
8 Unia Europejska.pl Nr 1 (212) 2012

KONFERENCJA KLIMATYCZNA  
W DURBANIE – WIODĄCA ROLA UE  
W OSIĄGNIĘCIU POROZUMIENIA 

Piotr Ważniewski*

Na	przełomie	listopada	i	grudnia	2011	r.	w	Durbanie	
(RPA)	 odbyła	 się	 konferencja	 klimatyczna	 ONZ	 –	 
COP-171	pod	hasłem	„Ratując	jutro	dzisiaj”.	20	tysięcy	
delegatów	 i	 ekspertów	 oraz	 przedstawicieli	 organizacji	
pozarządowych	 ze	 194	 państw	 debatowało	 nad	wpro-
wadzeniem	w	 życie	 ustaleń	 poprzedniej	 konferencji	w	
Cancun.	Przedstawiciele	Unii	Europejskiej	i	szczególnie	
zagrożonych	przez	zmiany	klimatyczne	krajów	rozwija-
jących	 się	 zdołali	 przekonać	 pozostałych	 uczestników	
konferencji	 i	osiągnąć	kompromis	w	sprawie	wygasają-
cego	w	2012	r.	protokołu	z	Kioto	oraz	postęp	na	drodze	
do	nowej	umowy	o	ograniczeniu	emisji	gazów	cieplar-
nianych (GHG - greenhouse gas).	 Oceny	 osiągniętego	
porozumienia	są	bardzo	różne.	Politycy	mówią	o	sukce-
sie.	Przedstawiciele	ruchów	ekologicznych	o	klęsce.	Przed	
podjęciem	 próby	 oceny	 rezultatów	 konferencji	 warto	
przypomnieć	dotychczasowy	przebieg	wysiłków	na	rzecz	
przeciwdziałania	globalnemu	ociepleniu.	

Protokół z Kioto

Wywoływane	przez	działalność	człowieka	nadmier-
ne	wzmacnianie	efektu	cieplarnianego,	poprzez	emisje	
gazów	 cieplarnianych,	 uważa	 się	 za	 jedno	 z	 najwięk-
szych	 zagrożeń	 dla	 naszej	 planety.	 Efekt	 ten	 zwiększa	
intensywność	 katastrof	 wywołanych	 przez	 ekstremalne	
zjawiska	pogodowe,	pogarsza	dostęp	do	żywności	i	wody	
oraz	warunki	zdrowotne,	zwiększa	przymusową	migra-
cję.	Zmiany	klimatyczne	są	szczególnie	groźne	dla	kra-
jów	 wyspiarskich	 i	 afrykańskich.	 Przewiduje	 się,	 że	 
w	wielu	 państwach	Afryki	 plony	 spadną	 nawet	 o	 50%	 
w	ciągu	 jednego	 pokolenia2.	 Lepiej	więc	 podjąć	 kosz-
towne	działania	ograniczające	emisję,	niż	ponosić	póź-
niej	 ogromne	 straty	 i	 koszty	 przeciwdziałania	 skutkom	
zmian klimatu.

Pierwsza	 światowa	 konferencja	 klimatyczna	 odbyła	
się	w	1979	r.	Powołano	na	niej	międzyrządowy	zespół	
ds.	 zmian	 klimatu	 (IPCC	 –	 Intergovernmental Panel on 
Change Climate).	Unia	Europejska	odegrała	czołową	rolę	
w	tworzeniu	dwóch	międzynarodowych	traktatów	doty-
czących	klimatu:	1)	Ramowej	Konwencji	Narodów	Zjed-
noczonych	w	sprawie	Zmian	Klimatu	(UNFCCC),	przyję-
tej	na	drugiej	światowej	konferencji	klimatycznej	i	pod-

zania	 korporacyjne	 między	 filiami	 międzynarodowych	
korporacji	znajdującymi	się	w	EŚW	i	na	Ukrainie.	Roz-
miary	 tego	 zjawiska	 nadal	 jednak	 są	 stosunkowo	 nie-
wielkie,	 co	 wskazuje,	 że	 korporacje	 międzynarodowe	
raczej	 niechętnie	 jeszcze	włączają	 Ukrainę	 do	 swoich	
sieci	produkcji.	Można	zakładać,	że	ewentualne	korzyści		
z	wejścia	w	życie	umowy	między	UE	a	Ukrainą	wiążą	
oni	 przede	wszystkim	 z	 poprawą	 klimatu	w	 tej	 sferze,	 
a nie z uzyskaniem preferencji handlowych.

Ukraina	 jest	drugim	 (nie	 licząc	państw	UE)	 rynkiem	
eksportowym Polski (po Rosji). W 2010 r. eksport z Pol-
ski	stanowił	17,2%	sprzedaży	krajów	UE	na	Ukrainę,	co	
odzwierciedla	 silną	 pozycję	 polskich	 eksporterów	 na	
tym	 rynku.	Największy	udział	w	unijnym	eksporcie	 na	
Ukrainę	 eksporterzy	 z	 Polski	 mają	 w	 przypadku	 dóbr	
konsumpcyjnych,	zwłaszcza	żywności	(udział	w	tej	kate-
gorii	eksportu	wynosi	blisko	28%	eksportu	UE)	oraz	dóbr	
konsumpcyjnych	 trwałego	 użytku	 (28%).	 O	 ile	 jednak	
udział	polskiej	żywności	w	unijnym	eksporcie	na	Ukra-
inę	 po	 przystąpieniu	 do	 UE	 zmniejszył	 się	 (wskutek	
otwarcia	 rynków	 krajów	 Europy	 Zachodniej),	 to	 udział	 
w	 nim	 polskich	 dóbr	 trwałego	 użytku	 –	 przeciwnie	 –	
wzrósł	 (wynik	 przenoszenie	 z	 Zachodniej	 Europy	 do	
Polski	produkcji	RTV	i	AGD).

Największą	grupę	towarową	w	eksporcie	z	Polski	na	
Ukrainę	w	2010	r.	stanowiły	towary	pośrednie.	Relatyw-
nie	duże	znaczenie	miały	dobra	konsumpcyjne	(w	2010	r.	

36%	wartości	eksportu),	a	największe	-	dobra	nietrwałe-
go	użytku.	

                    
1	Według	 szacunków	Międzynarodowego	 Funduszu	Waluto-

wego	 gospodarka	 Ukrainy	 w	 latach	 2000-2008	 rozwijała	 się	 
w	tempie	6,8%	rocznie.		

2	 Wskaźnik	 wolności	 gospodarczej	 opracowany	 przez	 The 
Heritage Foundation i publikowany przez Wall Street Journal jest 
na	Ukrainie	najniższy	wśród	krajów	Europy	i	jednym	z	najniższych	
na	świecie.	W	rankingu	w	2012	r.	gospodarkę	Ukrainy	sklasyfiko-
wano	 na	 163	miejscu	 (na	 179	 krajów	 objętych	 badaniem).	 Por.	
http://www.heritage.org/index/ranking

3	Pod	względem	wartości	PKB	na	1	mieszkańca	(6,7	tys.	USD	
według	szacunków	MFW)	Ukraina	zajmowała	w	2010	r.	103	miej-
sce	 na	 świecie.	 Pod	 tym	 względem	 Ukrainę	 wyprzedzało	 pięć	
krajów	b.	ZSRR	–	Rosja,	Białoruś,	Kazachstan,	Azerbejdżan	oraz	
Turkmenia.

4	Ukraina	przystąpiła	do	WTO	16	maja	2008	r.,	stając	się,	jeśli	
pominie	 się	 kraje	 bałtyckie,	 czwartym	 spośród	 krajów	 b.	 ZSRR	
członkiem	tej	organizacji	(po	Kirgizji,	Mołdawii	i	Armenii).	

5	Do	momentu	 akcesji	Ukrainy	 do	WTO	w	 imporcie	 do	UE	
obowiązywały	kontyngenty	ilościowe	na	ukraińską	stal.	

6	W	latach	2009-2010	odnotowano	gwałtowny	spadek	obro-
tów	w	imporcie	rudy	żelaza	z	Rosji	do	Polski	przy	jednoczesnym	
wzroście	dostaw	rudy	z	Ukrainy.
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pisanej w czerwcu 1992 r. w Rio de Janeiro podczas tzw. 
szczytu	 Ziemi,	 oraz	 2)	 dołączonego	 do	 niej	 protokołu	 
z Kioto z 10 grudnia 1997 r.	Protokół	dotyczy	ogranicze-
nia	 emisji	 sześciu	 gazów	 cieplarnianych:	 dwutlenku	
węgla,	metanu,	podtlenku	azotu,	 fluorowęglowodorów,	
perfluorowęglowodorów	i	sześciofluorku	siarki.

Zgodnie	 z	 postanowieniami	protokołu	 z	Kioto	 kraje	
rozwinięte	powinny	w	latach	2008-2012	ograniczyć	emi-
sję	gazów	cieplarnianych	o	5,2%	w	stosunku	do	pozio-
mu	z	1990	r.	Państwa	członkowskie	UE-15	zobowiązały	
się	wspólnie	ograniczyć	emisje	tych	gazów	o	8%.	Unia	
Europejska	ratyfikowała	protokół	z	Kioto	31	maja	2002	r.	
Protokołu	nie	ratyfikowały	natomiast	Stany	Zjednoczone,	
będące	do	2006	r.	największym	światowym	emitentem	
gazów	cieplarniamych,	a	obecnie	drugim	po	Chinach.	

Realizacji	 postanowień	 protokołu	 służą	 trzy	 nowe	
mechanizmy	 rynkowe	 (tzw.	mechanizmy	 elastyczności	
lub mechanizmy z Kioto)3.	W	 szczególności	mają	 one	
pomóc	krajom	uprzemysłowionym	w	obniżeniu	kosztów	
osiągnięcia	 ich	 celów	 redukcyjnych,	 a	 także	 pobudzić	
inwestycje w projekty w dziedzinie czystej energii w kra-
jach	rozwijających	się	i	gospodarkach	w	okresie	transfor-
macji.

W	 UE,	 aby	 zrealizować	 postanowienia	 protokołu	 
z	Kioto,	podjęto	w	minionym	dziesięcioleciu	wiele	 ini-
cjatyw	zmierzających	do	ograniczenia	 emisji,	 zarówno	
bezpośrednio,	 jak	 i	 w	 ramach	 szerszego	 podejścia	 do	
ochrony	 środowiska4.	 Głównym	 narzędziem	 służącym	
ograniczeniu	 emisji	 gazów	cieplarnianych	przy	niskich	
kosztach5 jest system handlu uprawnieniami do emisji 
(European Union Emission Trading System	 –	 EU	 ETS)6,	
wprowadzony	w	styczniu	2005	r.	Był	 to	pierwszy	mię-
dzynarodowy system handlu uprawnieniami do emisji 
CO2,	który	stał	się	motorem	ekspansji	handlu	uprawnie-
niami	 do	 emisji	 na	 całym	 świecie.	 Działania	 te	 nie	
wystarczą	jednak,	by	nie	dopuścić	do	zwiększenia	tem-
peratury	na	świecie	o	ponad	2°C	w	porównaniu	z	1850	r.,	
czyli do przekroczenia progu nieodwracalnych zmian.

Już	 można	 stwierdzić,	 że	 kraje	 UE-15	 zrealizują	
swoje	zobowiązanie	redukcji	emisji	z	Kioto,	a	kraje	Euro-
py	 Środkowej	 i	 Wschodniej	 nawet	 z	 dużą	 nadwyżką.	
Natomiast	pozostali	sygnatariusze,	w	tym	Kanada,	z	pew-
nością	nie.

Dążenie do nowego światowego porozumienia  
w sprawie zapobiegania ociepleniu klimatu 

Z	badań	wynika,	że	obecny	poziom	dwutlenku	węgla	
i	metanu	w	atmosferze	jest	najwyższy	od	650	tysięcy	lat.	
Temperatura	 jest	o	0,8°C	wyższa	 (w	Europie	o	1°C)	niż	
przed	epoką	przemysłową	 (od	ok.	1850	r.	prowadzone	
są	pomiary	 temperatury),	 a	od	 lat	 70.	XX	wieku	 tempa	
ocieplenia	 nie	 można	 już	 wytłumaczyć	 „normalnymi”	
sekularnymi zmianami klimatycznymi. Utrzymanie wzro-
stu	globalnego	ocieplenia	poniżej	2°C,	wymaga	od	kra-
jów	uprzemysłowionych	ograniczenia	do	2020	r.	emisji	

o	25-40%	poniżej	poziomu	z	1990	r.,	podczas	gdy	kra-
jów	rozwijających	się	-	o	około	15-30%	poniżej	pozio-
mów	 przewidywanych	 na	 2020	 r.7	 Światowa	 emisja	
powinna	osiągnąć	swój	szczyt	przed	2020	r.,	do	2050	r.	
zmniejszyć	się	o	co	najmniej	50%	w	porównaniu	z	1990	r.,	
a	po	tym	roku	nadal	maleć.

Geograficzne	 rozmieszczenie	 emisji	 gazów	 cieplar-
nianych	wskazuje	na	proces	 ich	przesunięcia	 z	 krajów	
rozwiniętych	do	krajów	rozwijających	się.	Ogólna	emi-
sja	dwutlenku	węgla	w	krajach	OECD	pochodząca	ze	
spalania	 paliw	 kopalnych	 wzrosła	 jedynie	 z	 9,4	 Gt	 
w	1971	r.	do	12,8	Gt	w	2008	r.	(0,8%	rocznie).	W	rezul-
tacie	udział	krajów	OECD	w	globalnej	emisji	zmniejszył	
się	 z	67%	do	43%.	Kraje	 spoza	OECD	prawie	 cztero-
krotnie	zwiększyły	emisję	pochodzącą	z	węgla	od	1971	r.	
(z	2,1	do	8,2	Gt	w	2008	r.),	podczas	gdy	kraje	OECD	tylko	
o	39,8%	(z	3,1	do	4,4	Gt).	

Szczególnie	 ważne	 jest	 ograniczenie	 emisji	 przez	
wszystkich	dużych	emitentów.	W	2008	r.	najwięcej	CO2 
-	głównego	gazu	cieplarnianego	-	wyemitowały	Chiny	–	
7,03	Gt,	co	stanowiło	prawie	1/4	światowej	emisji	wyno-
szącej	29,4	Gt	(tabela	1).	Emisja	Stanów	Zjednoczonych	
była	niewiele	niższa	 (5,46	Gt,	 tj.	 18,6%	emisji	 świato-
wej).	Kolejne	miejsce	zajęły	Indie,	Rosja	i	Japonia	(odpo-
wiednio	 5,9%,	 5,8%	 i	 4,1%	 światowej	 emisji)8. Do 
dużych	 emitentów	 należą	 też:	 Niemcy,	 Kanada,	 Iran,	
Wielka	Brytania	i	Korea	Płd.

Wśród	 25	 głównych	 emitentów	 największy	 (niemal	
trzykrotny) wzrost emisji od 1990 r. notowano w Tajlan-
dii	 i	Chinach.	Więcej	niż	dwuipółkrotnie	wzrosła	emisja	 
w	Egipcie,	Indonezji	i	Indiach.	Natomiast	największy	spa-
dek	emisji	wystąpił	na	Ukrainie	(dwukrotny),	a	znaczący	
także	w	Rosji,	Niemczech	i	w	Polsce.	Najwyższymi	emi-
sjami	 w	 przeliczeniu	 na	 1	 mieszkańca	 charakteryzują	
się:	 Australia,	USA,	 Arabia	 Saudyjska,	 Kanada	 i	 Kazach-
stan.	Przekroczyły	one	w	2008	r.	15	t.

Powyższe	 fakty	doprowadziły	do	podjęcia	prac	nad	
nowym	światowym	porozumieniem	obejmującym	także	
kraje	rozwijające	się,	na	które	obecnie	przypada	ponad	
połowa	światowej	emisji.	Decyzję	w	tej	sprawie	podjęto	
pod	 koniec	 2007	 r.	 na	 Bali	 w	 Indonezji	 (COP-13).	
Dotychczasowe	 doświadczenia	 każą	 jednak	 wątpić	 
w	możliwość	 szybkiego	 osiągnięcia	 porozumienia.	 Na	
konferencji klimatycznej w Poznaniu (COP-14)	w	2008	r.	
negocjacje	toczyły	się	dwutorowo:	w	grupie	roboczej	do	
spraw	 protokołu	 z	 Kioto	 i	 grupie	 roboczej	 do	 spraw	
współpracy	długoterminowej.	Pierwsza	z	nich	miała	za	
zadanie	 uzgodnienie	 poprawek	 do	 protokołu,	 którego	
pierwszy	okres	zobowiązań	kończy	się	w	2012	r.,	druga	
-	 ustalenie	 reguł	 nowego	 porozumienia,	 obejmującego	
wszystkie	kraje.	Podczas	konferencji	nie	udało	się	skon-
kretyzować	przyszłych	działań	na	rzecz	ochrony	klima-
tu.	Zdołano	jednak	przyjąć	strategię	wsparcia	szybkiego	
i efektywnego transferu technologii przyjaznych klimato-
wi,	a	także	uzyskać	postęp	w	sprawie	REDD	(Reducing 
Emissions from Deforestation and Degradation). Delega-
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ci	zgodzili	się	włączyć	w	ten	mechanizm	zrównoważo-
ne	gospodarowanie	lasami	oraz	ich	ochronę.	

W styczniu 2009 r. w komunikacie kopenhaskim 
Komisja	Europejska	przedstawiła	ogólną	wizję	globalne-
go	porozumienia.	W	marcu	2009	r.	propozycję	tę	zaak-
ceptowali	europejscy	ministrowie	środowiska,	a	następ-
nie	 przywódcy	 UE	 na	 wiosennym	 posiedzeniu	 Rady	
Europejskiej. 

Na	konferencji	klimatycznej,	która	odbyła	się	w	dniach	
7-19 grudnia 2009 r. w Kopenhadze (COP-15),	nie	osią-
gnięto	wiążącego	porozumienia	o	ograniczeniu	świato-
wych	emisji	CO2,	które	od	2013	r.	zastąpiłoby	wygasa-
jący	protokół	z	Kioto.	Unia	zadeklarowała	gotowość	do	
dalszej	 redukcji	 emisji	 (nawet	o	30%)	pod	warunkiem,	
że	inne	uprzemysłowione	kraje	zobowiążą	się	do	porów-
nywalnego	ograniczenia	poziomu	emisji,	a	kraje	rozwi-
jające	 się	 również	wniosą	wkład	w	globalne	działania.	
Pozostałe	kraje	rozwinięte	usztywniły	jednak	swoje	sta-
nowisko.	 Wbrew	 oczekiwaniom	 nie	 zaproponowały	
wystarczająco	 ambitnych	 celów	 redukcji	 emisji.	Nego-
cjacje	 nad	 nowym	 globalnym	 porozumieniem	 toczyły	
się	zgodnie	ze	strategią	bottom up.	Rządy	ustalały	indy-

widualnie,	jakie	redukcje	chcą	wprowadzić,	a	następnie	
obliczono,	 jaki	będzie	wynik	globalny.	Okazało	się,	że	
realizacja	 powyższych	 zobowiązań	 ograniczy	 globalny	
wzrost	 temperatury	 tylko	 do	 ok.	 4°C,	 podczas	 gdy	 bez	
podejmowania	jakichkolwiek	działań	wzrost	ten	wyniósł-
by	6-8°C.	Lepsza	byłaby	strategia	top down	(rządy	nego-
cjują,	w	jaki	sposób	osiągnąć	wspólnie	przyjęte	globalne	
cele	redukcji	i	podejmują	stosowne	działania	w	swoich	
krajach).	Stany	Zjednoczone,	emitujące	dwukrotnie	wię-
cej	dwutlenku	węgla	w	przeliczeniu	na	1	mieszkańca	niż	
kraje	UE,	zadeklarowały	 jedynie	4%	redukcji	emisji	do	
2020	 r.,	 podobnie	 jak	 Kanada.	 Japonia	 zamierzała	
zmniejszyć	jego	emisję	o	25%,	ale	pod	warunkiem	osią-
gnięcia	odpowiedniego	porozumienia	międzynarodowe-
go9.	Niektóre	kraje	rozwijające	się	również	przedstawiły	
zamierzenia ograniczenia emisji. Brazylia i Meksyk 
zaplanowały	ograniczenie	emisji	odpowiednio	o	36-39%	
i	30%	w	porównaniu	z	obecnym	scenariuszem	rozwojo-
wym (business as usual). Pozornie ambitny plan ograni-
czenia	 emisji	 przedstawiły	 także	 Chiny,	 które	 chcą	 
w	2020	r.	emitować	o	40-45%	mniej	CO2,	ale	w	stosun-
ku do PKB10. Przy bardzo wysokim tempie wzrostu 
gospodarczego	tego	kraju	będzie	to	oznaczało	poważny	

Tabela 1

Najwięksi emitenci dwutlenku węgla w latach 1990-2008 (w Mt)

Lp. Kraj 1990 2000 2005 2008 2008 
1990 = 100

Udział w emisji 
światowej 2008

2008 
per capita (w t)

1 Chiny 2460,7 3405,2 5790,0 7031,9 285,8 23,92 5,3
2 USA 4879,4 5512,4 5595,4 5461,0 111,9 18,57 17,5
3 Indie 690,6 1186,7 1411,1 1742,7 252,3 5,93 1,5
4 Rosja 2220,7b 1553,5 1615,7 1708,7 76,9d 5,81 12,1
5 Japonia 1094,7 1219,6 1238,2 1208,2 110,4 4,11 9,5
6 Niemcy 961,0a 832,1 809,6 786,7 81,9c 2,68 9,6
7 Kanada 450,1 537,4 562,8 544,1 120,9 1,85 16,4
8 Iran 227,2 339,2 458,9 538,4 237,0 1,83 7,3
9 Wielka Brytania 570,2 543,7 542,5 522,9 91,7 1,78 8,5

10 Korea	Płd. 243,8 432,5 462,9 509,2 208,9 1,73 10,6
11 Meksyk 325,6 383,0 432,7 475,8 146,1 1,62 4,4
12 Włochy 424,2 446,2 471,4 445,1 104,9 1,51 7,5
13 RPA 333,5 368,6 408,2 435,9 130,7 1,48 8,8
14 Arabia Saudyjska 215,1 297,7 367,0 433,6 201,6 1,47 17,2
15 Indonezja 149,6 258,1 336,3 406,0 271,4 1,38 1,8
16 Australia 287,3 329,6 367,4 399,2 138,9 1,36 18,9
17 Brazylia 208,9 330,1 350,0 393,2 188,2 1,34 2,0
18 Francja 399,0 365,6 391,8 377,0 94,5 1,28 6,1
19 Hiszpania 227,6 294,4 353,5 329,3 144,7 1,12 7,4
20 Ukraina 641,7b 320,8 339,0 323,5 50,4d 1,10 7,0
21 Polska 366,7 301,7 303,8 316,1 86,2 1,08 8,3
22 Tajlandia 95,8 201,5 95,8 285,7 298,2 0,97 4,2
23 Turcja 150,8 216,1 237,4 284,0 188,3 0,97 3,8
24 Kazachstan 261,3b 127,8 177,2 237,0 90,7d 0,81 15,3
25 Egipt 75,9 141,3 174,6 210,3 277,1 0,72 2,6

Uwaga: a 1991, b 1992, c 1991=100, d 1992=100.

Źródło: United Nations Statistics Division, http://data.un.org oraz obliczenia własne.
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wzrost	 emisji.	 Emisja	 krajów	 UE	 stanowi	 tylko	 10,5%	
emisji	światowej,	nawet	więc	duża	jej	redukcja	nie	przy-
niesie zdecydowanej poprawy sytuacji.

Szczyt	w	Kopenhadze	zakończył	się	jedynie	decyzją	
o	przyznaniu	krajom	rozwijającym	się	wsparcia	finanso-
wego	w	wysokości	30	mld	dolarów	w	ramach	tzw.	szyb-
kiego startu (Fast Start Financing).	 Środki	 te	 miały	 być	
przeznaczone	 na	 walkę	 z	 ociepleniem	w	 najbliższych	
latach.	Zobowiązania	UE	do	udzielenia	krajom	rozwija-
jącym	 się	 pomocy	 finansowej	 z	 tego	 tytułu	 w	 latach	
2010-2012	wynoszą	7,2	mld	 euro	 (2,4	mld	 euro	 rocz-
nie).	Do	końca	2011	r.	kraje	dotknięte	zmianami	klimatu	
dostały	połowę	 tej	 sumy	 (występuje	więc	pewne	opóź-
nienie w udzielaniu tej pomocy). W tej kwocie partycy-
puje	 również	 Polska,	 wydatkując	 nowe	 i	 dodatkowe	
wobec	istniejących	zobowiązań	pomocowych	środki.

W	 przeciwieństwie	 do	 konferencji	 w	 Kopenhadze,	
szczyt	w	Cancun	w	grudniu	2010	r.	(COP-16)	przyniósł	
umiarkowany	sukces,	ale	głównie	dlatego,	że	nie	stawia-
no	przed	nim	ambitnych	celów	w	postaci	podjęcia	zobo-
wiązań,	które	by	ograniczyły	wzrost	globalnej	tempera-
tury	do	2°C,	w	stosunku	do	ery	przedprzemysłowej.	Odło-
żono	 je	 do	 konferencji	w	Durbanie	w	 grudniu	 2011	 r.	 
W opinii komisarz ds. zmian klimatu sukcesem konfe-
rencji	było	określenie	sposobów	pomocy	krajom	rozwi-
jającym	 się	 w	 ochronie	 lasów	 tropikalnych	 w	 ramach	
programu	REDD+	oraz	powołanie	tzw.	zielonego	fundu-
szu klimatycznego (Green Climate Fund). Kraje rozwi-
nięte	 zobowiązały	 się	przeznaczyć	na	 te	 cele	100	mld	
dolarów	rocznie	do	2020	r.	Na	szczycie	nie	osiągnięto	
natomiast	porozumienia	w	sprawie	najważniejszej,	czyli	
ograniczeń	 emisji	 CO2.	 Dotychczasowe	 zobowiązania	
zapewnią	 najwyżej	 redukcję	 o	 18%	 do	 2020	 r.,	 tj.	 na	
poziomie	 60%	 uznanego	 za	 konieczne	 ograniczenia	
emisji	 o	 25-40%	przez	 kraje	 rozwinięte.	Wiele	 państw	
uzależniło	swoje	działania	od	tego,	co	uczynią	inne	pań-
stwa.

Poprzednie	 konferencje	 klimatyczne,	mimo	 optymi-
stycznych	wypowiedzi	biorących	w	nich	udział	państw,	
okazywały	 się	 rozczarowaniem.	 Następował	 pewien	
postęp	w	debatach	nad	nowym	globalnym	porozumie-
niem,	ale	główny	ciężar	walki	z	globalnym	ociepleniem	
wzięły	 na	 siebie	 ONZ	 i	 UE.	 Założono,	 że	 najbardziej	
sporne	kwestie	zostaną	rozwiązane	dopiero	na	konferen-
cji w Durbanie. 

Pakiet działań w dziedzinie energii i zmian klimatu 
oraz mapa drogowa przejścia do gospodarki 
niskoemisyjnej UE 

Uznając,	że	przykład	UE	może	posłużyć	mobilizacji	
innych	krajów	,	w	2007	r.	Rada	Europejska	zatwierdziła	
cele polityki klimatycznej i energetycznej do 2020 r.  
W	 styczniu	 2008	 r.	 Komisja	 Europejska	 przedstawiła	
szczegółowe	propozycje	polityczne,	a	w	grudniu	2008	r.	
przywódcy	 UE	 przyjęli	 zintegrowany	 pakiet	 działań	 
w dziedzinie energii i zmian klimatu (tzw. pakiet 3x20)11. 

Cele	 te	 stały	 się	 istotnym	 elementem	 strategii:	 „Europa 
2020. Strategia na rzecz inteligentnego, zrównoważone-
go i włączającego wzrostu12”.

Najważniejszym	 zadaniem	 pakietu	 klimatycznego	
jest wzmocnienie od 2013 r. systemu handlu uprawnie-
niami	do	emisji	(ETS).	Swój	wkład	w	ograniczenie	efektu	
cieplarnianego	wniesie	też	polityka	energetyczna.	Zinte-
growanie polityki w dziedzinie energii i zmian klima-
tycznych	 jest	 konieczne	 z	 uwagi	 na	 fakt,	 że	 spalanie	
paliw	 kopalnych	 do	 celów	 energetycznych	w	najwięk-
szym	stopniu	przyczynia	się	do	zmiany	klimatu.	Celem	
pakietu	 jest	 przejście	 do	 gospodarki	 przyjaznej	 dla	 kli-
matu	oraz	opartej	na	połączeniu	niskoemisyjnych	tech-
nologii	 i	 źródeł	 energii.	 Taka	 polityka	 zapewni	 konku-
rencyjne,	zrównoważone	i	bezpieczne	dostawy	energii,	
które	będą	zintegrowane	z	dobrymi	praktykami	dotyczą-
cymi	 środowiska	 i	 ograniczą	 emisje	 gazów	 cieplarnia-
nych.	 Od	 lat	 90.	 XX	 wieku,	 UE	 rozwija	 i	 zachęca	 do	
wykorzystania	 i	 produkcji	 energii	 ze	 źródeł	 odnawial-
nych. Jej wsparcie prowadzi do wyparcia konsumpcji 
paliw kopalnych13. 

Osiągnięciu	globalnego	porozumienia	ma	też	sprzy-
jać	przyjęcie	przez	UE	nowych	ambitnych	i	dalekosięż-
nych	celów.	W	lutym	w	2011	r.	w	dokumencie	“Mapa 
drogowa przejścia do gospodarki niskoemisyjnej”,	
stwierdzono,	że	Rada	Europejska	przyjęła	cel	ogranicze-
nia	 emisji	 gazów	 cieplarnianych	 o	 80-95%	w	 2050	 r.	 
w	 porównaniu	 z	 1990	 r.	 Jako	 cele	 pośrednie	 przyjęto	
tzw.	efektywną	ścieżkę	emisji	 -	ograniczenie	jej	o	25%	 
w	2020	r.,	o	40%	w	2030	r.	i	60%	w	2040	r.14 

Polityka	 klimatyczna	 UE	 stanowi	 dla	 Polski	 duże	
wyzwanie.	Ze	względu	m.in.	na	to	że	jej	elektroenerge-
tyka	jest	w	90%	oparta	na	węglu,	przejście	do	gospodar-
ki	niskoemisyjnej	będzie	bardzo	kosztowne.	Oszacowa-
nia	 tych	 kosztów	 dokonała	 w	 2009	 r.	 firma	 doradcza	
McKinsey15.	 Z	 jej	 raportu	wynika,	 że	 aby	 zredukować	
emisję	CO2	o	30%	do	2030	r.,	należałoby	ponieść	kosz-
ty	wynoszące	aż	92	mld	euro.	W	latach	2011-2015	Pol-
ska	powinna	przeznaczać	na	ten	cel	2,5	mld	euro	rocz-
nie,	a	w	kolejnych	okresach	pięcioletnich	odpowiednio	
3,6	 mld	 euro,	 5,4	 mld	 euro	 i	 6,9	 mld	 euro	 rocznie.	
Potrzeba	ponoszenia	znacznie	większych	kosztów	w	sto-
sunku	do	PKB	niż	w	krajach	”starej	Unii”	uzasadnia	sta-
ranie	 się	 o	 zwiększone	 środki	 z	 funduszów	 struktural-
nych	 w	 nowej	 perspektywy	 budżetowej	 na	 lata	 2014-
202016. 

Polityka	klimatyczna	to	jednak	nie	tylko	zagrożenie,	
ale	też	i	szansa17.	Wymagania	redukcji	emisji	i	związane	
z	nimi	zaostrzone	regulacje	prawne	zmuszają	przedsię-
biorstwa	przemysłowe	do	modernizacji,	wprowadzenia	
rozwiązań	 technologicznych,	 zwiększających	 efektyw-
ność.	Tworzenie	niskoemisyjnej	gospodarki	unijnej	 sty-
mulujące	 inwestycje	w	czyste	 technologie,	 inteligentne	
sieci	energetyczne	i	ochronę	środowiska	będzie	sprzyja-
ło	rozwojowi	UE,	podczas	gdy	import	surowców	energe-
tycznych	 wzmacniał	 ich	 eksporterów18.	 Uzależnienie	
UE	 od	 importu	 surowców	 jest	 wysokie	 i	 stale	 rośnie,	
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zwiększa	 jej	 wrażliwość	 na	 szoki	 cenowe	 i	 zmniejsza	
bezpieczeństwo	energetyczne.	

Jak	 stwierdziła	 unijna	 komisarz	 ds.	 zmian	 klimatu	 
C.	Hedegaard,	zwiększanie	efektywności	energetycznej	
jest	 zyskownym	 biznesem,	 o	 czym	 świadczą	 doświad-
czenia	duńskich	firm,	a	wzrost	cen	ropy	spowodowany	
kryzysem	w	krajach	arabskich	powinien	być	dzwonkiem	
alarmowym	dla	tych,	którzy	sceptycznie	odnoszą	się	do	
konieczności	ograniczania	zużycia	energii	i	przestawie-
nia	się	na	źródła	odnawialne19. 

Przebieg konferencji klimatycznej w Durbanie  
(COP-17) 

Szczyt	klimatyczny	w	Durbanie	odbywał	się	w	trud-
nym	momencie,	 bowiem	 kryzys	 gospodarczy	w	 strefie	
euro	nie	 sprzyjał	negocjacjom.	Unia	Europejska	 już	na	
samym	 początku	 szczytu	 przyznała,	 że	 nie	 oczekuje	
przełomu,	 tylko	 wypracowania	 jasnych	 wytycznych	
dotyczących	wynegocjowania	prawnie	wiążącego	 trak-
tatu,	który	obejmowałby	wszystkie	kraje	rozwinięte	i	roz-
wijające	się,	w	tym	największych	emitentów.	Od	przyję-
cia	takiej	„mapy	drogowej”	-	ścieżki	dojścia	do	nowego	
globalnego	 porozumienia	 dotyczącego	 okresu	 po	
2020	 r.,	 uzależniała	 swoje	 poparcie	 dla	 przedłużenia	
protokołu	 z	 Kioto	 na	 kolejny	 okres	 zobowiązań	 (tzw.	
Kioto	2	na	lata	2013-2020).	Wobec	braku	szans	na	nową	
umowę	klimatyczną	w	Durbanie,	UE	gotowa	była	prze-
dłużyć	obowiązywanie	protokołu	z	Kioto.	Zaangażowa-
nie	wszystkich	krajów	to	warunek	stawiany	 także	m.in.	
przez	USA,	Kanadę,	Japonię	i	Rosję.	

Osiągnięcie	porozumienia	możliwe	było	dzięki	aktyw-
nym	działaniom	Unii	Europejskiej,	która	współpracując	
z	 krajami	 wyspiarskimi	 i	 najsłabiej	 rozwiniętymi	 (tzw.	
grupa	LDCs),	dla	których	skutki	zmian	klimatu	są	najbar-
dziej	odczuwalne,	potrafiła	przekonać	Chiny,	Indie	i	Bra-
zylię	do	zobowiązania,	że	po	2020	r.	one	także	zdecy-
dują	się	na	redukcję	emisji	gazów	cieplarnianych20. 

Negocjacje w sprawie drugiego okresu rozliczenio-
wego	protokołu	z	Kioto	były	bardzo	 trudne,	podobnie,	
jak	rozmowy	na	temat	porozumienia,	które	miałoby	obo-
wiązywać	po	2020	r.	Ostatniej	nocy	szczytu	porozumie-
nie	wisiało	na	włosku.	 Sprawą	 sporną	między	UE	oraz	
Chinami	 i	 Indiami	była	prawna	 forma	przyszłego	poro-
zumienia21. 

Komisarz	 C.	 Hedegaard	 uznała,	 że	 proponowane	
przez	Indie	zmiany,	przede	wszystkim	dążenie	do	odstą-
pienia	 od	 nadania	 porozumieniu	 mocy	 prawnej,	 spra-
wią,	 że	 cała	 strategia	 Unii	 straci	 sens,	 co	 zmusi	 ją	 do	
wycofania	się	z	porozumienia.	Byłoby	to	równoznaczne	
z	 kompletnym	 fiaskiem	 negocjacji.	 Duże	 wrażenie	 na	
uczestnikach	konferencji	zrobiły	jej	słowa:	„Potrzebuje-
my	jasnych	zobowiązań.	UE	przez	lata	okazywała	cier-
pliwość.	Jesteśmy	już	przygotowani	na	to,	że	w	drugim	
okresie	zobowiązań	zostaniemy	sami.	Pragniemy	 tylko,	
żeby	po	tym	drugim	okresie	wszystkie	kraje	były	prawnie	

zobowiązane	 do	 redukcji	 emisji.	 Spróbujmy	 wypraco-
wać	nowy	protokół	do	roku	2018”.

Przewodnicząca	 szczytu	 M.	 Nkoana-Mashabane	 
z	RPA,	aby	uratować	negocjacje	przed	katastrofą,	zarzą-
dziła	rozmowy	w	grupie	przedstawicieli	dziewięciu	kra-
jów:	Chin,	Indii,	USA,	Wielkiej	Brytanii,	Francji,	Szwecji,	
Gambii22,	Brazylii	i	Polski23.	Negocjowali	oni	sformuło-
wanie,	które	zadowoliłoby	wszystkie	strony	Konwencji.	
W	końcu	L.	 Figueres,	prawnik	z	delegacji	brazylijskiej,	
zaproponował	wyrażenie	„decyzja	o	mocy	prawnej”	(agre-
ed outcome with legal force).	UE	uznała,	że	oznacza	ono	
to	samo,	co	„prawnie	wiążące	porozumienie”.

Przełomowa	dla	konferencji	okazała	się	zmiana	sta-
nowiska	Indii,	chociaż	na	zakończenie	szczytu	indyjska	
minister	 środowiska	 J.	 Natarajan	 stwierdziła,	 że	 Indie	
zaakceptowały	porozumienie	warunkowo	i	skrytykowała	
wywierane na jej kraj naciski. 

Zaraz	po	zakończeniu	szczytu,	12	grudnia,	Kanada,	
jako	pierwsze	państwo,	formalnie	wycofała	się	z	proto-
kołu	z	Kioto,	by	uniknąć	konieczności	kupowania	praw	
do	emisji	CO2.	Kraj	ten	musiałby	kupić	te	prawa	praw-
dopodobnie	 aż	 za	14	mld	dolarów,	 gdyż	nie	 tylko	nie	
wywiązał	 się	 ze	 swych	 zobowiązań	 redukcji	 emisji,	 
a	nawet	ją	zwiększył24. Nadal jednak on pozostaje stro-
ną	UNFCCC.	Decyzja	Kanady	spowodowała	dalszą	obniż-
kę	cen	praw	do	emisji	CO2

25.

Aktywność Polski na COP-17

Polska	przewodniczyła	Radzie	UE	w	II	połowie	2011	r.	
i	podczas	konferencji	w	Durbanie	reprezentowała	Unię	
wraz	z	komisarz	C.	Hedegaard.	Według	byłego	polskie-
go	ministra	środowiska	A.	Kraszewskiego,	Polska	zdawa-
ła	 sobie	 sprawę,	 że	 tylko	 UE	 może	 być	 lokomotywą	
procesu	 ratowania	 klimatu,	 gdyż	 inni	 wielcy	 emitenci	
stawiają	 opór	 lub	 oglądają	 się	 na	 siebie	 nawzajem26. 
Jednak	 już	 na	 samym	 początku	 szczytu	 klimatycznego	 
z	 nominacji	 450	 organizacji	 pozarządowych	 z	 całego	
świata	 otrzymała	 Skamielinę	 Dnia27 za patronat nad 
konferencją	 organizowaną	 przez	 organizację	 reprezen-
tującą	europejski	przemysł	węglowy	(EUROCOAL)	Euro-
pean Coal Days 2011.	Zdaniem	organizacji	pozarządo-
wych,	posunięcie	to	podważyło	wiarygodność	Unii	Euro-
pejskiej	w	Durbanie,	zagrażając	osiągnięciu	porozumie-
nia na unijnych warunkach28. Rzecznik polskiej prezy-
dencji,	K.	Niklewicz	 tłumaczył,	że	 logo	prezydencji	na	
tej	 konferencji	 użyto	 bez	 jej	 wiedzy,	 ubolewając,	 że	
skamielina	została	przyznana	na	podstawie	nieprawdzi-
wych informacji29. 

Polski	 minister	 środowiska	 M.	 Korolec	 w	 Durbanie	
reprezentował	 nie	 tylko	 Unię,	 ale	 także	 Polskę.	 Obok	
takich	 problemów,	 jak:	 cele	 redukcji	 emisji	 gazów	 dla	
krajów	 rozwijających	 się	 i	 rozwiniętych	 oraz	 decyzja	 
o	kształcie	nowego	porozumienia	klimatycznego	musiał	
zmierzyć	się	z	ważną	dla	Polski	sprawą	sprzedaży	nad-
wyżek	uprawnień	do	 emisji.	W	 szczególności	 zabiegał	 
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o honorowanie w nowym porozumieniu dotychczaso-
wych	osiągnięć,	mając	na	uwadze,	że.	Polska	zreduko-
wała	 emisje	 CO2	 bardziej	 niż	 przewidywały	 jej	 zobo-
wiązania	w	 ramach	 protokołu	 z	 Kioto	 i	ma	 trzecią	 po	
Rosji	 i	Ukrainie	 nadwyżkę	 jednostek	AUU	na	 świecie.	
Wynosi ona 500 mln t i jest warta przy obecnych cenach 
tych	 jednostek	 2,5-3	 mld	 euro.	 Tymczasem	 do	 końca	
2011	 r.	 rząd	 sprzedał	 nadwyżki	 za	 zaledwie	 130	mln	
euro.	 Interes	 Polski	 był	 sprzeczny	 z	 unijnym,	 bowiem	
Unia	Europejska	sprzeciwia	się	koncepcji,	by	nadwyżka-
mi	wypracowanymi	do	końca	2012	r.	można	było	han-
dlować	 także	w	drugim	okresie	 redukcyjnym	protokołu	 
z	 Kioto,	 bojąc	 się,	 że	 spowoduje	 to	 dalszy	 spadek	 ich	
cen.	 Planuje,	 by	 przenieść	 jedynie	 1/5	 nadwyżek,	 co	
oznaczałoby	dla	Polski	straty	na	poziomie	nawet	6	mld	
euro.

Podczas	szczytu	Polska	była	wielokrotnie	krytykowa-
na	za	przedkładanie	narodowych	interesów	ponad	potrze-
by	 całej	 UE30.	 Dążenie	 Polski,	 podobnie	 jak	 i	 innych	
krajów	Europy	Środkowej	i	Wschodniej	(EŚW),	do	prze-
niesienia	nadwyżek	na	nowy	okres	zobowiązań	 reduk-
cyjnych	wywoływało	na	 szczycie	 negatywne	 komenta-
rze	 ze	 strony	 organizacji	 pozarządowych	 i	 przedstawi-
cieli	 krajów	 zachodnioeuropejskich.	 Silne	 były	 także	
naciski	 ze	 strony	 krajów	 najbardziej	 narażonych	 na	
skutki	zmian	klimatu,	żeby	zlikwidować	 tzw.	hot air31,	
czyli	 nadmiar	 jednostek	 przyznanych	 praw	 do	 emisji,	
wynikający	 nie	 z	 podjętych	 działań	 redukcyjnych,	 ale	 
z	przemian	politycznych	i	gospodarczych	w	państwach	
ESW.	Polskę	krytykowano	także	za	opór	w	kwestii	pod-
wyższenia	celu	redukcyjnego	dla	2020	r.	z	20	do	30%32. 

Duży	spadek	emisji	na	początku	procesu	transforma-
cji	w	Polsce	i	innych	krajach	ESW	wynikał	z	załamania	
centralnie	planowanych	gospodarek.	Późniejszy	rozwój	
gospodarczy	 nie	 przyniósł	 takiego	 wzrostu	 emisji,	 jak	 
w	wielu	innych	krajach	znajdujących	się	na	podobnym	
poziomie	 rozwoju,	 np.	 w	 Turcji,	 gdzie	 uległa	 ona	
podwojeniu	w	ostatnich	dwóch	dekadach.	Znaczną	rolę	
odegrały	 zmiany	 strukturalne	 wywołane	 przez	 proces	
urynkowienia	i	modernizacja	dzięki	łatwiejszemu	dostę-
powi	do	nowych	technologii.	Firmy	transformujących	się	
gospodarek	ESW,	w	tym	Polski,	poniosły	już	w	pierwszej	
połowie	 lat	 90.	 duże	 nakłady	 na	 inwestycje	 służące	
ochronie	środowiska,	dzięki	czemu	w	późniejszym	okre-
sie	wraz	 z	 ożywieniem	gospodarczym	emisje	 nie	 rosły	
lub	rosły	powoli.	Obecnie	nawet	przy	dobrej	koniunktu-
rze	Polska	przeznacza	mniejszą	cześć	swego	PKB	na	ten	
cel	 niż	wówczas,	 co	 jest	 słusznie	 powodem	krytyki	 ze	
strony	 organizacji	 ekologicznych,	mimo,	 że	 częściowo	
jest	 to	usprawiedliwione	zrealizowaniem	już	najpilniej-
szych	zadań.

Przyznana	w	Durbanie	skamielina	nie	była	pierwszą,	
jaką	 otrzymała	 Polska.	 Już	 wcześniej	 otrzymywała	 ją	
kilkukrotnie,	 np.	 w	 Bangkoku	 za	 wypowiedź	 ministra	 
J.	Rostowskiego,	że	jest	całkowicie	niedopuszczalne,	aby	
biedniejsze	 kraje	 europejskie	 miały	 pomagać	 bogatym	
krajom europejskim w udzielaniu pomocy najbiedniej-
szym	państwom	świata.	Uznano,	że	wykazał	się	on	kom-

pletnym brakiem dystansu i obiektywizmu w kwestii 
zrozumienia	 pojęcia	 biedy33.	Wypowiedź	 ministra	 nie	
była	 jednak	 bezpodstawna.	 Polska	 bowiem	 odstaje	 od	
Zachodu	 i	nie	 różni	się	znacznie	od	niektórych	krajów	
rozwijających	się,	które	otrzymują	pomoc	i	mają	otrzy-
mać	jeszcze	większą.

Uproszczony,	 dychotomiczny	 podział	 na	 kraje	 roz-
winięte	i	rozwijające	się	nie	odpowiada	dzisiejszej	rze-
czywistości.	Chiny	pod	względem	PKB	per capita	około	
2020	 r.	 mogą	 wyprzedzić	 Polskę.	 Jednak	 to	 Polska	
będzie	udzielać	pomocy	krajom	rozwijającym	się,	a	Chiny	
ją	 otrzymywać.	 Polska	 w	 sferze	 nieobjętej	 ETS	 będzie	
mogła	nieco	zwiększyć	emisję	gazów	cieplarnianych	do	
2020	r.	(14%	w	stosunku	do	2005	r.)	Natomiast	w	sferze	
objętej	ETS	z	pewnością	jej	emisja	znacznie	się	zmniej-
szy,	 gdyż	 jej	 energetyka	 będzie	 musiała	 już	 kupować	
uprawnienia	do	emisji	(np.	w	2020	r.	dla	100%	emisji).	
W	sumie	należy	się	spodziewać	pewnego	zmniejszenia	
emisji	Polski	i	innych	krajów	EŚW	–	członków	UE,	nato-
miast	emisja	Chin	prawdopodobnie	zwiększy	się	o	ponad	
połowę	tylko	w	ciągu	jednej	dekady.

Ostatecznie	przyjęcie	porozumienia	proponowanego	
przez	UE	przyczyniło	się	do	lepszej	oceny	polskiej	pre-
zydencji.	Brytyjski	sekretarz	stanu	Ch.	Huhne	powiedział	
po	zakończeniu	konferencji,	że	wysoko	ocenia	rolę	pol-
skiej	prezydencji	w	osiągnięciu	końcowego	 stanowiska	
szczytu34.

Postanowienia konferencji klimatycznej w Durbanie 

Na	 konferencji	 przyjęto	 następujące	 postanowie-
nia35:

 � Nowe prawnie wiążące porozumienie światowe: 
negocjatorzy	zobowiązali	się	wypracować	tekst	nowe-
go	prawnie	wiążącego	porozumienia,	obejmującego	
100%	globalnych	emisji,	najpóźniej	w	2015	r.	i	wpro-
wadzić	je	w	życie	do	roku	2020.	

 � Przedłużenie protokołu z Kioto (Kioto 2):	wiążące	
decyzje,	 dotyczące	 drugiego	 okresu	 zobowiązań,	 
tj.	lat	2013-2020,	zostaną	podjęte	w	2012	r.,	w	trak-
cie kolejnego szczytu klimatycznego w Katarze 
(COP-18).

 � Zielony fundusz klimatyczny: fundusz	ma	być	goto-
wy	 do	 działania	 w	 2012	 r.	 Do	 31	 marca	 2012	 r.	
strony	mają	podać	nominacje	na	24	członków	Rady	
funduszu.	Kadencja	będzie	trwała	trzy	lata.	Pierwsze	
zebranie	Rady	ma	się	odbyć	przed	30	kwietnia	2012	r.	
w	Szwajcarii,	zaś	drugie	w	Korei	Płd.	Do	15	kwietnia	
2012	r.	mogą	zgłaszać	się	państwa	chętne	do	przyję-
cia siedziby funduszu na swoim terytorium. Niemcy 
już	wyraziły	taką	wolę.	

 � COP-18.	 Następna	 konferencja	 klimatyczna	 odbę-
dzie	 się	 między	 26	 listopada	 a	 7	 grudnia	 2012	 r.	 
w Katarze. 

Z	 innych	 postanowień	 warto	 wymienić	 ustalenia	
dotyczące	 zasad	 i	 procedur	 uznawania	 metody	 prze-
chwytywania	i	składowania	emisji	(CCS)	za	część	mecha-
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nizmu	 czystego	 rozwoju.	 Postępy	 zostały	 uczynione	
także	 w	 zakresie	 wdrożenia	 pozostałych	 postanowień	 
z	 Cancun	 (COP-16)	 takich,	 jak	 Komisja	 Adaptacyjna	 
i Mechanizm Technologii.

Sukces czy porażka – oceny COP-17

Politycy	 podsumowując	 wyniki	 konferencji	 mówili	
wręcz	 o	 sukcesie.	 Brytyjski	 sekretarz	 stanu	 Ch.	 Huhne	
określił	rezultat	negocjacji	„triumfem	europejskiej	współ-
pracy”	 i	 przełomowym	krokiem	naprzód.	Zadowolenie	
wyraziła	też	komisarz	C.	Hedegaard,	która	pogratulowa-
ła	wszystkim	krajom,	że	potrafiły	odsunąć	na	bok	własne	
interesy	na	rzecz	wspólnego	celu.	Minister	spraw	zagra-
nicznych	RPA	M.	Nkoana-Mashabane,	prezydent	Konfe-
rencji,	powiedziała,	że	Unia	osiągnęła	swój	główny	cel	
w	Durbanie,	a	kraje	całego	świata	uczyniły	historyczny	
krok36.

Jednak	wielu	 komentatorów	 uważa,	 że	 politycy	 nie	
mają	 racji	nazywając	postanowienia	z	Durbanu	 sukce-
sem,	 gdyż	 na	 COP-17	 nawet	 nie	 dyskutowano	 o	 tym,	 
w	 jakim	 stopniu	 i	 tempie	 będą	 podejmowane	 decyzje	 
o	redukcji.	Dopiero	rozmowy	o	konkretnych	zobowiąza-
niach	 redukcyjnych	 będą	 naprawdę	 trudne	 i	 podjęcie	
decyzji	 mogących	 ograniczyć	 wzrost	 globalnego	 ocie-
plenia	 do	 2°C	 można	 będzie	 określić	 jako	 prawdziwy	
sukces. 

Porozumienie	w	Durbanie	 spotkało	 się	ze	zdecydo-
waną	 krytyką	 przedstawicieli	 ruchów	 ekologicznych,	
którzy	 twierdzili,	 że wynik	 szczytu	w	postaci	przyjęcia	
„mapy	drogowej”,	zmierzającej	do	zawarcia	w	2015	r.	
paktu	klimatycznego,	nie	rozwiązał	głównego	problemu,	
przed	jakim	obecnie	stoi	świat.	Według	A.	Antonowicz,	
koordynatorki programu klimatycznego Polskiej Zielonej 
Sieci:	„	Porozumienie	to	nie	tylko	nie	spełnia	podstawo-
wego	wymogu	 zapobieżenia	wzrostowi	 globalnej	 tem-
peratury,	również	nie	zobowiązuje	głównych	graczy,	jak	
Rosja,	Japonia,	Kanada	i	USA	do	przestrzegania	drugiego	
okresu	protokołu	z	Kioto,	oraz	nie	określa	konkretnych	
źródeł	 finansowania	 zielonego	 funduszu.	 Wynik	 ten	
trudno	 nazwać	 satysfakcjonującym”37. Pewnym sukce-
sem	można	 nazwać	 porozumienie	w	 kwestii	mechani-
zmów	adaptacji	i	mitygacji,	choć	jest	to	tylko	realizacja	
uzgodnień	z	Cancun38.

Niepokój	 budzi	 przede	 wszystkim	 brak	 wiążących	
zobowiązań	 na	 rzecz	 ochrony	 klimatu.	 Od	 1	 stycznia	
2013	r.	poszczególne	kraje	mogą	ustalić	swoje	krajowe	
cele	redukcyjne,	ale	nie	muszą	tego	robić.	M.	Gomółka	
- analityk CarbonWarehouse	-	stwierdził,	że	obawia	się,	
że	to	co	osiągnięto,	można	porównać	do	podpięcia	pro-
tokołu	z	Kioto	do	respiratora39.	Podobnie	prof.	K.	Żmi-
jewski	 powiedział:	 „Ustaliliśmy	w	Durbanie	 to,	 jak	 się	
będziemy	spotykać	i	o	czym	będziemy	rozmawiać.	Dla	
mnie	nie	jest	to	żaden	sukces,	póki	nie	ma	zobowiązań	
państw	 do	 redukcji	 emisji	 gazów	 cieplarnianych.	 Nie	
zrobiliśmy	żadnego	kroku	do	przodu,	tylko	wytyczyliśmy	
drogę,	 którą	 mamy	 przejść.”40. Dyrektor Greenpeace 

International	ostrzegł,	że	szansa	na	uniknięcie	katastrofy	
klimatycznej	 wymyka	 się	 nam	 z	 rąk.	 N.	 Bassey,	 prze-
wodniczący	 Friends of the Earth International,	 ujął	 to	
ostrzej.	Jego	zdaniem,	przesunięcie	konkretnych	działań	
na	 rok	 2020	 to	 zbrodnia	 na	 skalę	 światową.	 Jesteśmy	
teraz	na	prostej	drodze	do	wzrostu	temperatury	o	4°C,	co	
oznacza	wyrok	 śmierci	dla	Afryki,	krajów	wyspiarskich	
oraz	najuboższych	społeczności	na	całym	świecie41.

Zarówno	rozgoryczenie	krytyków	porozumienia,	 jak	
i	 satysfakcja	 z	 niego	 polityków	mają	 uzasadnienie,	 ale	
obu	tym	grupom	można	zarzucić	brak	spokojnego,	w	pełni	
obiektywnego	spojrzenia.	Bardziej	zasadne	są	wyważo-
ne	 opinie	 niektórych	 publicystów.	 Podkreślają	 oni,	 że	
szczyt	odbywał	się	w	trudnym	momencie,	bowiem	kry-
zys	gospodarczy	w	strefie	euro	nie	sprzyjał	negocjacjom.	
Walkę	o	utrzymanie	protokołu	z	Kioto	utrudniały	dodat-
kowo	 zapowiedzi	 o	 wycofaniu	 się	 z	 niego	 niektórych	
sygnatariuszy:	Kanady,	Rosji	i	Japonii.

Zgodnie	z	przewidywaniami,	nie	podpisano	wiążące-
go	 porozumienia,	 ale	 spotkanie	 nie	 zakończyło	 się	
zupełną	porażką.	Dokument	 końcowy	zawiera,	 oprócz	
deklaracji	o	przedłużeniu	protokołu	z	Kioto	oraz	przyję-
cia	mapy	drogowej	wiodącej	do	globalnego	porozumie-
nia,	postanowienia	o	 funkcjonowaniu	zielonego	 fundu-
szu	klimatycznego,	adaptacji	i	o	przeciwdziałaniu	zmia-
nom klimatu oraz o sposobach wspierania inwestycji 
chroniących	 środowisko	 przyrodnicze	 w	 krajach	 naj-
biedniejszych	 i	 najbardziej	 narażonych	 na	 zmiany	 kli-
matu.	Delegaci	zgodzili	się	włączyć	leśnictwo	i	użytko-
wanie	ziemi	do	handlu	emisjami,	co	 jest	 korzystne	dla	
Polski.	 Lasy	 pochłaniają	 CO2,	 a	 stanowią	 one	 29%	
powierzchni	Polski	 i	udział	 ten	 stopniowo	rośnie.	Kon-
kretnych	 limitów	 ograniczania	 emisji	 nie	 udało	 się	
wprawdzie	 ustalić,	 ale	 podjęto	 decyzje	 wiążące	 dla	
wszystkich,	 czego	 najgłośniej	 domagała	 się	 Unia42. 
Każdy	kraj	już	powinien	podejmować	kroki	w	kierunku	
gospodarki	 niskoemisyjnej,	 gdyż	 ustalenia	 z	 Durbanu	 
i	tak	je	wymuszą.	

O O O
Szczyt	klimatyczny	w	Durbanie	zakończył	 się	kom-

promisem.	Rządy	wszystkich	krajów	zobowiązały	się	pod-
pisać	prawnie	wiążące	porozumienie,	które	obejmować	
będzie	zarówno	kraje	 rozwinięte,	 jak	 i	 rozwijające	 się.	
Ma	ono	 jednak	obowiązywać	dopiero	od	roku	202043. 
Fakt	 ten	 jest	 jednym	z	powodów	ostrej	krytyki	porozu-
mienia	 w	 szczególności	 przez	 przedstawicieli	 ruchów	
ekologicznych. Porozumienie z Durbanu trudno jest 
ocenić	 jednoznacznie,	 umożliwia	ono	 jednak	podjęcie	
przez	 poszczególne	 kraje	 działań	 zmierzających	 do	
niskoemisyjnego	 rozwoju.	Przed	 rozpoczęciem	 szczytu	
istniały	 poważne	 obawy,	 czy	 uda	 się	 osiągnąć	 nawet	
tyle.	Wiele	spraw	pozostało	nierozwiązanych,	ale	pewne	
szczegółowe	 rozwiązania	 maja	 być	 skonkretyzowane	 
w	najbliższych	miesiącach.	

Na	 krajach	 rozwiniętych	 nadal	 będzie	 spoczywał	
główny	ciężar	redukcji	i	równocześnie	zobowiązanie	do	
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dużej	pomocy	 finansowej	dla	krajów	rozwijających	się	
(100	mld	euro	rocznie),	przy	czym	do	krajów	rozwinię-
tych	zaliczać	się	będzie	kraje	znajdujące	się	na	podob-
nym	lub	nawet	niższym	poziomie	niż	wiele	krajów	roz-
wijających	się.	Z	kolei	kraje	rozwijające	się	będą	mogły	
dość	szybko	zwiększać	emisję,	jeśli	znacznie	ograniczą	
swą	emisyjność	(emisję	przypadającą	na	jednostkę	PKB).	
W	ten	sposób	będą	mogły	wykazać	się	 redukcją	emisji	 
w stosunku do scenariusza business as usual, czyli bez 
podjęcia	 działań	 ograniczających	 emisję.	 Wymagania	 
w	 sprawie	 ograniczania	 emisji	 powinny	 być	 funkcją	
obecnego i prognozowanego poziomu PKB per capita,	 
a	nie	wynikać	z	przynależności	do	grupy	krajów	opartej	
na	przesłankach	historycznych	czy	geograficznych.

Przyjęte	postanowienia	stanowią	krok	w	dobrym	kie-
runku,	ale	dopiero	ich	realizacja	może	zapewnić	sukces.	
Będzie	ona	równie	 trudna,	 jak	osiągnięcie	kompromisu	
w	Durbanie.	Drugi	okres	obowiązywania	protokołu	z	Kioto	
zapewni	 kontynuację	 istotnych	 mechanizmów,	 takich	
jak	handel	emisjami,	czysty	mechanizm	rozwoju	i	wspól-
ne	wdrożenia.	

                    
*	 Dr	 Piotr	 Ważniewski,	 Instytut	 Badań	 Rynku,	 Konsumpcji	 
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Wydarzenia	 w	 Afryce	 w	 2011	 r.	 w	 istotny	 sposób	
zmieniły	 stosunki	 między	 Unią	 Europejską	 a	 Afryką.	
Szybkość	i	gwałtowność	zmian	zachodzących	na	konty-
nencie	afrykańskim	od	grudnia	2010	r.	zaskoczyła	decy-
dentów	europejskich,	którzy	jeszcze	w	listopadzie	obra-
dowali	w	Trypolisie	nad	II	planem	działania	dla	wspólnej	
strategii	Afryka	–	UE.	Wkrótce	okazało	się,	że	niektórzy	
z	 głównych	 uczestników	 tego	 spotkania	musieli	 oddać	
sprawowaną	od	lat	władzę,	co	sprawiło,	że	Unia	posta-
wiona	 została	 przed	 koniecznością	 wsparcia	 przemian	
demokratycznych	i	musi	dokonać	redefinicji	dotychcza-
sowego	 stanowiska	 w	 kwestii	 współpracy	 rozwojowej.	
Następuje	zmiana	polityki	UE	wobec	wszystkich	krajów	
afrykańskich,	także	wobec	krajów	Afryki	Subsaharyjskiej,	
które	nie	uczestniczą	wprawdzie		bezpośrednio	w	demo-
kratycznych	 przemianach	 w	 Afryce	 Północne,	 ale	 są	
głównym	adresatem	polityki	współpracy	rozwojowej	UE.

Skuteczność	 i	 zasięg	 unijnej	 polityki	 wobec	 Afryki	
jest	w	dużej	mierze	pochodną	wewnętrznej	sytuacji	UE	
-	politycznej,	instytucjonalnej	i	gospodarczej.	Rok	2011	
stał	się	początkiem	funkcjonowania	Europejskiej	Służby	
Działań	Zewnętrznych	(ESDZ),	a	co	za	tym	idzie	przesu-
nięcia	 kompetencji	 w	 zakresie	 polityki	 pomocowej	 do	
ESDZ1.	Służba	ta	stała	się	odpowiedzialna	za	przygoto-
wanie,	planowanie	i	nadzór	nad	działaniami	związany-
mi	z	pomocą	rozwojową.	Zmianom	o	charakterze	insty-
tucjonalnym	w	UE	 towarzyszy	 jednak	 poważny	 kryzys	
ekonomiczny,	 którego	 pochodną	 będzie	 także	 ograni-
czenie	 wydatków	 na	 pomoc	 rozwojową.	 Znamienne	
jest,	 że	 podczas	 debaty	 nad	 budżetem	Komisja	 po	 raz	
pierwszy	od	wielu	lat	zmieniła	zdanie	w	kwestii	włącze-
nia	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	 (EFR)	do	budżetu	
UE,	 argumentując,	 że	 nie	 zostały	 jeszcze	 spełnione	
warunki	 tego	włączenia2.	Wynikało	 to	 jednak	z	obawy	
przed	możliwością	wprowadzenia	ograniczeń	w	wydat-
kach,	gdyż	w	ostatnich	 latach	dominowało	dążenie	do	


