polska
Efektywność energetyczna w Polsce jest 2,5 razy
niższa niż w UE15. Dzisiejsze zużycie energii
elektrycznej można ograniczyć o 20-30% (z
uwzględnieniem
warunku
ekonomicznej
opłacalności). Polska wykorzystuje jedynie
17,6% ekonomicznie uzasadnionego potencjału
energetyki odnawialnej. Wykorzystanie tylko
tych potencjałów umożliwiłoby dotrzymanie
obowiązującego
40%
celu
redukcyjnego
przyjętego w krajowej polityce klimatycznej.
USA
Dzięki inwestycjom w sprawność energetyczną
i czyste źródła energii Stany Zjednoczone byłyby
w stanie do 2020 roku ograniczyć emisję CO2 z
elektrowni do 50% poniżej poziomu z 1990 roku
i zaoszczędzić średnio 350 dol. rocznie na
rachunkach gospodarstw domowych (Clean
Energy Blueprint, UCS et al). Badania wskazują,
że 20-30% wzrost efektywności energetycznej
gospodarki amerykańskiej do 2030 roku
zwiększyłby PKB o 0,1% i stworzył pół do
półtora miliona nowych miejsc pracy netto.
Rosja
Energochłonność rosyjskiej gospodarki jest dwa
razy większa od chińskiej i USA oraz cztery razy
większa od japońskiej i unijnej. Poprzez poprawę
efektywności energetycznej Rosja mogłaby
ograniczyć swoje emisje CO2 o około 50%
w stosunku do poziomu z 2005 roku.
UE
Holandia osiągnęła ponad 5% średnioroczny
wzrost efektywności energetycznej w wyniku
nałożenia
postępowych
standardów
na
nowobudowane budynki mieszkaniowe. Inne
państwa członkowskie także wprowadziły
krajowe standardy. Brakuje celu w zakresie
zwiększania efektywności energetycznej dla całej
Unii wbudowanego w pakiet legislacyjny, który
ma zostać uzgodniony w tym miesiącu. Według
raportu WWF z 2005 roku, zastosowanie takiego
instrumentu we wszystkich krajach UE mogłoby
doprowadzić do oszczędności w zakresie
poprawy efektywności energetycznej rzędu 7%
rocznie.

Poznańskie zasady
Brak wystarczających działań na rzecz
powstrzymania zmian klimatu w krajach
rozwiniętych i szybko rosnąca emisja gazów
cieplarnianych, stwarza potrzebę realizacji
działań adaptacyjnych, przygotowujących
gospodarkę i społeczeństwo światowe do życia
w zmienionych warunkach klimatycznych.
Prace w tym zakresie powinny zostać szybko
rozpoczęte zwłaszcza tam, gdzie skutki zmian
klimatu spowodują największe szkody – a więc
przede wszystkim w najmniej rozwiniętych
krajach: w Afryce, w regionach deltowych
wielkich
rzek
Azji,
położonych
na
oceanicznych atolach i wyspach.
Dlatego też w ramach UNFCCC w 2007 roku
został utworzony Fundusz Adaptacji. Do
chwili obecnej nie stworzono jednak
efektywnego systemu zasilania tego funduszu,
tak aby dysponował on wystarczającymi
środkami na wspieranie działań w tym
zakresie.
Wczoraj Oxfam opublikował dokument
wskazujący możliwe źródła finansowania.
Wynika z niego, że najlepszym sposobem
generowania środków na adaptację do zmian
klimatu, jest ich powiązanie z systemem
aukcyjnym redukcji emisji. Połączenie tych
dwóch kwestii sprawi, że kraje w największym
stopniu odpowiedzialne za emisję, wezmą na
siebie finansową odpowiedzialność wobec
krajów poszkodowanych. Zapewni to także
wdrożenie międzynarodowego systemu aukcji,
zapisanego w propozycji norweskiej.
Oxfam szacuje, że aby zapewnić właściwy
poziom adaptacji, rocznie na ten cel
przeznaczane powinno być minimum 50
miliardów dolarów. Dochody na tym poziomie
przyniosłoby
wprowadzenie
międzynarodowego
systemu
aukcyjnego
pozwoleń na emisję i jego opodatkowanie na
poziomie ok. 7,5%. Potrzeby będą jednak
wielokrotnie większe, jeżeli wzrostu średniej
temperatury nie uda się utrzymać na poziomie
poniżej 2°C. Dlatego organizacja ta wskazuje
na konieczność wprowadzenia podobnych
instrumentów finansowych wobec lotnictwa i
żeglugi morskiej. W ten sposób można będzie
wygenerować dodatkowe 28 miliardów
dolarów rocznie - 12 mld z lotnictwa i 16,6
mld z żeglugi.
Wyniki szacunków Oxfam są zbieżne z
obliczeniami
wykonanymi
przez
inne
instytucje. Według UN Human Development
Report 2007/2008 wielkość potrzeb adaptacji
wynosi ok. 0,2% PKB krajów rozwiniętych (co
stanowi ok. 1/10 wydatków wojskowych tych
państw).
Polska Koalicja Klimatyczna jest przekonana,
że COP 14 musi być konferencją, na której
zostaną wypracowane wszystkie zasady
pozwalające na sprawne i efektywne
uruchomienie środków na adaptację do zmian
klimatu. Konieczne są intensywne prace, które
pozwolą na wypracowanie Poznańskich
Kryteriów Działania Funduszu Adaptacji
UNFCCC.

Wizja - czy aby wspólna?
Warsztaty poświęcone wspólnej wizji, wyraźnie
pokazały różne jej rozumienie. Dla krajów
rozwiniętych reprezentowanych przez Japonię i
UE to przede wszystkim docelowe wielkości
redukcji. Dla krajów rozwijających się, takich
jak Wyspy Bahama, Indie, Brazylia, Ghana,
Bangladesz, Argentyna, Chiny czy Ekwador, to
także mechanizmy służące adaptacji, transferowi
technologii i finansowaniu.
Japonia zaproponowała 50% redukcję globalnej
emisji w roku 2050 w stosunku do dnia
dzisiejszego,
a
także
koncentrację
na
innowacyjności w sensie technologicznym i
infrastrukturalnym oraz na zmianach stylu życia.
UE zaproponowała dla krajów rozwiniętych
redukcję o 85% w roku 2050 w stosunku do
1990, a dla krajów rozwijających się, po
początkowym wzroście emisji w nadchodzących
latach, jej ustabilizowanie w roku 2050 na
poziomie z roku 1990.
Według krajów rozwijających się, ograniczenie
emisji w państwach rozwiniętych musi wynieść
30-40%. Propozycja Wysp Bahama, w imieniu
małych państw wyspiarskich, mówiła o redukcji
40% do roku 2020 i 95% do roku 2050 dla
krajów rozwiniętych i globalnej redukcji emisji o
85%. Pozwoliłoby to na stabilizację stężenia CO2
na poziomie 350 ppm (obecnie ok. 385 ppm) oraz
powstrzymanie wzrostu temperatury globalnej na
poziomie 1,5˚C. Stanowisko to wskazuje na
obawy państw wyspiarskich, że dalsze zmiany
klimatu i podnoszenie się poziomu oceanów
spowoduje,
że
niektóre
z tych państw przestaną istnieć.
Dla pozostałych krajów rozwijających się,
wspólna wizja zawarta jest w ustaleniach
Konwencji Klimatycznej i Mapy Drogowej z
Bali. Jednak wypowiedzi państw z grupy G-77 i
Chin dotyczyły przede wszystkim:
●
adaptacji, a więc stworzenia znacznego
funduszu adaptacyjnego, łatwego w obsłudze i
nie zbiurokratyzowanego.

●

●

Wymaga
to
stworzenia
planów
adaptacyjnych
oraz
wprowadzania
instrumentów takich jak: ubezpieczenia,
rehabilitacja czy kompensacja;
transferu i dyfuzji technologii nie opartych
na zasadach rynkowych, tylko prowadzonych
w ramach wsparcia dla krajów rozwijających
się, wraz z promowaniem zrównoważonego
rozwoju w tych państwach;
mechanizmu finansowania, który byłby
stosowany dodatkowo w stosunku do
tradycyjnej pomocy finansowej i zostałby
przeznaczony na działania łagodzące w
krajach rozwijających się.

Wsparcie to musi dotyczyć przede wszystkim
państw najbardziej dotkniętych zmianami
klimatu, a jednocześnie najbiedniejszych. Kraje
rozwijające się popierają zasadę przezorności,
integracji
środowiskowej
oraz
interesu
przyszłych pokoleń. Mówią o gospodarce
węglowej, choć Chiny widzą jej ograniczenia.
Zdecydowane stanowisko przedstawiły Indie.
Wskazały, że nieuwzględnienie postulatów
krajów rozwijających się co do adaptacji,
transferu technologii czy mechanizmów
finansowych oznacza brak zgody na
porozumienie odnośnie wspólnej wizji. Z
głosów tych wyraźnie wynika apel o
uwzględnienie ryzyka ponoszenia skutków
zmian klimatu przy każdym działaniu każdego
kraju, w każdym sektorze gospodarki.
Wskazując na zapotrzebowanie na fundusze
adaptacyjne kraje rozwijające się wyrażały
zdziwienie, że w obliczu kryzysu sektora
finansowego kraje rozwinięte znalazły biliony
dolarów, aby zapobiec katastrofie gospodarczej.
Dlaczego – pytają - nie można zmobilizować
tak znacznych środków na przeciwdziałanie
negatywnym skutkom zmian klimatu? One
także wywołają katastrofę, i to nie tylko
finansową, ale także społeczną, polityczną
i gospodarczą.

Sektor cementowy może
zmniejszyć swoje emisje o 90%
Według najnowszego raportu WWF, sektor
cementowy, korzystając z obecnie dostępnych
technologii, może emitować do 90% dwutlenku
węgla mniej do 2050 roku.
Według raportu A blueprint for a climate friendly
cement industry, sektor cementowy może się dalej
rozwijać, zmniejszając jednocześnie swój ”odcisk
węglowy”. Jest to o tyle istotne, że przemysł ten
jest wyjątkowo energochłonny - dziś aż 8%
światowych emisji CO2 pochodzi właśnie z niego.
Efektywność cieplna w piecach przemysłowych,
zwiększony udział biomasy jako paliwa,
zwiększona efektowność energetyczna zakładów,
rozwój czystych technologii (szczególnie CCS),
stosowanie domieszek i substytutów – to główne
czynniki, które pozwoliłyby na radykalne cięcia
emisji CO2 w tej branży.
„Raport WWF udowadnia, że możliwy jest
jednoczesny rozwój gospodarczy i redukcja emisji
CO2.” mówi Dongmei Chen, Dyrektor programu
„Klimat i energia” w chińskim oddziale WWF.
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