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Konferencja COP 23 w sprawie zmiany klimatu,
Bonn
Konferencja COP 23 w sprawie zmiany klimatu pod przewodnictwem Fidżi odbędzie się w Bonn
(Niemcy) w dniach 6–17 listopada 2017 r. Jej program koncentruje się na realizacji porozumienia
paryskiego. W ramach przygotowań do COP 23 Parlament Europejski skierował pytania do Komisji
Europejskiej i Rady. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i
Bezpieczeństwa Żywności przyjęła projekt rezolucji w sprawie COP 23, który ma zostać poddany pod
głosowanie podczas pierwszej sesji plenarnej w październiku.

Kontekst

23. Konferencja Stron (COP 23) Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
(UNFCCC) skupi się na realizacji porozumienia paryskiego zawartego w grudniu 2015 r. i wprowadzonego
w życie w listopadzie 2016 r. Na konferencji zostaną opracowane wytyczne dotyczące sposobu wdrażania
wielu aspektów porozumienia paryskiego, w tym przejrzystości, przystosowania się do zmiany klimatu,
redukcji emisji, zapewnienia finansowania, budowania zdolności i technologii. Przygotowany zostanie także
dialog pomocniczy, który będzie realizowany w 2018 r. w celu oceny adekwatności wkładów ustalonych na
szczeblu krajowym (krajowe plany działania) i zwiększenia poziomu ich ambicji, aby osiągnąć cele
porozumienia. W raporcie w sprawie rozbieżności między potrzebami a perspektywami w zakresie redukcji
emisji z 2016 r. stwierdzono, że ustalone na szczeblu krajowym wkłady przedstawione przez strony
porozumienia paryskiego nie są wystarczająco ambitne, aby utrzymać globalne ocieplenie poniżej ustalonych
1,5 do 2°C. Zapowiedziane wycofanie się Stanów Zjednoczonych Ameryki, drugiego państwa pod względem
wielkości emisji na świecie, powoduje dalszą niepewność co do perspektyw osiągnięcia wyznaczonych celów.
Wycofywanie się Stanów Zjednoczonych z porozumienia paryskiego W sierpniu 2017 r. Stany Zjednoczone
Ameryki powiadomiły Organizację Narodów Zjednoczonych o zamiarze jak najszybszego wycofania się
z porozumienia paryskiego (listopad 2020 r.). Jednak USA nie wycofują się z UNFCCC i pozostają otwarte na
ponowne przystąpienie do porozumienia paryskiego na warunkach bardziej korzystnych dla tego kraju. Stany
Zjednoczone będą nadal uczestniczyć w międzynarodowych negocjacjach dotyczących zmiany klimatu, w tym
w COP 23.

Rola Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego

Unia Europejska odegrała kluczową rolę w przyjęciu i ratyfikacji porozumienia paryskiego. Obecnie UE
dokonuje przeglądu swojej polityki klimatyczno-energetycznej zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami
wynikającymi z porozumienia paryskiego. Parlament Europejski wielokrotnie apelował o wyższy poziom
ambicji w odniesieniu do redukcji emisji i finansowania działań w związku ze zmianą klimatu. Co roku
delegacja parlamentarna bierze też udział w konferencjach klimatycznych ONZ.

Parlament Europejski

Na pierwszej sesji plenarnej w październiku zaplanowano dwa pytania wymagające odpowiedzi ustnej i
debaty. Zapytano w nich, jakie działania podejmują odpowiednio Rada i Komisja w celu dopilnowania, by
podczas COP 23 zapewnić postępy we wdrażaniu kluczowych zasad wykonania porozumienia paryskiego,
doprecyzować i ukierunkować dialog pomocniczy planowany na 2018 r. oraz uruchomić więcej środków na
finansowanie działań w związku ze zmianą klimatu. W dniu 7 września 2017 r. Komisja Ochrony Środowiska
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) przyjęła projekt rezolucji wzywającej do
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wzmocnienia działań w dziedzinie klimatu na mocy porozumienia paryskiego, przejęcia przez UE roli lidera
broniącego porozumienia, skutecznego zapewnienia finansowania działań w związku ze zmianą klimatu oraz
ochrony przemysłu europejskiego przed nieuczciwą konkurencją z regionów o mniejszych ambicjach.
W rezolucji zaapelowano też do Komisji o przygotowanie dla UE strategii na rzecz całkowitej eliminacji emisji
do połowy obecnego stulecia i o przedstawienie jej w 2018 r. Parlament ma przeprowadzić debatę i
głosowanie w sprawie omawianego wniosku podczas pierwszej sesji plenarnej w październiku.
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej: B8-0329/2017 oraz B8-0330/2017. Projekt rezolucji: 2017/2620(RSP).
Komisja przedmiotowo właściwa: ENVI; Sprawozdawcy: Adina-Ioana Vălean (PPE, Rumunia), Peter Liese (PPE,
Niemcy), Gilles Pargneaux (S&D, Francja), Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, Niderlandy), Estefanía Torres Martínez
(GUE/NGL, Hiszpania), Marco Affronte (Verts/ALE, Włochy), Piernicola Pedicini (EFDD, Włochy).
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