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Szczyt klimatyczny w Katowicach
Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the
Parties) to globalne konferencje,
podczas których negocjowane są
działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska dwukrotnie
była ich gospodarzem - w 2008 r.
w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie. W grudniu 2018 r. szczyt
klimatyczny po raz pierwszy odbędzie się w Katowicach.

W trakcie szczytu COP24 planowane jest przyjęcie pełnego
pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie. To pierwsza
w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie
państwa świata do działań na
rzecz ochrony klimatu. Pakiet
wdrażający umożliwi realizację
Porozumienia w praktyce. Tym
samym wyznaczy światową poli-

Fot. facebook/COP24

Od 3 do 14 grudnia stolica województwa śląskiego gościć będzie blisko 30 tysięcy
delegatów z całego świata, w tym szefów rządów oraz ministrów odpowiedzialnych
za kwestie środowiska i klimatu. W Katowicach trwają ostatnie przygotowania do
24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu, czyli tzw. COP24.
tykę klimatyczno-energetyczną
na kolejne lata.
W ramach tegorocznego szczytu odbędą się: 24. Konferencja
Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto
(CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1).

Konferencje klimatyczne COP

Dlaczego Polska organizuje konferencje COP?

Porozumienie paryskie

Konferencja COP (Konferencja Stron, ang. Conference of the Parties) jest najważniejszym organem Ramowej Konwencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). Celem Konwencji,
podpisanej w 1992 r. podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, jest
ochrona klimatu i redukcja emisji gazów cieplarnianych na świecie.
Konferencja COP czuwa nad procesem wdrażania postanowień
Konwencji przez poszczególne państwa (strony Konwencji), a także
wypracowuje nowe postanowienia w formie decyzji. To właśnie podczas Konferencji Stron w 1997 r. został podpisany Protokół z Kioto
- porozumienie ustanawiające zobowiązania krajów rozwiniętych
w sprawie ochrony klimatu, a w szczególności zobowiązania do
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

W interesie Polski jest to, aby skutecznie przeciwdziałać zmianom
klimatu. Aby to osiągnąć, działania na rzecz ochrony klimatu muszą
być realizowane przez wszystkie państwa. Oczywiście, co również
Polska podkreśla, te wysiłki muszą być dostosowane do możliwości
poszczególnych krajów, zapewniając równowagę zobowiązań pomiędzy państwami będącymi w różnej kondycji i na różnych etapach
rozwoju, ale też w równym stopniu narażonymi na negatywne skutki
zmian klimatu.

Porozumienie paryskie zostało przyjęte w grudniu 2015 r. w Paryżu
podczas konferencji klimatycznej COP21. To pierwsza umowa międzynarodowa, która zobowiązuje wszystkie państwa do działań na
rzecz ochrony klimatu.

Warto podkreślić, że Unia Europejska odpowiada jedynie za ok. 11%
globalnych emisji CO2 i udział ten stale maleje. Nawet więc, gdyby
zredukowała swoje emisji do zera, to bez globalnego porozumienia,
negatywne procesy nie zostaną zatrzymane.

Porozumienie kładzie nacisk na redukcję koncentracji CO2 w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej i jak najbardziej efektywnie
dla poprawy jakości wody, powietrza, dla zatrzymania procesu
pustynnienia, dla zatrzymania zaniku bioróżnorodności. Działania
zmniejszające koncentrację CO2 będą podejmowane przez wszystkie
strony umowy, z poszanowaniem ich specyfiki i możliwości społeczno-gospodarczych. Porozumienie paryskie wyznacza cel utrzymania
wzrostu globalnej temperatury poniżej 2oC do końca wieku.

Ważne porozumienie
Minister Środowiska Henryk Kowalczyk podpisał 31 października w imieniu Rządu
RP umowę z Sekretariatem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu, która określa zobowiązania obu stron wynikające z organizacji grudniowego szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. Po stronie ONZ sygnatariuszem
Porozumienia była Patricia Espinosa, Sekretarz Wykonawcza Konwencji klimatycznej.

Umowa ta zawiera zobowiązania,
jakie spoczywają na państwie
goszczącym Konferencję i stanowi
podstawę prawną do organizacji
tego wydarzenia.
- Podpisanie Porozumienia jest
zwieńczeniem procesu negocjacji

tej umowy i jednocześnie ostatnim
formalnym akcentem w przygotowaniach organizacyjnych do ważnego wydarzenia międzynarodowego, jakim jest szczyt klimatyczny
COP24 – powiedział minister Henryk Kowalczyk. - Nasze wspólne

dotychczasowe starania pokazują,
jak wielką wagę Polska i Organizacja Narodów Zjednoczonych przywiązują do powodzenia szczytu
w Katowicach. Zbudowaliśmy bardzo dobre podstawy do dalszych
działań i jestem pewien, że te uda-

ne doświadczenia we współpracy
i nasze wzajemne zaufanie przyczynią się do sprawnej organizacji
obrad klimatycznych i w efekcie
- do zakończenia ich sukcesem
w postaci przyjęcia pakietu zasad
wdrażających Porozumienie paryskie – dodał minister środowiska.
- W obliczu druzgocących skutków
zmian klimatycznych coraz bardziej widocznych na całym świecie, bardzo ważne jest, aby Strony

osiągnęły główny cel COP24: sfinalizowanie programu prac Porozumienia paryskiego. Pozwoli
to w pełni wykorzystać potencjał
Porozumienia, ale będzie też sygnałem dowodzącym, że wszystkie
narody poważnie traktują kwestię
zmiany klimatu – podkreśliła Patricia Espinosa, Sekretarz Wykonawcza Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. zmian
klimatu.

Porozumienie ma charakter szczegółowy wobec ogólnych zobowiązań wynikających z członkostwa
Rzeczypospolitej Polskiej w Organizacji Narodów Zjednoczonych
oraz statusu strony Konwencji,
a jego celem jest uregulowanie poszczególnych aspektów organizacji
w Polsce kolejnej sesji Konferencji Stron Konwencji, zgodnie z wytycznymi administracyjnymi ONZ.
Źródło: www.mos.gov.pl
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