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"Zatrzymać Globalne Ocieplenie"

STANOWISKO KOALICJI KLIMATYCZNEJ
po XIII Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej i III Konferencji
Członków Protokółu z Kioto
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Koalicja Klimatyczna uważa, że:
 Uzyskany Mandat Balijski, jest słaby i w sposób zdecydowanie zbyt ogólnikowy określa podstawy
porozumienia w sprawie redukcji gazów cieplarnianych po roku 2012.
 Istotna odpowiedzialność uzyskania silnego porozumienia w roku 2009 spada na Polskę, gospodarza
kolejnej Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej tzw. COP 14 w 2008 roku.
 Polska jako przyszły gospodarz COP 14 powinna prowadzić aktywną i ambitną politykę ochrony klimatu
zapewniając dotrzymanie zobowiązań zapisanych w Polityce Klimatycznej w wysokości 40% redukcję
emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku.
Dlaczego tak uważamy:
Co oczekiwano, a co uzyskano:

1. Mimo istniejących dowodów naukowych, których dostarcza IV Raport Międzyrządowego Zespołu
ds. Zmian Klimatycznych, jak również oczekiwań społeczeństwa obywatelskiego z całego świata, Strony
Konferencji Klimatycznej podczas spotkania na Bali, nie potrafiły wypracować ambitnego mandatu
negocjacyjnego, który stanowi podstawę do dwuletniego procesu kształtowania porozumienia w sprawie redukcji
gazów cieplarnianych po roku 2012, które wejdzie w życie po zakończeniu pierwszej fazy Protokółu z Kioto. Po
dwóch tygodniach negocjacji, przede wszystkim w wyniku sprzeciwu Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz Kanady
przyjęto porozumienie, które nie zawiera najważniejszego celu, jakim jest zobowiązanie do zmniejszenia emisji
gazów cieplarnianych, o co najmniej 25-40% do 2020 r. przez kraje rozwinięte.
2. Końcowa decyzja wyraża konieczność przeciwdziałania zmianom klimatu globalnego, ale nie wyznacza warunków
do uzyskania mocnego i odpowiedniego do skali zagrożenia porozumienia post-2012, które pozwoliłoby na
zatrzymanie wzrostu emisji gazów cieplarnianych w ciągu następnych 15-20 lat i doprowadziło do ich ograniczenia,
co najmniej o 50% do roku 2050 w stosunku do roku 1990.
3. Mechanizm zahamowania wycinki lasów tropikalnych oraz podstawy systemu wsparcia dla krajów rozwijających
się dotyczącego transferu czystych technologii i adaptacji do zmian klimatu, zostały określony w sposób ogólny i
mało ambitny.
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C z ł o n k o w i e K o a l i c j i :
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
Fundacja Aeris Futuro
Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii
Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja
Greenpeace Polska
Instytut na rzecz Ekorozwoju
Liga Ochrony Przyrody
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Polska Zielona Sieć
Polski Klub Ekologiczny – Okręg Dolnośląski
Polski Klub Ekologiczny – Okręg Górnośląski
Polski Klub Ekologiczny – Okręg Mazowiecki
WWF Polska
Zielone Mazowsze
Center for Clean Air Policy (członek wspierający)

4. W świetle słabego porozumienia oraz bardzo ogólnikowego sformułowania tak zwanego Mandatu Balijskiego, co
do prowadzenia dalszych prac nad nowym porozumienie, następna XIV Konferencja Stron Konwencji
Klimatycznej, która będzie miała miejsce w Polsce w Poznaniu staję się bardzo ważna w celu uzyskania
zadawalającego porozumienie w roku 2009 tj. na XV Konferencji w Kopenhadze.
Oczekiwania i szanse związane z organizacją przez Polskę w 2008 r. COP-u w Poznaniu
1. Zdaniem Koalicji Klimatycznej organizacja COP 14 w Poznaniu stanowi unikalną szansę dla Polski: stwarza
możliwość promocji dotychczasowych działań w zakresie ochrony środowiska i klimatu, oraz wykazania, że nasz
kraj jest pełnoprawnym i odpowiedzialnym członkiem społeczności międzynarodowej. Dlatego naszym zdaniem
powinny być przedsięwzięte wszelkie działania, które zapewnią, że zakończy się ona sukcesem!

2. Na proces negocjacji klimatycznych składają się trzy podstawowe nurty: a/ negocjacje w ramach UNFCCC
i Protokołu z Kioto; b/ organizacja side event’ów (okazja do pokazania osiągnięć Polski) i c/ działania
społeczeństwa obywatelskiego. Dla powodzenia COP 14 w Poznaniu niezbędne jest spowodowanie, że wszystkie te
nurty zbiegną się w jeden, wspólny łańcuch działań.
3. Koalicja Klimatyczna widzi potrzebę współdziałania z Ministerstwem Środowiska i władzami Poznania na rzecz
dobrej organizacji i uzyskania korzystnych efektów Konferencji. Minister Środowiska i Prezydent Poznania w
trakcie spotkania na Bali z przedstawicielami Koalicji wyrazili chęć takiego współdziałania i zapewniali o
możliwości wspierania, z ich strony, aktywności społeczeństwa obywatelskiego z całego świata.
4. Sukces COP 14 w Poznaniu, jego właściwa organizacja i zapewnienie właściwych warunków pobytu delegatom
wymaga zapewnienia odpowiedniej ilości środków finansowych w budżecie państwa. Ze względu na
międzynarodowy wymiar Konferencji i jej znaczenie dla społeczności międzynarodowej uważamy, że inwestycja w
dobre zorganizowanie COP 14 przyniesie Polsce korzyści. Ze względu na toczącą się debatę budżetową w
Parlamencie RP sprawa ta wymaga podjęcia pilnych działań.

5. Koalicja Klimatyczna zaproponowała, aby organizacja konferencji w Poznaniu odbyła się przy zerowej emisji
gazów cieplarnianych. Wymagać to będzie oszacowania o ile ona wzrośnie w trakcie Konferencji oraz
zaproponowania dodatkowych działań przyczyniających się do jej ograniczenia lub uniknięcia jak np. wzrost
efektywności energetycznej, rozwój energetyki odnawialnej czy sadzenie drzew. Propozycja ta została przyjęta z
zainteresowaniem przez Ministra Środowiska i Prezydenta Poznania.
Odpowiedzialność gospodarz
Jako gospodarz Konferencji Stron Konwencji nasz kraj powinien nadal prowadzić aktywną politykę ochrony klimatu
zintegrowaną z rozwojem gospodarczym kraju zwłaszcza z polityką energetyczną i transportową. Niezbędnym jest
dotrzymanie celu zapisanego w przyjętej przez rząd w 2003 r. Polityce klimatyczne tj. 40% redukcji emisji gazów
cieplarnianych w 2020 roku w odniesieniu do poziomu z roku bazowego, czyli 1988. Choć osiągnięcie tego celu nie
będzie łatwe, to będzie to stanowić silny bodziec dla modernizacji i innowacji polskiej gospodarki. Minister Środowiska
w trakcie spotkania na Bali z przedstawicielami Koalicji Klimatycznej wyraził pogląd o możliwości dotrzymania
zapisanego w ww. polityce celu.
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