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Ku nowemu porozumieniu międzynarodowemu w
sprawie klimatu
Na 21. sesji Konferencji Stron (COP) Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian
Klimatu (UNFCCC) w grudniu 2015 r. ma zostać przyjęte nowe porozumienie międzynarodowe w
sprawie przeciwdziałania zmianom klimatu. Na 20. sesji Konferencji Stron, która w zeszłym miesiącu
odbyła się w Limie, osiągnięto pewne postępy, choć do rozwiązania przez negocjatorów pozostaje
szereg otwartych zagadnień.

Kontekst
Obecne umowy w sprawie klimatu zobowiązują tylko kraje rozwinięte do podjęcia działań w sprawie klimatu,
tymczasem niektóre z krajów rozwijających się, nieobjętych zobowiązaniami tych umów, stały się głównymi
emitentami gazów cieplarnianych. Konferencja kopenhaska w sprawie klimatu w 2009 r. nie doprowadziła do
przyjęcia nowej umowy, na konferencji durbańskiej w 2011 r. postanowiono, że nowa umowa, mająca
zastosowanie do wszystkich krajów, powinna zostać zawarta w 2015 r., a wejść w życie w 2020 r.

Wyniki konferencji klimatycznej w Limie w grudniu 2014 r.
COP 20 w Limie zakończyła się przyjęciem apelu z Limy na rzecz działań w dziedzinie klimatu; w dokumencie
tym zwrócono się do wszystkich stron (państw) o powiadamianie o zamierzonym wkładzie w działania w
dziedzinie klimatu po 2020 r. na długo przed konferencją paryską. Państwa dysponują dużą swobodą co do
tego, jakie informacje powinny zostać zawarte w ich komunikatach i kiedy należy je przedstawiać. Tekst
stanowiący podstawę negocjacji w sprawie porozumienia paryskiego powinien zostać przedstawiony do maja
2015 r. Oprócz działań w celu powstrzymania globalnego ocieplenia, porozumienie powinno również
obejmować dostosowanie do zmian klimatu.
W załączniku do apelu z Limy znajdują się elementy poddanego pod negocjacje projektu tekstu porozumienia
paryskiego. Załącznik jest zestawem opcji odzwierciedlających rozbieżne stanowiska negocjacyjne różnych
krajów i grup krajów.

Kwestie do rozstrzygnięcia w porozumieniu paryskim
Konferencja w Limie pozostawiła szereg istotnych nierozwiązanych zagadnień. Przede wszystkim sam
charakter wkładu państw nie jest jasno określony, co sprawi, że stanie się on trudny do porównania i oceny.
Biorąc pod uwagę, że zamierzone wkłady krajów nie zostaną formalnie ocenione lub zmienione przed
konferencją w Paryżu, prawdopodobnie nie będą one dodane do redukcji emisji wymaganych do utrzymania
globalnego ocieplenia poniżej poziomu uzgodnionego na szczeblu międzynarodowym na 2 °C. Proces
dokonywania okresowej oceny i wzmocnienia krajowych wysiłków będzie zatem musiał być ważnym
elementem nowego porozumienia. Trzeba będzie także uzgodnić procesy monitorowania, sprawozdawczości
i weryfikacji krajowych wkładów.
Kolejną nierozwiązaną kwestią jest prawna forma porozumienia. Niektórzy negocjatorzy opowiadają się za
solidnym, prawnie wiążącym porozumieniem, inni preferują podejście oddolne oparte na dobrowolnym
wkładzie.
Wreszcie należy rozstrzygnąć kwestie uczciwości i sprawiedliwości, przyznając, że kraje rozwinięte ponoszą
większą historyczną odpowiedzialność za zmiany klimatu i mają większą zdolność do podjęcia działań. Można
w związku z tym zakładać, że są w stanie wnieść większy wkład w redukcję emisji, jak również w
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finansowanie działań na rzecz klimatu w krajach rozwijających się, lecz wielkość i zakres tego wkładu są
sporne.

Stanowisko UE
Rada Europejska na posiedzeniu w październiku 2014 r. osiągnęła porozumienie w sprawie docelowej
redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40 % do roku 2030. W listopadzie, USA i Chiny – najwięksi
emitenci na świecie – zapowiedziały cele, które są mniej ambitne, lecz uznaje się je za istotną podstawę dla
osiągnięcia porozumienia w sprawie klimatu o ogólnoświatowym zasięgu.
Zarówno w konkluzjach Rady przyjętych przed rozpoczęciem konferencji w Limie, jak i w rezolucji PE z dnia
26 listopada 2014 r. wezwano do ustanowienia wymogu udzielania z góry informacji na temat zamierzonych
wkładów krajowych, a także do oceny przedstawionych wkładów przed konferencją paryską. Na konferencji
w Limie nie udało się jednak osiągnąć porozumienia w sprawie tych propozycji. PE podkreślił w rezolucji
znaczenie oszczędności energii, wydajności energetycznej oraz zrównoważonych przełomowych technologii.
Wezwał do powiązania negocjacji w sprawie klimatu z agendą rozwoju na okres po 2015 r.
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