Warszawa, 12.04.2015

UWAGI KOALICJI KLIM ATYCZNEJ
dotyczące stanowiska Polski w sprawie Komunikatu Komisji Europejskiej
dla Parlamentu i Rady dotyczącego przyjęcia tzw. Protokołu paryskiego
– planu przeciwdziałania zmianie klimatu po 2020 roku (COM(2015) 81 final)
Rosnące zagrożenie terroryzmem, trwający na Ukrainie konflikt zbrojny, wzbierająca fala
nacjonalizmu i ksenofobii w wielu krajach europejskich oraz globalne zagrożenia takie jak zmiany
klimatu skłaniają nas do przemyślenia celów i metod współpracy państw europejskich. Unia
Europejska potrzebuje ściślejszej współpracy opartej na zasadach leżących u podstaw jej
funkcjonowania: solidarności i współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i dobrobyt wszystkich
obywateli. W te zasady doskonale wpisuje się polska inicjatywa zbudowania europejskiej unii
energetycznej podchwycona przez Komisję Europejską. Konieczne jest zmniejszanie
uzależnienia europejskiej gospodarki i energetyki od nieodnawialnych surowców energetycznych
importowanych z krajów nie należących do Unii, w ścisłym powiązaniu z ograniczaniem naszego
negatywnego wpływu na zmiany klimatu. Polityki w tych obszarach muszą się wzajemnie
uzupełniać.
W związku z powyższym organizacje członkowskie Koalicji Klimatycznej z zadowoleniem przyjęły
przedstawienie przez Komisję Europejską tzw. Protokołu paryskiego – planu przeciwdziałania
zmianie klimatu po 2020 roku (COM(2015) 81 final) w ramach pakietu komunikatów dotyczących
unii energetycznej. Uważamy uczynienie z działań na rzecz ochrony klimatu jednego z
kluczowych elementów tego pakietu za znaczący krok we właściwym kierunku.
Koalicja Klimatyczna wzywa polski rząd do poparcia komunikatu Komisji Europejskiej na temat
przyjęcia Protokołu paryskiego oraz do zgłoszenia do przedstawionego komunikatu
następujących uwag:
-

W świetle najnowszych badań naukowych zatrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie
wzrostu globalnej średniej temperatury poniżej 2oC nie będzie wystarczające, by zapewnić
nam bezpieczeństwo klimatyczne w kolejnych dziesięcioleciach. Dopuszczenie do wzrostu
temperatury o 2o C oznaczać będzie zagładę wielu krajów wyspiarskich oraz wielu
najbiedniejszych państw świata, zwłaszcza położonych w Afryce i Azji. Dlatego Unia
Europejska powinna wzywać pozostałe strony negocjacji klimatycznych do podjęcia takich
działań, które zapewnią zatrzymanie wzrostu temperatury na poziomie nie większym niż
1,5oC;

-

Biorąc pod uwagę wskazaną powyżej potrzebę zatrzymania globalnego wzrostu temperatury
na poziomie nie większym niż 1,5oC, zaproponowane przez Komisję Europejską średnio- (do
2030 roku) i długookresowe (do 2050 roku) cele redukcyjne są zdecydowanie zbyt słabe.
Zdaniem Koalicji Klimatycznej światowym celem redukcyjnym na 2050 rok powinna być
redukcja emisji gazów cieplarnianych na poziomie co najmniej 75%, przy czym ograniczenie
emisji w najbogatszych krajach świata powinno wynieść co najmniej 95%;

-

Właściwa jest propozycja Komisji Europejskiej objęcia obowiązkiem redukcyjnym wszystkich
gazów cieplarnianych (w tym także wybranych substancji kontrolowanych, obrót którymi
regulowany jest przepisami Konwencji Wiedeńskiej);

-

Aby postanowienia Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, a
także kolejnych protokołów do tej Konwencji były skuteczne, niezbędne jest, aby same
protokoły oraz ustanowione w ich ramach zobowiązania były prawnie wiążące dla wszystkich
państw, które te protokoły ratyfikują - to dotyczy także Protokołu paryskiego;

-

Komunikat słusznie zwraca uwagę na konieczność wzmacniania przejrzystości działań i
odpowiedzialności państw za ich właściwą realizację. Musi być możliwa ocena, czy cele
polityki klimatycznej i związane z nimi działania są przez strony realizowane. W Protokole
muszą znaleźć się precyzyjne zasady monitorowania, sprawozdawczości, weryfikacji i
rozliczania. Zebrane informacje i dane dotyczące realizowanych działań i osiąganych efektów
oraz ich stosunku do przyjętych celów muszą być jawne, łatwo dostępne, zaprezentowane w
przystępny sposób i porównywalne (by można było porównywać wysiłki poszczególnych
państw). Niezależni eksperci powinni dokonywać regularnych przeglądów, których wyniki
także powinny być upubliczniane i nagłaśniane. Dzięki temu nie tylko ONZ, ale i wszyscy
obywatele będą strażnikami właściwej realizacji polityki klimatycznej, a wyniki przeglądów
powinny być wykorzystywane przez państwa do podnoszenia celów i zwiększania
skuteczności polityki klimatycznej. Optymalne byłoby stworzenie możliwości pociągnięcia do
odpowiedzialności państw, które nie realizują swoich zobowiązań;

-

Niezmiernie istotne jest rozpoczęcie dyskusji nad stworzeniem zestawu instrumentów, dzięki
którym także państwa, które nie ratyfikują nowego Protokołu lub nie będą wypełniać swoich
zobowiązań, poniosą cześć kosztów działań na rzecz ochrony klimatu, np. wprowadzenie
tzw. "ceł węglowych" na towary importowane z tych państw. Takie rozwiązanie powinno
jednocześnie chronić konkurencyjność towarów i usług z państw konsekwentnie realizujących
cele klimatyczne;

-

W przedstawionym projekcie Komisja słusznie wskazuje na konieczność holistycznego
podejścia do kwestii ochrony klimatu, co w praktyce oznacza, że wszystkie programy i
strategie powinny być analizowane z punktu widzenia ich potencjalnego wpływu na klimat i
ich wrażliwości na skutki zmian klimatu (np. budowa kanalizacji, która za parę lat będzie
miała zbyt małą przepustowość, by poradzić sobie z nawalnymi opadami). Oznacza to, że w
ramach mobilizacji polityki w innych obszarach Unia Europejska powinna wprowadzić zasadę
nieakceptowania polityk i strategii – zarówno ogólnoeuropejskich, jak i tych, które
przygotowywane są na poziomie krajów członkowskich – których realizacja może zagrozić
osiąganiu europejskich celów polityki klimatycznej;

-

Konieczne jest zapewnienie spójności planów inwestycyjnych stron Protokołu Paryskiego i
stworzenie narzędzi promujących inwestycje przyczyniające sie do ochrony klimatu a
wykluczających inwestycje powodujące wzrost emisji. Spójność, jawność i przejrzystość
narzędzi i przepływów finansowych na poziomie międzynarodowym, unijnym i krajowym jest
kluczowa dla zapewnienia opisanej wyżej spójności programów i strategii rozwojowych;

-

Ogromną wagę ma także uregulowanie we współpracy z Organizacją Międzynarodowego
Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i Międzynarodową Organizacją Morską (IMO) kwestii emisji
pochodzących z międzynarodowego transportu lotniczego i morskiego, a także uregulowanie
w ramach protokołu montrealskiego kwestii produkcji i stosowania fluorowanych gazów
cieplarnianych. Bez tych rozwiązań działania na rzecz ochrony klimatu nie osiągną pełnej
skuteczności;

-

Założenia Protokołu Paryskiego muszą być zgodne z zasadami sprawiedliwości społecznej
oraz spójne z Celami Zrównoważonego Rozwoju, które zastąpią po 2015 Milenijne Cele
Rozwoju - wytyczne dla polityki UE w tym obszarze zostały określone w komunikacie w
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sprawie „globalnego partnerstwa na rzecz likwidacji ubóstwa i zrównoważonego rozwoju po
2015 r.”1;
-

Niezwykle istotne jest, aby działaniom dyplomatycznym służącym przekonaniu wszystkich
państw świata do udziału we wspólnym wysiłku mającym na celu ochronę klimatu i ochronę
ludzkości przed najgorszymi skutkami zmian klimatu, towarzyszyły intensywne działania w
każdym z państw UE mające na celu określenie możliwości intensyfikacji i zwiększenia
skuteczności działań na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu na poziomie
krajowym oraz możliwości dodatkowego wsparcia wysiłków najbiedniejszych krajów
rozwijających się w tych obszarach;

-

konieczne jest jednoznaczne określenie zasad finansowania Green Climate Fund przez
państwa rozwinięte oraz przyjęcie jasnych zasad wspierania projektów służących ochronie
klimatu w państwach rozwijających się ze środków tego funduszu. W opinii Koalicji
Klimatycznej niedopuszczalne powinno być wykorzystywanie środków GCF na finansowanie
inwestycji związanych z rozwojem lub modernizacją energetyki opartej na wykorzystaniu
nieodnawialnych surowców węglowodorowych. Środki powinny być przeznaczone na
wspieranie transformacji w kierunku budowy gospodarki niskowęglowej, na rozwój i transfer
przyjaznych środowisku technologii wspierających ograniczanie emisji oraz na adaptację do
zmian klimatu;

-

Koalicja Klimatyczna negatywnie ocenia niski poziom zaangażowania naszego kraju w
programy pomocy klimatycznej dla krajów rozwijających się. Polska, która w latach 80. i 90.
doświadczyła ogromnej pomocy i solidarności ze strony innych państw, powinna dziś, gdy
dołączyła do najbogatszych krajów świata, znacznie hojniej wspierać programy pomocowe.
Pomoc ta powinna mieć charakter systemowy, tak aby połączyć ją z przekazywaniem
naszego doświadczenia w budowie systemu demokratycznego. Koalicja Klimatyczna
deklaruje gotowość wsparcia Ministerstwa Środowiska oraz innych organów administracji
publicznej w przygotowywaniu strategii takich działań;

-

Podczas prac nad Protokołem paryskim należy dopilnować, by w procesie jego tworzenia, a
następnie jego wdrażania, monitoringu, sprawozdawczości, weryfikacji i rozliczania,
zapewniona była przestrzeń dla udziału społeczeństwa obywatelskiego, konsultacji z
obywatelami i uwzględniania ich opinii przy dalszym wzmacnianiu działań na rzecz ochrony
klimatu i adaptacji do zmian klimatu. Rola obserwatorów w tym procesie jest kluczowa.

Jednocześnie Koalicja Klimatyczna podkreśla, że aktywne podejście do polityki klimatycznej jest
dla Polski, polskiej gospodarki i dla całego społeczeństwa ogromną szansą. Szansą na uniknięcie
pułapki średniego dochodu dzięki rozpoczęciu i prowadzeniu transformacji niskoemisyjnej,
szansą na stworzenie tysięcy nowych miejsc pracy dzięki wdrożeniu programów poprawy
efektywności energetycznej i rozwojowi lokalnych, odnawialnych sieci energetycznych zasilanych
przez instalacje wykorzystujące lokalne, odnawialne zasoby oraz szansą na poprawę jakości
życia milionów obywateli naszego kraju poprzez wyeliminowanie wielu źródeł emisji
zanieczyszczeń do powietrza.

***
Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 23 organizacji pozarządowych. Jej misją jest wspólne
działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i
środowiska. Więcej: http://koalicjaklimatyczna.org/

1

http://ec.europa.eu/polska/news/150205_rozwoj_pl.htm
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