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Klimaatonderhandelingen in Polen
Zoals u weet, vinden de volgende UNFCCC klimaatonderhandelingen van november
2013 plaats in Warschau. Tot op de dag van vandaag beweert de Poolse regering dat
een energietransitie te kostelijk zou zijn voor Polen en daarom blokkeert ze ook elke
vorm van Europees klimaatbeleid die naam waardig. Wij, de Jonge Groenen van
Vlaanderen en Europa, vrezen dat Polen zijn positie als gastland van de COP 19 zal
misbruiken om elke vooruitgang in de strijd tegen klimaatverandering te verhinderen.
Een doeltreffende bescherming van het klimaat is cruciaal voor de toekomst van
België, de Europese Unie en de gehele wereldbevolking. Wij vinden het daarom
belangrijk dat de Poolse regering bewust is van het feit dat vele jonge mensen, niet
enkel in Polen, het Poolse anti-klimaatbeleid niet op prijs stellen.
De energietransitie moet ook doorgevoerd worden in Polen. Een analyse van
Bloomberg New Energy Finance toont trouwens aan dat Polen 100 tot 300 miljoen
euro kan besparen door zijn CO2-uitstoot te verminderen met 30% in plaats van met
20%.1 Dit betekent dat Polen zelfs zou winnen bij een energietransitie.
Wij vragen u beleefd voor een onderhoud met een vertegenwoordiger van Jong
Groen en écolo j om samen met u de situatie in Polen te bespreken. We zouden u
graag onze bezorgdheid overmaken met betrekking tot de klimaatonderhandelingen
1

Bloomberg New Energy Finance (2012), The cost of meeting a 30% emission reduction
target in Europe (http://www.bnef.com/WhitePapers/download/74).

in Warschau en bespreken wat kan gebeuren vanuit België. Aangezien de situatie van
groot belang is, zijn wij bereid om een internationale campagne op poten te zetten
om de Poolse houding ten aanzien van het klimaatbeleid te doen keren.
We hopen spoedig uw antwoord te mogen ontvangen,
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