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Posiedzenie plenarne – druga sesja miesięczna w październiku 2018 r.

Konferencja COP 24 w sprawie zmiany klimatu w
Katowicach
Konferencja COP24 w sprawie zmiany klimatu w Katowicach (Polska) w dniach 3–14 grudnia 2018 r. poświęcona
będzie pełnej realizacji porozumienia paryskiego oraz politycznej fazie dialogu „Talanoa”, który ma wspierać
realizację zobowiązań krajowych. W ramach przygotowań do COP 24 Parlament Europejski skierował pytania do
Komisji Europejskiej i Rady. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności złożyła projekt rezolucji w sprawie COP 24, który ma zostać poddany pod głosowanie na pierwszej sesji
plenarnej w październiku.

Kontekst
24. konferencja stron (COP 24) Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
(UNFCCC) zostanie poświęcona pełnej realizacji porozumienia paryskiego. Na konferencji ma być
sfinalizowany pakiet decyzji dotyczących sposobu wdrażania wielu aspektów porozumienia paryskiego, w
tym przejrzystości, przystosowania się do zmiany klimatu, redukcji emisji, zapewnienia finansowania,
budowania zdolności i technologii. Fidżyjska prezydencja COP23 zainicjowała dialog „Talanoa”, w którym
strony konwencji i zainteresowane podmioty skupiają się na pytaniach Gdzie jesteśmy?, Dokąd zmierzamy? i
Jak tam dotrzeć?. W politycznej fazie dialogu „Talanoa”, która odbędzie się podczas COP24, przedstawiciele
stron na wysokim szczeblu podsumują zbiorowe wysiłki zmierzające do osiągnięcia długoterminowych
celów porozumienia paryskiego i zajmą się przygotowaniem następnej rundy wkładów ustalonych na
poziomie krajowym. Badania takie jak sprawozdanie ONZ w sprawie rozbieżności między potrzebami a
perspektywami w zakresie redukcji emisji oraz sprawozdanie specjalnego Międzyrządowego Zespołu ds.
Zmian Klimatu (IPCC) na temat skutków globalnego ocieplenia o 1,5 °C pokazują, że należy wzmocnić
zobowiązania, żeby ograniczyć wpływ zmian klimatu na ludzi i ekosystemy oraz osiągnąć cele
porozumienia paryskiego.
Unia Europejska odegrała kluczową rolę w przyjęciu i ratyfikacji porozumienia paryskiego. Wkrótce
zakończy przegląd swojej polityki klimatycznej i energetycznej na okres po roku 2020, zgodnie ze
zobowiązaniami międzynarodowymi wynikającymi z porozumienia paryskiego, a Komisja Europejska jest
w trakcie przygotowywania strategii długoterminowej redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE, która ma
zostać przyjęta w listopadzie 2018 r. W konkluzjach Rady z 9 października 2018 r. określono mandat
negocjacyjny UE na COP24.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Na drugiej sesji plenarnej w październiku zaplanowano na debatę dwa pytania wymagające odpowiedzi
ustnej. W pytaniach zwrócono się do Rady i Komisji z pytaniem, jakie działania podejmują odpowiednio, by
sprawić, że COP24 dokona znaczących postępów ku finalizacji programu prac i zbioru przepisów w ramach
porozumienia paryskiego, ku wdrożeniu dialogu „Talanoa” oraz większej mobilizacji środków na
finansowanie działań związanych z klimatem, żeby do 2020 r. osiągnąć docelową kwotę 100 mld USD
rocznie. W dniu 10 października 2018 r. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i
Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) przyjęła projekt rezolucji, w którym wezwała, żeby do 2050 r. osiągnąć
globalną emisję gazów cieplarnianych netto na poziomie zerowym, żeby do 2020 r. zwiększyć wkłady
ustalone na poziomie krajowym oraz zwiększyć unijny cel w zakresie redukcji emisji na 2030 r. z 40% do
55%. Parlament ma przeprowadzić debatę i głosowanie w sprawie omawianego wniosku na drugiej sesji
plenarnej w październiku.
Parlament omówi również 14. konferencję stron (COP14) Konwencji o różnorodności biologicznej, która
odbędzie się w Szarm el-Szejk w Egipcie, w dniach 17–29 listopada 2018 r. oraz zagłosuje nad projektem
rezolucji określającej stanowisko Parlamentu. Pytania ustne do Rady i Komisji dotyczą działań, finansowania
i mechanizmów służących osiągnięciu obecnych celów w zakresie różnorodności biologicznej oraz
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przygotowania ram stosowania Konwencji o różnorodności biologicznej w okresie po roku 2020. Rada
przyjęła konkluzje w sprawie COP14 w dniu 9 października 2018 r.
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