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Konferencja w sprawie zmiany klimatu: COP 22 w
Marrakeszu
W przygotowaniu do konferencji COP 22 poświęconej zmianie klimatu, która ma się odbyć w
Marrakeszu w dniach 7–18 listopada 2016 r., Parlament Europejski skierował pytania do Komisji
Europejskiej i Rady. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i
Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) przyjęła sprawozdanie w sprawie COP 22, nad którym ma się
również odbyć debata w czasie pierwszej październikowej sesji plenarnej.

Kontekst
Na 21. konferencji stron (COP 21) Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
(UNFCCC) w grudniu 2015 r. przyjęto porozumienie paryskie na rzecz globalnych działań w dziedzinie
klimatu. Celem porozumienia jest utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie niższego niż
2°C ponad poziom sprzed epoki przemysłowej oraz dalsze dążenie do ograniczenia wzrostu do 1,5°C.
Porozumienie to ma również na celu zagwarantowanie jak najszybszego osiągnięcia punktu zwrotnego
maksymalnego poziomu emisji, tak by doprowadzić do zrównoważenia emisji i pochłaniania gazów
cieplarnianych w drugiej połowie XXI wieku.
Porozumienie paryskie wymaga podjęcia działań przez wszystkie strony. Ponad 180 stron przekazało swój
zaplanowany, ustalony na szczeblu krajowym wkład (INDC) oraz przedstawiło swoje programy redukcji
emisji oraz dostosowania się do efektów zmiany klimatu. Porozumienie paryskie i decyzje COP 21 przewidują
przegląd tych zobowiązań w 2018 r., a następnie co pięć lat. COP 21 potwierdziła wyznaczony cel
zmobilizowania, z przeznaczeniem dla krajów rozwijających się i wykorzystując „wiele różnych źródeł”,
środków w wysokości co najmniej 100 mld USD rocznie do 2020 r. na finansowanie działań związanych z
klimatem oraz zobowiązały się do ustalenia wyższego zbiorowego celu ilościowego na okres po 2015 r.
Wstępny porządek obrad 22. konferencji stron (COP 22) zawiera szereg zadań do przygotowania przed
wejściem w życie porozumienia paryskiego. Dodatkowo COP być może będzie pracować nad finansowaniem
działań związanych z klimatem, transferem technologii, tworzeniem potencjału oraz mechanizmów radzenia
sobie ze stratami i szkodami wynikającymi ze zmiany klimatu.

Ratyfikacja oraz wejście w życie porozumienia paryskiego
Porozumienie paryskie wejdzie w życie 30 dni po tym, jak zostanie ratyfikowane przez co najmniej 55 stron
odpowiedzialnych za co najmniej 55% światowych emisji. Na dzień 22 września 2016 r. porozumienie zostało
ratyfikowane przez 60 stron odpowiedzialnych za prawie 48% emisji, w tym przez – odpowiedzialne za najwięcej
emisji – Chiny i Stany Zjednoczone. Unijni ministrowie ochrony środowiska spotkają się w dniu 30 września 2016
r., aby rozważyć przyspieszenie ratyfikacji przez UE. W dniu 8 września 2016 r. komisja ENVI przyjęła zalecenie,
aby Parlament wyraził zgodę na proponowaną ratyfikację. Jeśli UE zakończy ratyfikację na początku października,
porozumienie paryskie będzie mogło wejść w życie przed COP 22.

Komitet Regionów ma przyjąć opinię zatytułowaną „Osiągnięcie światowego porozumienia w sprawie
klimatu – podejście terytorialne do COP 22 w Marrakeszu” na swojej 119. sesji plenarnej w październiku
2016 r. W projekcie opinii Komitet wzywa do wielopoziomowego systemu zarządzania i lepszej integracji
regionów i miast w ramach UNFCCC.
Rada ds. Środowiska ma przyjąć konkluzje dotyczące COP 22 w dniu 30 września 2016 r., a Rada ECOFIN w
dniu 11 października 2016 r.
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Pytanie PE wymagające odpowiedzi ustnej oraz projekt rezolucji
Pytania ustne (O-000103/2016 i O-000104/2016) z debatą przewidziane są na pierwszą październikową sesję
plenarną. W pytaniu ustnym Parlament zwraca się odpowiednio do Rady i Komisji o informacje, jakie
działania instytucje te zamierzają podjąć, aby zagwarantować że COP 22 poczyni postępy jeśli chodzi o
posuwanie do przodu pięciu kluczowych elementów porozumienia paryskiego, układanie przeglądu
zobowiązań krajowych na 2018 r. oraz zwiększanie środków na finansowanie działań związanych z klimatem,
aby osiągnąć cel 100 mld USD.
W dniu 8 września 2016 r. komisja ENVI przyjęła szczegółowy projekt rezolucji w sprawie COP 22. Zauważa
ona, że obecne zaplanowane, ustalone na szczeblu krajowym wkłady nie są dostatecznie ambitne, by
osiągnąć cele porozumienia paryskiego i wzywa kraje rozwinięte, w szczególności państwa członkowskie UE,
do zmniejszenia ich emisji poniżej poziomu obecnych zobowiązań. Głosowanie na posiedzeniu plenarnym
zostało zaplanowane na pierwszą sesję październikową.
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