Warszawa, 1 kwietnia 2016 r.

STANOWISKO KOALICJI KLIMATYCZNEJ
w sprawie stanowiska rządu do dokumentu UE „Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie
podpisania porozumienia paryskiego”
Koalicja Klimatyczna w pełni popiera opublikowany przez Komisję Europejską „Wniosek dotyczący
decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego
przyjętego w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu”
(COM(2016) 062). Wyrażamy naszą głęboką nadzieję, że Rząd RP i inne państwa członkowskie
również zajmą takie stanowisko, co pozwoli na podpisanie porozumienia przez Unię Europejską bez
zbędnej zwłoki.
Porozumienie paryskie z uwagi na swój globalny charakter stanowi punkt wyjścia do dalszych
działań wszystkich państw i całej społeczności międzynarodowej do przyspieszenia transformacji
światowej polityki i gospodarki na rzecz redukcji gazów cieplarnianych oraz zapobiegania dalszej
zmianie klimatu. Podpisanie porozumienia przez Unię Europejską oraz jej kraje członkowskie
będzie mocnym sygnałem dla innych państw, że Europa poważnie traktuje stojące przed nami
wyzwania w tym zakresie, zamierza wywiazywać się z podjetych już zobowiązań oraz zgodnie z
jego duchem i literą będzie działać na rzecz ich dalszej oceny i weryfikacji.
Poparcie przez Rząd RP „Wniosku” będzie świadectwem politycznej woli zarówno kontynuowania
unijnej polityki klimatycznej, rozwoju gospodarki przyjaznej środowisku, jak i przekucia sukcesu,
jakim było przyjęcie porozumienia w Paryżu, w prawnie obowiazującą umowę. Jej podpisanie, a
nastepnie ratyfikacja, pozwoli na zmniejszenie emisji, co przyczyni się do utrzymania wzrostu
średniej temperatury globalnej wyraźnie poniżej 2 °C przy jednoczesnym kontynuowaniu wysiłków
na rzecz zahamowania jej wzrostu do 1,5 °C.

Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 22 organizacji pozarządowych. Jej misją jest wspólne działanie w
celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska. Więcej
informacji o Koalicji na stronie http://koalicjaklimatyczna.org
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