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2015: Porozumienie paryskie
Powszechność
Wszystkie państwa mają obowiązek podejmować działania na rzecz klimatu
Cykliczność
• Globalne Przeglądy - ocena globalnych postępów co 5 lat
• Krajowo określone wkłady (NDCs) co 5 lat
Progresja
Każdy kolejny NDC większy od poprzedniego

Finansowanie
• Kraje rozwinięte –> rozwijające się
• Zgodne z celami Porozumienia paryskiego (2°C -> 1,5°C)

2018: COP24 w Katowicach

•

Pakiet Katowicki
• Ujednolicenie NDCs
Podstawy do obliczania globalnych emisji, redukcji i finansów
• Rejestr i porównywalność celów
• Źródła informacji do Globalnego Przeglądu

•

•

Dialog Talanoa
Prekursor Globalnego Przeglądu 2023
• Dyskusja o realizacji celu 1,5°C

Od 2020 r.
• Dyskusja o nowym globalnym celu finansowym
Intensyfikacja dyskusji o ukierunkowaniu przepływów finansowych

•

Nieaktualne kategorie
• Podział na kraje rozwinięte i rozwijające się
Kraje w okresie przejścia do gospodarki rynkowej (EiT)

Do 2020: globalny „okres startowy”

2013

2015

2020

2020
UE

Warszawa, COP19:
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Przedłożenie INDCs
Decyzja 1/CP.21

Jeśli poprzedni cel
(NDC) na 2025:
przedłożenie nowego
celu na 2030

Jeśli poprzedni cel
(NDC) na 2030:
- Ponowne przedłożenie
(potwierdzenie)
lub
- Aktualizacja
(zwiększenie)

2018: powiązane działania UE
Nowe cele EE
(27% –> 32,5% do 2030) + rewizja 2023
+
Nowe cele OZE
(27% –> 32% do 2030) + rewizja 2023
= 45% redukcji do 2030
Nowe cele dla samochodów
• osobowe (15% do 2025 i 37,5% do 2030)
• lekkie dostawcze (15% do 2025 i 31% do 2030)
• ciężarowe i autobusy (pod. ogólne: 15% do 2025 i 30% do 2030)
Rozporządzenie o zarządzaniu Unią Energetyczną
• krajowe plany zintegrowane
• krajowe strategie długoterminowe

2019: powiązane działania UE

Przed 23.09.2019
Do 31.10.2019
Do 31.12.2019
Do 01.01.2020

Dyskusja o aktualizacji NDC na 2030
Ocena wyników Dialogu Talanoa (rozp. nETS, dyr. ETS)
Zintegrowane plany krajowe pow. 10 lat
Krajowe strategie długoterminowe na 30 lat

2019

Przyjęcie ram finansowych (2021-2027)

Do 2020

Przygotowanie strategii długoterminowej UE do 2050:
o Dyskusje na radach sektorowych
o Decyzje Rady Europejskiej

Równolegle:
• Dyskusja o rozdziale środków z Funduszu Modernizacyjnego
• Brexit – konsekwencje dla ETS, nETS, NDC, finansowania

2019: fora decyzyjne UE

I semestr 2019: Rada Europejska da wytyczne ws. ogólnych kierunków
i priorytetów dla strategii długoterminowej UE
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Po 2020: globalne cykle

Nowe NDCs na 9-12 miesięcy przed COP/CMA
2022

GP faza techniczna
6 Raport IPCC

2023

Globalny Przegląd na COP29/CMA6 (EEG)

2024

Przedłożenie nowego celu na post-2030

2025

Przedłożenie nowego celu na post-2030
Raport syntetyzujący
Nowy zbiorczy cel finansowy
COP31/CMA8 (list.-grudz.)

Następne Globalne Przeglądy: 2028, 2033, 2038, 2043, 2048, 2053…

2022-2025: cel post-2030

2022

faza techniczna GP, publikacja raportu IPCC,
projekt aktualizacji zintegrowanych planów krajowych (ZPK)

2023

rewizja celów EE i OZE do 2030, możliwa aktualizacja ZPK,
możliwa aktualizacja krajowych strategii długoterminowych,
Globalny Przegląd na COP29/CMA6 (EEG)

2024

przegląd ETS, nETS, EE, przygotowanie/przedłożenie
nowego NDC na post-2030, szczyt SG ONZ, COP30/CMA7

2025

przedłożenie nowego NDC, raport syntentyzujący,
przyjęcie nowego globalnego celu finansowego, COP31/CMA8

Cel: globalna neutralność klimatyczna
+ zasada progresji
+ finansowanie klimatyczne

[2027-2030]
[2032-2035]
[2037-2040]
[2042-2045]
[2047-2050]
[2052-2055]
[2057-2060]
[2062-2065]
[2067-2070]

cel post-2035
cel post-2040
cel post-2045
cel post-2050
cel post-2055
cel post-2060
cel post-2065
cel post-2070
cel post-2075

Wnioski
• Polska jest już krajem rozwiniętym
• Globalna polityka klimatyczna już podlega 5-letnim cyklom
przeglądu w kierunku niskoemisyjności. Obowiązuje zasada
progresji
• Unijna, a zatem i polska polityka klimatyczno-energetyczna
również już podlega tym samym cyklom
• Wkład Polski w tę politykę - redukcyjny i finansowy - będzie tylko
rósł
• Przygotowana do zmian Polska:
o będzie mogła skorzystać ze wsparcia na modernizację
i innowacje
o nie będzie płacić rosnących kosztów korzystania z paliw
kopalnych

Więcej na stronie
forum-energii.eu
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