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uż niedługo, bo w dniach 3-14
grudnia 2018r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie
się szczyt klimatyczny tzw.
COP (ang. Conference of the Parties), czyli globalna konferencja,
podczas której negocjowane będą
działania na rzecz polityki klimatycznej. Nasz kraj już dwukrotnie był gospodarzem szczytu, a mianowicie:
w 2008 roku w Poznaniu i w 2013
roku w Warszawie. Tym samym Katowice po raz trzeci na dwa tygodnie
staną się światowym centrum negocjacji i działań na rzecz ochrony
klimatu. Decyzja o organizacji Konferencji zapadła w 2016 roku podczas szczytu klimatycznego COP22
w Marrakeszu. Powierzenie Polsce
organizacji tego szczytu jest dla naszego kraju dużym sukcesem. Nasz
kraj chce, bowiem czynnie uczestniczyć w polityce klimatycznej całego
globu ziemskiego.
Najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej będzie składało się z Kon28
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ferencji Stron Ramowej Konwencji
Narodów Zjednoczonych w Sprawie
Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkania Stron Protokołu z Kioto oraz Konferencji Sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego. Do stolicy Górnego
Śląska przybędzie blisko 20 tysięcy
gości, przedstawicieli wszystkich
stron konwencji tj. 196 państw z Unii
Europejskiej by podejmować decyzje
dotyczące dalszych działań na rzecz
ochrony klimatu oraz funkcjonowania Konwencji. W Konferencji COP24
wezmą udział prezydenci, szefowie
rządów, ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu
reprezentanci rządów i dyplomacji,
przedstawiciele organizacji pozarządowych, naukowcy, aktywiści, przedstawiciele przedsiębiorców i innych
grup zainteresowanych kwestiami
dotyczącymi klimatu.
Sesji COP zawsze towarzyszy
mnóstwo wydarzeń o charakterze
naukowym, społecznym, a także komercyjnym, będących formą prezentacji i wymiany pomysłów, innowacji,
strategii i rozwiązań na rzecz prze-
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ciwdziałania globalnemu ociepleniu.
Konferencja COP to najważniejszy
organ Ramowej Konwencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Celem Konwencji podpisanej
w 1992 roku podczas Szczytu Ziemi
w Rio de Janeiro jest ochrona klimatu i redukcja emisji gazów cieplarnianych na całym świecie. COP czuwa
nad procesem wdrażania postanowień Konwencji a także wypracowuje nowe postanowienia w formie decyzji. Porozumienie ustanawiające
zobowiązania krajów rozwiniętych
w
sprawie
ochrony
klimatu,
a w szczególności zobowiązania do
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwane Protokołem z Kioto zostało podpisane w 1997 roku
w Japonii podczas odbywającej się
Konferencji Stron w 1997 roku.
W trakcie konferencji w stolicy
Górnego Śląska (COP24) planowane
jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie
- pierwszej w historii globalnej umowy klimatycznej, która zobowiązuje
wszystkie państwa świata do dzia-
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łań na rzecz ochrony klimatu. Zostało ono przyjęte w grudniu 2015 roku
w Paryżu podczas konferencji klimatycznej COP21. Kładzie nacisk na redukcję koncentracji dwutlenku węgla
w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej i jak najbardziej efektywnej dla
poprawy, jakości wody, powietrza, dla
zatrzymania zaniku bioróżnorodności. Powyższe działania zmniejszające koncentrację dwutlenku węgla
będą podejmowane przez wszystkie
strony umowy z poszanowaniem ich
specyfiki i możliwości społeczno –
gospodarczych.
Porozumienie paryskie wyznacza
cel utrzymania wzrostu globalnej
temperatury poniżej 2 st. C do końca
wieku. Określa także, że w tym okresie powinniśmy osiągnąć równowagę między emisją gazów cieplarnianych a ich pochłanianiem przez lasy.
Przyjęty w Katowicach pakiet
wdrażający ma umożliwić realizację
umowy paryskiej w praktyce i tym
samym wyznaczyć światową politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata.

Porozumienie, które zacznie obowiązywać od 2020r. mówi, że celem
państw jest utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie mniejszym niż 20. C
i kontynuowanie wysiłków na rzecz
ograniczenia wzrostu temperatur
do 1,50. C. To ograniczenie, jak alarmują naukowcy należy traktować,
jako ostatni próg bezpieczeństwa.
Wskazują przy tym, że przy globalnym ociepleniu już o 1,50. C zginie
7 od 70% do 90 % raf koralowych,
a przy ociepleniu o 20. C w praktyce
wszystkie.
Działania zmierzające do zmniejszenia koncentracji dwutlenku węgla
będą odbywały się między innymi
poprzez wprowadzenie nowych technologii czy zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie
energetycznym. Równoważenie emisji będzie następowało między innymi w drodze wzrostu zalesienia. Ten
ostatni zapis został wprowadzony
do umowy dzięki dużym staraniom
polskich przedstawicieli.

Warto podkreślić, że Unia Europejska odpowiada jedynie za 11%
globalnych emisji dwutlenku węgla
i udział ten stale maleje. Nawet gdyby zredukować w Europie do zera
to bez porozumienia z państwami
z całego świata, negatywne procesy
nie zostaną zatrzymane. Dlatego tak
ważne jest podjęcie działań w kierunku ochrony klimatu przez kraje z całego globu ziemskiego.
Będziemy śledzili przebieg wydarzeń dotyczących szczytu klimatycznego w Katowicach i po jego
zakończeniu przekażemy, co działo
się podczas Konferencji COP24 oraz
jakie zapadły decyzje dotyczące
ochrony klimatu. Warto interesować
się Konferencją, do czego Państwa
zachęcamy, ponieważ podczas niej
podjęte zostaną ustalenia mające
wpływ na zdrowie i życie ludzi, zwierząt i roślin, a więc decydujące o naszej egzystencji.
MAŁGORZATA DAWID – CHRZĘSTEK
Dział Rolnictwa Ekologicznego
i Ochrony Środowiska
źródło: www.mckkatowice.pl
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