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№ 43-09 від 15.12.2009
Віце-прем'єр-міністру України
п. Немирі Григорію Михайловичу

Шановний Григорію Михайловичу!

Робоча група неурядових організацій з питань зміни клімату (РГ ПЗК), у складі 18 легалізованих
громадських екологічних організацій з різних регіонів України висловлює Вам свою повагу та
звертається з відкритим листом.
З 7 грудня 2009 року розпочались міжнародні переговори ООН зі зміни клімату у Копенгагені.
Офіційні делегації зі 192 країн-учасниць під час переговірного процесу намагаються прийняти
нові зобов’язання для розвинених країн по Кіотському Протоколу та розробити нову угоду з
участю в скороченні викидів країн, що розвиваються. Близько ста десяти глав держав будуть
присутні на переговорах.
12 грудня відбувся марш до Всесвітнього Дня Кліматичний Дій, в якому прийняли участь 100 000
учасників з різних країн світу. Учасники маршу вимагали рішучих дій від переговірників та
прийняття нової юридичної угоди, яка регулюватиме питання зміни клімату в майбутньому.
Після тижня переговорів, ситуація з продовженням Кіотського Протоколу та укладанням нової
угоди стає все більш критичною. Найбільш проблемними питаннями є питання встановлення
цілей зі скорочення викидів парникових газів для розвинених країн; механізми наповнення
Глобального Кліматичного Фонду та юридична форма результату роботі в Копенгагені.
Офіційна позиція України, яка була надана Секретаріату Рамкової конвенції ООН зі зміни
клімату (РК ООН ЗК) передбачає зменшення викидів парникових газів на 20% до 2020 року від
1990 року. В офіційній позиції України не розглядаються питання фінансової участі нашої
держави у Глобального Кліматичному Фонді та багато інших питань.
Через спад економіки у 90х роках, на даний момент викиди в Україні складають 45% від 1990
року. Тобто фактично мета зі зниження викидів парникових газів передбачає їх ріст на 75% від
сьогоднішнього рівня до 2020 року. На даний момент позиція України є однією з найбільш
неконструктивних позицій на переговорах. Таким чином, Україна також відноситься до країн, які
гальмують переговорний процес та підписання нової угоди.
Позиція України різко критикується на міжнародних переговорах та привертає увагу усього
світу своєю неконструктивністю та неадекватністю. Не лише держави ЄС, але й навіть країни,
що розвиваються, зокрема ПАР та Мексика, йдуть на поступки у переговорах. В цей час позиція
України, яка відноситься до розвинених країн Додатку 1, виглядає безапеляційною та дещо
заскорузлою. Без компромісів від кожної країни, досягнення спільного рішення вигідного для
всіх сторін є неможливим.

Для України, зважаючи на значний потенціал енергоефективності, можливо встановити мету зі
стабілізації викидів парникових газів на рівні 2007 року, тобто скорочення на 55% до 2020 від
рівня 1990 року, але за обов’язкової умови доступу до гнучких механізмів. За міжнародними
дослідженнями таке зобов’язання є на рівні «бізнес як звичайно», тобто без значних додаткових
заходів з боку держави. Заявивши про мету стабілізації викидів парникових газів, Україна стане
лідером переговорів з конструктивною позицією та буде прикладом для інших індустріально
розвинених країн, що сприятиме укладанню нової угоди та підняття іміджу України на
міжнародній арені. Така позиція буде позитивно освітлена в міжнародних медіа.
Питання фінансової участі країн у наповненні Глобального Кліматичного Фонду на даний
момент можливо за об’єднаною Мексиканською та Норвежською пропозицією. Ця пропозиція
передбачає внесок всіх країн в залежності від рівня ВВП, а також за рахунок торгівлі квотами на
аукціоні. Так як на даний момент Україна не представляла жодної позиції щодо фінансової
участі, то можливим розвитком подій може бути прийняття загальних умов для України також.
Блокувати прийняття нової угоди або залишатись поза нею - не в інтересах України з
економічної точки зору та питань міжнародної співпраці. Сприяння прийняттю нової угоди
відкриває для України подальшу можливість використання гнучких механізмів спільного
впровадження та торгівлі квотами.
Як представника України на зустрічі з головами держав та урядів, ми закликаємо Вас вжити всі
можливі заходи для зміни офіційної позиції України та оголосити мету зі стабілізації викидів
парникових газів на рівні 2007 року (зупинка росту викидів). Україна не повинна протистояти
всесвітній тенденції скорочення викидів парникових газів, так як зміни клімату ставлять під
питання можливість життя на планеті і принесуть значні негативні наслідки в Україну. З
економічної точки зору, майбутнє за країнами які запроваджують енергозбереження та
розробляють відповідні технології.
Просимо зустрічі з Вами від імені представників Робочої Групи зі зміни клімату, які знаходяться
у Копенгагені, для обговорення позиції України напередодні Вашого офіційного виступу на
Конференції.
Контактна особа Ірина Ставчук +45 27 33 87 33
З повагою,
Голова Робочої Групи зі зміни клімату

Ірина Ставчук

