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Konferencja w sprawie zmiany klimatu (COP26) 
w Glasgow 

W dniach 31 października–12 listopada 2021 r. w Glasgow (Zjednoczone Królestwo) odbędzie się 26. konferencja 
stron (COP26) Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w celu sfinalizowania 
zasad wdrożenia porozumienia paryskiego z 2015 r. i wzmocnienia globalnego zobowiązania do działań w 
dziedzinie klimatu. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Parlamentu Europejskiego przedłożyła projekt rezolucji w sprawie COP26, który ma zostać poddany pod 
głosowanie na drugiej sesji plenarnej w październiku. 

Informacje ogólne 
Konferencja COP26 w Glasgow została przełożona z 2020 r. na 2021 r. ze względu na kryzys związany z 
koronawirusem, a wiele stron nie przedłożyło do końca 2020 r. zaktualizowanych ustalonych na szczeblu 
krajowym wkładów, wymaganych zgodnie z porozumieniem paryskim z 2015 r. Analiza wszystkich 
ustalonych na poziomie krajowym wkładów na koniec lipca 2021 r. pokazuje, że plany stron są nadal 
niewystarczające, aby osiągnąć cele paryskie w zakresie temperatury. Obecne ustalone na poziomie 
krajowym wkłady wskazują na wzrost emisji gazów cieplarnianych o 16,3 % w 2030 r. w porównaniu z 2010 
r. W 2018 r. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że osiągnięcie celu 2 °C wymaga 
zmniejszenia emisji CO2 do 2030 r. o 25 % poniżej poziomów z 2010 r. Bez szybkiej i drastycznej redukcji 
emisji próg 1,5 °C zostanie prawdopodobnie przekroczony już przed 2035 r., chociaż może to mieć charakter 
tymczasowy w przypadku szybkiego ograniczenia emisji i postępów w kierunku neutralności klimatycznej. 
Ponieważ podczas dwóch poprzednich konferencji nie udało się sfinalizować zasad wdrożenia 
porozumienia paryskiego, cała uwaga skupiona jest obecnie na tym, co zostanie ustalone w Glasgow, w 
tym w odniesieniu do art. 6, który przewiduje ustanowienie mechanizmów dobrowolnej współpracy, takich 
jak rynki uprawnień do emisji dwutlenku węgla i handel uprawnieniami do emisji, aby osiągnąć cele w 
zakresie łagodzenia zmiany klimatu. Kolejnym ważnym tematem COP26 będzie finansowanie działań 
związanych ze zmianą klimatu; w ramach tego finansowania nie zostało jeszcze zrealizowane zobowiązanie 
krajów rozwiniętych z 2009 r. dotyczące przekazywania do 2020 r.100 mld USD rocznie na wsparcie krajów 
rozwijających się w ich wysiłkach w zakresie działań na rzecz klimatu, a samo finansowanie uznaje się za 
niewystarczające.  

Rola Unii Europejskiej w międzynarodowej dyplomacji klimatycznej 
UE konsekwentnie apelowała do stron o wyznaczenie ambitniejszych celów i zwiększenie finansowania 
działań w związku ze zmianą klimatu i dawała dobry przykład, aktualizując ustalony na poziomie krajowym 
wkład Unii i czyniąc cele prawne wiążącymi za pośrednictwem europejskiego prawa o klimacie. W 
wygłoszonym we wrześniu orędziu o stanie Unii przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zobowiązała 
się do dalszego finansowania działań w związku ze zmianą klimatu i wezwała Stany Zjednoczone do 
zwiększenia wsparcia. Europejski Zielony Ład podkreśla znaczenie dyplomacji klimatycznej UE, a w 
konkluzjach Rady Europejskiej z maja 2021 r. wezwano wszystkich partnerów do wzmożenia wysiłków w 
okresie poprzedzającym COP26. 6 października 2021 r. Rada ds. Środowiska przyjęła stanowisko w sprawie 
COP26 i utworzyła unijną platformę negocjacyjną. Rada jest zdecydowana sfinalizować na posiedzeniu 
COP26 solidne i kompleksowe przepisy dotyczące art. 6, biorąc pod uwagę znaczenie wzmocnionych ram 
przejrzystości w tym kontekście. 5 października 2021 r. w konkluzjach Rady do Spraw Gospodarczych i 
Finansowych potwierdzono zobowiązanie UE do negocjowania nowego zbiorowego celu finansowania 
działań w związku ze zmianą klimatu na okres po 2025 r. począwszy od kwoty wyjściowej 100 mld USD 
rocznie oraz zwrócono uwagę na potrzebę zielonych globalnych przepływów finansowych i wydatków na 
ożywienie gospodarcze związane z COVID-19. 

https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/SPEECH_21_4701
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Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
12 października 2021 r. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności (ENVI) przyjęła projekt rezolucji wzywającej do wprowadzenia rygorystycznych i solidnych 
przepisów międzynarodowych dotyczących art. 6. Podkreślono znaczenie wiodącej roli Europy w dziedzinie 
klimatu oraz wagę zapewnienia ekologicznej odbudowy światowej gospodarki, jak i polityki klimatycznej 
zgodnie z zasadą sprawiedliwej transformacji. Ponadto zwrócono uwagę na ogólną potrzebę zwiększenia 
finansowania działań w związku ze zmianą klimatu, w szczególności poprzez znalezienie równowagi między 
funduszami na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, aby osiągnąć warunkowe 
aspekty ustalonych na poziomie krajowym wkładów. Wzywając w rezolucji do globalnego zaprzestania 
dopłat do paliw kopalnych, podkreślono też potrzebę skupienia się na transporcie, rolnictwie i emisjach 
metanu. Parlament przyjął już w 2018 r. rezolucję w sprawie dyplomacji klimatycznej i w 2019 r. ogłosił 
kryzys klimatyczny i środowiskowy.  
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