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B9-0046/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu
(2019/2956(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności 
jego art. 9, 107, 153, 173, 174, 191 i 194,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, 
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. 
„Europejski Zielony Ład” (COM(2019)0640 final),

– uwzględniając oświadczenie Komisji z 11 grudnia 2019 r. w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że nie można oddzielać ochrony środowiska (tj. gospodarowania 
odpadami, ochrony wód przed zanieczyszczeniami, gospodarowania zasobami 
wodnymi, ochrony gleby, ochrony powietrza, redukcji emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery i ochrony różnorodności biologicznej) od ochrony krajobrazu, czyli tzw. 
środowiska widzialnego, które w pełni odzwierciedla wszystkie aspekty relacji 
człowieka z przyrodą; mając na uwadze, że antropizacja niekoniecznie jest synonimem 
negatywnego wpływu człowieka na środowisko;

B. mając na uwadze, że środowiska naturalnego nie można traktować jako bytu 
abstrakcyjnego i niezmiennego; mając na uwadze, że środowisko obejmuje zarówno 
elementy architektoniczne, jak i przyrodnicze, czyli dziedzictwo środowiskowe, 
historyczne i artystyczne, a tym samym reprezentuje prawdziwie „kulturową istotę” 
narodu, istnieje od stuleci i wciąż ulega zmianie;

C. mając na uwadze, że warunkiem skuteczności polityki ochrony środowiska jest zajęcie 
się przede wszystkim największymi źródłami zanieczyszczeń w naszym modelu 
produkcji i konsumpcji; mając na uwadze, że globalizacja (czyli swobodny przepływ 
czynników produkcji) jest bardzo silnym czynnikiem, który przyczynia się do 
pogorszenia stanu środowiska naturalnego;

D. mając na uwadze, że od czasu zakończenia wojny światowe emisje CO2 nieprzerwanie 
rosną, z wyjątkiem okresu kryzysu gospodarczego w latach 2007 – 2008; mając na 
uwadze, że od lat 70. ubiegłego wieku obserwujemy względne oddzielenie emisji CO2 
z paliw kopalnych od światowego PKB, czyli spadek intensywności emisji zamiast 
redukcji wielkości bezwzględnej spowodowany działaniem innych czynników 
makroekonomicznych, takich jak populacja i rzeczywisty dochód na mieszkańca, 
którego nie można skompensować wzrostem wydajności1; mając na uwadze, że 

1 Quadrio Curzio, A., Pellizzari, F., Zoboli, R. Innovazione tecnologica, scarsità relativa, 
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całkowite oddzielenie wzrostu gospodarczego od emisji (tj. teoretyczne założenie 
„modelu rozwoju bezemisyjnego”) nie uwzględnia w wystarczającym stopniu 
ograniczeń wynikających z praw fizyki; mając na uwadze, że dążenie do „zerowej 
emisji” jest zatem skonfigurowane jako model niezrównoważony, ponieważ nie tylko 
nierozerwalnie wiąże się z dezindustrializacją, czyli ze zubożeniem krajów 
rozwiniętych, lecz również skazuje kraje ubogie na wieczne zapóźnienie w rozwoju i w 
konsekwencji uniemożliwia ich uprzemysłowienie;

E. mając na uwadze, że klimat zmienia się od początku istnienia świata, a ludzkość – 
podobnie jak inne istoty żyjące na Ziemi – zawsze z powodzeniem się do tych zmian 
dostosowała; mając na uwadze, że potwierdzają to dowody empiryczne, z których 
wynika, iż wszystkie wskaźniki odporności, śmiertelności, podatności na zagrożenia i 
straty gospodarcze spowodowane zjawiskami klimatycznymi, znacznie się poprawiły, 
zwłaszcza w przypadku krajów biedniejszych2;

F. mając na uwadze, że aktualna wiedza na temat systemu klimatycznego nie pozwala 
jeszcze ani na dokładne oddzielenie skutków antropicznych od innych naturalnych 
przyczyn zmian, ani na ich określenie ilościowe; mając na uwadze, że nasza wiedza jest 
wciąż daleka od tego, by pozwolić nam na wystarczająco dokładne określenie wpływu 
poszczególnych czynników na wzrost lub spadek średniej temperatury na świecie;

G. mając na uwadze, że Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) jest organem 
międzyrządowym, który nie prowadzi badań naukowych, monitorowania ani 
gromadzenia danych, lecz opiera swoje oceny na antologicznym wyborze 
zrecenzowanej literatury naukowej oraz na sprawozdaniach głównych instytucji na 
świecie;

H. mając na uwadze, że ważne jest, aby instytucje publiczne i organy polityczne zachowały 
racjonalne i pragmatyczne podejście do kwestii zmiany klimatu bez uciekania się do 
instrumentalnego wykorzystania metod naukowych w celu ograniczenia przestrzeni 
debaty publicznej i mechanizmów kontroli demokratycznej gwarantowanych przez 
suwerenne konstytucje państw członkowskich;

I. mając na uwadze, że zmiana celu UE polegającego na ograniczeniu emisji gazów 
cieplarnianych do 2030 r. oznacza konieczność pośpiesznego przeformułowania całego 
zbioru przepisów UE w dziedzinie klimatu i energii na lata 2021 – 2030, 
zatwierdzonego niedawno w ostatniej kadencji; mając na uwadze, że oznacza to, iż 
Komisja i Rada przeczą własnemu celowi zapewnienia rynkom stabilności i pewności w 
perspektywie średnio- i długoterminowej;

J. mając na uwadze, że dostęp do energii po przystępnych cenach jest niezbędnym 
warunkiem zapewnienia powszechnego dobrobytu;

investimenti. Enciclopedia degli idrocarburi, Rome, Istituto della Enciclopedia Italiana, IV, 
14 (2007).
2 Formetta G., Feyen, L. Empirical evidence of declining global vulnerability to climate-
related hazards [Dowody empiryczne na spadek podatności na zagrożenia związane z 
klimatem na świecie]. Global Environmental Change, 57, 101920 (2019).
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K. mając na uwadze, że przejście na energię ze źródeł odnawialnych prowadzi do wzrostu 
kosztów energii i mniej stabilnych dostaw ze względu na zmienny charakter niektórych 
źródeł odnawialnych;

L. mając na uwadze, że środki służące zaostrzeniu polityki budżetowej w odniesieniu do 
paliw kopalnych i energii, które zostały niedawno przyjęte przez niektóre rządy w myśl 
„transformacji ekologicznej”, doprowadziły do protestów średnich i niższych klas, które 
już teraz odczuwają ciężar stałej polityki oszczędnościowej; niekiedy protesty 
przeradzają się w poważne zamieszki zarówno w krajach rozwijających się, jak i w UE;

M. mając na uwadze, że unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) jest 
najlepszym przykładem niepowodzenia mechanizmów rynkowych, które zostały 
opracowane i przyjęte w następstwie protokołu z Kioto i porozumienia paryskiego; 
mając na uwadze, że mechanizmy weszły w życie w wyniku niedoskonałości rynku i 
były już kilkukrotnie zmieniane, w tym w odniesieniu do propozycji ope legis 
dotyczącego emisji dwutlenku węgla, co jest negowaniem samego pojęcia rynku; mając 
na uwadze, że system EU ETS nie tylko nie osiągnął celów finansowych, ale również 
nie zdołał zapobiec ucieczce emisji;

N. mając na uwadze, że co do zasady producent nie może być odpowiedzialny za 
użytkowanie jego produktu przez konsumenta; mając na uwadze, że problem 
porzucania odpadów w środowisku dotyczy zachowania obywateli i skuteczności 
systemów usuwania i unieszkodliwiania odpadów;

O. mając na uwadze, że aby zaoszczędzić na wydatkach publicznych kilka państw 
członkowskich wolało wywozić odpady do państw trzecich i przywozić z powrotem 
wykonane nich surowce wtórne zamiast tworzyć infrastrukturę niezbędną do pełnego 
przetwarzania i recyklingu odpadów na miejscu;

P. mając na uwadze, że Komisja łączy gospodarkę o obiegu zamkniętym z gospodarką 
współpracy; mając na uwadze, że gospodarka współpracy nie jest ani innowacyjna, ani 
zrównoważona, ponieważ jest modelem biznesowym opartym na maksymalnym 
ograniczeniu kosztów pracy i outsourcingu ryzyka prowadzenia działalności, a także na 
wykorzystywaniu na szeroką skalę typowych form gospodarki naturalnej;

Q. mając na uwadze, że kwoty i dotacje dla pojazdów elektrycznych nie są zgodne z 
zasadą gospodarki wolnorynkowej i mogą niepotrzebnie zagrażać unijnej pozycji lidera 
na rynku w wielu branżach;

R. mając na uwadze, że bardziej rygorystyczne cele w zakresie emisji zwiększyłyby koszty 
posiadania i korzystania z samochodu, co oznacza, że wiele rodzin nie będzie już stać 
na niezależną mobilność; mając na uwadze, że potencjalny zakaz dotyczący silników 
spalinowych doprowadziłby do wywłaszczenia konsumentów;

S. mając na uwadze, że klasyfikowanie pojazdów elektrycznych jako „pojazdy 
bezemisyjne” wprowadza konsumentów w błąd, ponieważ produkcja baterii i sama 
energia powodują emisje i często generują większe emisje niż najnowocześniejsze 
silniki spalinowe;

T. mając na uwadze, że etykietowanie produktu powinno służyć informowaniu 
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konsumentów; mając na uwadze, że nierozsądne jest oczekiwanie etycznego charakteru 
etykietowania produktów;

U. mając na uwadze, że spożywanie ryb schwytanych na wolności jest sposobem na 
ochronę klimatu, biorąc pod uwagę fakt, że jest to białko zwierzęce o zdecydowanie 
najniższym śladzie węglowym;

V. mając na uwadze, że sektor rybołówstwa powinien być traktowany priorytetowo jako 
kluczowy użytkownik przestrzeni morskiej, ponieważ wdrożenie skutecznej polityki 
morskiej bez rybaków nie jest możliwe;

W. mając na uwadze, że zalesiony obszar UE istnieje od stuleci i drzewa te nadal rosną 
głównie dzięki stopniowemu odchodzeniu od wykorzystania drewna jako paliwa i 
materiału budowlanego, a także dzięki wyludnianiu się terenów wiejskich;

X. mając na uwadze, że finansowanie lokalne odgrywa kluczową rolę w przywracaniu 
związku między kapitałem a terytorium;

Y. mając na uwadze, że ochrona środowiska jest kompetencją dzieloną Unii; mając na 
uwadze, że unijne prawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska przewiduje 
abstrakcyjne przepisy jednakowe dla wszystkich państw członkowskich, które zmienia 
się szczegółowo dopiero w dalszej kolejności, co jest sprzeczne z zasadami 
pomocniczości i proporcjonalności; mając na uwadze, że „Europejski Zielony Ład” 
opiera się na tym samym racjonalistycznym i konstruktywistycznym podejściu;

1. podkreśla, że jednym z wyzwań w nadchodzących dziesięcioleciach jest zmniejszenie 
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody; zdaje sobie sprawę, że oznacza to 
konieczność podjęcia poważnych działań w odniesieniu do najbardziej 
zanieczyszczających aspektów naszych modeli produkcji i konsumpcji: produkcji 
odpadów, rozproszenia surowców i nieefektywnego wykorzystania wyprodukowanej 
energii; podkreśla w związku z tym, że zobowiązuje się do wykorzystania 
Europejskiego Zielonego Ładu jako szansy na naświetlenie kwestii ochrony środowiska 
w ramach racjonalnej dyskusji oraz na pogodzenie celów polityki środowiskowej z 
polityką społeczną;

Ambitniejsze cele klimatyczne UE na lata 2030 i 2050

2. zauważa, że dalsze zaostrzenie progów redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE do 
50 lub 55 %, jak określono w „Europejskim Zielonym Ładzie”, doprowadzi do 
niezrównoważonej presji administracyjnej i finansowej dla przedsiębiorstw w UE oraz 
przyspieszy ich relokację poza UE w celu zmniejszenia kosztów produkcji, co jeszcze 
bardziej osłabi konkurencyjność UE, zwiększy dezindustrializację i nieuczciwą 
konkurencję ze strony państw trzecich; zauważa z ubolewaniem, że cele te mogą osłabić 
zrównoważony charakter kluczowych sektorów gospodarki UE, takich jak przemysł 
stalowy; ubolewa nad tym, że przyjęciu nowych zobowiązań środowiskowych nie 
towarzyszyło jeszcze wprowadzenie odpowiednich narzędzi ochrony przemysłu UE 
przed nieuczciwą konkurencją spoza Unii;

3. uważa, że każde państwo członkowskie powinno swobodnie ustalać stawki 
opodatkowania produktów energetycznych w sposób, który uzna za najbardziej 
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skuteczny i odpowiedni do osiągnięcia celów środowiskowych, w zależności od jego 
własnego koszyka energetycznego oraz specyficznych warunków geograficznych, 
klimatycznych, antropogenicznych oraz sytuacji społeczno-gospodarczej;

4. przypomina, że opodatkowanie należy do wyłącznej kompetencji państw 
członkowskich i w związku z tym odrzuca koncepcję opodatkowania unijnego; wzywa 
Komisję, aby zgodnie z art. 194 ust. 2 TFUE zaproponowała uchylenie dyrektywy Rady 
2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych 
przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii 
elektrycznej (tekst mający znaczenie dla EOG)3;

5. odrzuca propozycję Komisji dotyczącą rozszerzenia ograniczeń i mechanizmów 
handlowych, takich jak EU ETS, na inne sektory; przypomina, że UE jest 
odpowiedzialna jedynie za około 10 % światowych emisji CO2; podkreśla w związku z 
tym, że skuteczniejszym rozwiązaniem byłoby zastąpienie EU ETS mechanizmem 
dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 w ramach Światowej 
Organizacji Handlu (WTO) w oparciu o ślad węglowy przywożonych towarów, który 
uwzględnia emisje bezpośrednie, emisje z wytwarzania energii elektrycznej oraz emisje 
pochodzące z surowców; uważa, że Komisja i państwa członkowskie powinny wesprzeć 
taki środek handlowy odpowiednią polityką zachęt do przeniesienia produkcji z państw 
trzecich do państw członkowskich;

6. przypomina, że stal jest produktem obrotu na ogromną skalę, ponieważ globalna 
nadwyżka zdolności produkcyjnych w 2018 r. wynosiła około 500 mln ton, co 
odpowiada prawie 25 % światowej produkcji stali; zauważa, że przywóz stali do UE 
znacznie wzrósł z 18 mln ton w 2013 r. do rekordowego poziomu 30 mln ton w 2018 r.;

7. zauważa, że aby uniknąć nieuczciwej konkurencji ze szkodą dla unijnego sektora 
stalowego UE musi przyjąć środki mające na celu przeciwdziałanie dumpingowi, 
subwencjom rządowym i innym systemom wsparcia stosowanym w państwach trzecich 
i usprawnić instrumenty ochrony handlu; zauważa ponadto, że UE musi zmodernizować 
zbiór przepisów WTO, aby skuteczniej przeciwdziałać zakłóceniom handlu;

8. podkreśla, że Unia powinna stosować zasadę wzajemności w przypadkach, gdy państwa 
trzecie odmawiają dostępu do zamówień publicznych, egzekwują monitorowanie 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych i weryfikują nowe umowy o wolnym handlu 
oraz, w stosownych przypadkach, dokonać przeglądu obowiązujących umów 
handlowych w celu zapewnienia dostępu do rynku i zrównoważonego rozwoju 
przemysłu UE;

9. przypomina, że sam wzrost produkcji węgla w Chinach może zniweczyć unijne wysiłki 
na rzecz redukcji emisji CO2;

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby skupiły działania polityczne i 
prawodawcze na dostosowaniu do zmiany klimatu, zamiast toczyć z nią utopijną walkę;

3 Dz.U. L 283 z 31.10.2003, s. 51.
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Dostarczanie czystej, taniej i bezpiecznej energii

11. przypomina, że koszt produkcji energii jest odwrotnie proporcjonalny do możliwości 
zapewnienia powszechnego dobrobytu;

12. przypomina, że planowane cele w zakresie dekarbonizacji systemu energetycznego, 
przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznych i przystępnych cenowo dostaw, nie są 
rzeczywiście możliwe do osiągnięcia wyłącznie przez skupienie się na wspieraniu 
energii ze źródeł odnawialnych;

13. ubolewa nad faktem, że gwarancje Komisji dotyczące poszanowania neutralności 
technologicznej, poza wyłącznymi prerogatywami państw członkowskich w zakresie 
ich koszyka energetycznego, są sprzeczne z faktami; zauważa w związku z tym, że unia 
energetyczna jest tworem nieuzasadnionej centralizacji polityki energetycznej państw 
członkowskich, która pozostaje w rękach Komisji;

Mobilizacja przemysłu na rzecz czystej gospodarki o obiegu zamkniętym

14. zasadniczo uważa, że gospodarka o obiegu zamkniętym może przynieść wartość dodaną 
pod warunkiem że będzie służyła pogodzeniu polityki środowiskowej i społecznej, czyli 
z zastrzeżeniem że będzie promowała lokalną produkcję towarów o niewielkim 
wpływie na środowisko i doprowadzi do wzrostu popytu wewnętrznego; odrzuca w 
związku z tym wniosek Komisji dotyczący stworzenia unijnego modelu selektywnej 
zbiórki odpadów, który jest sprzeczny między innymi z zasadami pomocniczości i 
proporcjonalności;

15. uznaje, że prawo UE, na przykład w zakresie higieny żywności i bezpieczeństwa 
produktów, również przyczynia się do produkcji niepotrzebnych opakowań, które same 
stają się później odpadami; apeluje do Komisji, by uprościła obecne przepisy zamiast 
proponować kolejne prawnie wiążące wymogi;

16. zauważa, że czas trwania kampanii przeciwko tworzywom sztucznym produkowanym i 
wykorzystywanym w UE zbiegł się z kryzysem recyklingu odpadów, w szczególności 
tworzyw sztucznych, w tych państwach członkowskich, w których istnieją słabe 
krajowe systemy przetwarzania i recyklingu odpadów; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skuteczniejszego ograniczania ilości odpadów pozostawionych w 
środowisku, a także do większego nacisku na podnoszenie świadomości społecznej i na 
skuteczność systemów zbierania i przetwarzania odpadów;

17. zdecydowanie potwierdza, że niewielka powszechna własność prywatna stanowi jeden 
z głównych czynników wpływających na emancypację i zmniejszenie nierówności oraz 
stanowi podstawę zachodnich demokracji krajowych; uważa, że wbrew założeniom 
gospodarka współpracy mogłaby doprowadzić do koncentracji własności w prywatnych 
oligopolach, które sprawiłyby, że towary i usługi będą dostępne jedynie nielicznym, 
którzy mogą sobie na nie pozwolić; wzywa państwa członkowskie do niezwłocznego 
przyjęcia wszystkich środków ustawodawczych i regulacyjnych w celu zrównania 
działalności platform internetowych i gospodarki współpracy z odpowiednią tradycyjną 
działalnością gospodarczą;

Budowanie i remontowanie w sposób oszczędzający energię i zasoby
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18. uważa za kluczowe dalsze wysiłki na rzecz bardziej wydajnego zużycia energii; 
przypomina jednak zasadę paradoksu Jevonsa: „wydajność” nie jest tym samym co 
„oszczędności”, gdyż udostępnianie tej samej ilości energii większej liczbie osób 
prowadzi do ogólnego spadku intensywności energii, a nie do zmniejszenia zużycia 
energii wg. wartości bezwzględnej; wzywa Komisję, aby zaproponowała zastąpienie – 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmieniającej dyrektywy 2009/125/WE i 
2010/30/UE oraz uchylającej dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE4 – celów w zakresie 
zużycia energii (określonych w wartościach bezwzględnych) celami w zakresie 
energochłonności;

19. uważa, że zbyt ambitne jest rozpoczynanie oczekiwanej z nadzieją „fali renowacji” 
budynków publicznych i prywatnych w sytuacji, gdy wciąż obowiązują obecne 
ograniczenia budżetowe oraz polityki monetarne i budżetowe przynoszące efekty 
odwrotne do zamierzonych;

20. wzywa Komisję, aby powstrzymała się od włączania emisji z budynków do unijnego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz od uzależniania przyznawania środków 
na remonty od korzyści skali; podkreśla, że zamiast przyczyniać się do transformacji 
energetyki w kierunku niskich emisji CO2 i efektywności energetycznej, obydwa te 
przepisy przyczyniłyby się do koncentracji własności nieruchomości w rękach 
prywatnego oligopolu działającego na rynkach finansowych CO2 i posiadającego 
dostęp do skomplikowanych instrumentów finansowych UE, co sprzyjałoby 
powstawaniu bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości i przyspieszyłoby trwające 
już zjawisko wyprowadzania się klasy średniej z centrum dużych miast;

Przyspieszenie przejścia na zrównoważoną i inteligentną mobilność

21. przypomina, że wymuszona elektryfikacja nie uwzględnia w należyty sposób skutków 
środowiskowych, społeczno-gospodarczych i geopolitycznych; podkreśla, że dopóki 
baterie nie mają gęstości energetycznej (w MJ/kg) porównywalnej z gęstością 
energetyczną obecnie stosowanych paliw kopalnych, mobilność elektryczna będzie 
jedynie balonem próbnym lub pseudoekologicznym marketingiem dla bogatych; wzywa 
Komisję, aby przeprowadziła pełny przegląd pakietu na rzecz mobilności „Europa w 
ruchu” dla zagwarantowania neutralności technologicznej, dzięki czemu wszystkie 
technologie o najkorzystniejszym stosunku kosztów do korzyści mogłyby być 
swobodnie wykorzystywane na równych zasadach;

22. przypomina, że restrykcyjne cele ograniczenia emisji CO2 miałyby bardzo niekorzystny 
wpływ na konkurencyjność unijnych przedsiębiorstw, stających w obliczu rosnącej 
konkurencji ze strony państw trzecich, które nie stosują tych samych norm 
środowiskowych;

23. zauważa, że wzrost przepływu towarów i osób wynikający z polityki prorynkowej 
propagowanej przez UE w poprzednich latach znacznie przyczynił się do zwiększenia 
zanieczyszczenia oraz że konieczne jest przyjęcie innego modelu gospodarczego i 

4 Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1.
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sprzyjanie bardziej wydajnym rodzajom transportu, zwłaszcza na duże odległości;

24. wyraża ubolewanie z powodu wzrostu opodatkowania obywateli UE, którego celem jest 
zaprzestanie eksploatacji i stopniowe wycofanie obecnych pojazdów, aby przejść na 
pojazdy nowsze i mniej zanieczyszczające, gdyż oznaczałoby to przekształcenie 
doskonale nadających się do użytku kapitału i dóbr konsumpcyjnych w odpady; 
przypomina, że zarówno obywatele, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) często 
nie są w stanie odnowić parku samochodowego ze względu na niską zdolność 
finansową, nie powinni więc ponosić dodatkowych obciążeń, które mogłyby zagrozić 
ich sytuacji gospodarczej; ponownie podkreśla, że należy uciekać się raczej do zachęt 
niż do kar;

25. przypomina, że – w odniesieniu do sektora drogowego i w ramach bardzo 
restrykcyjnych celów redukcji emisji CO2 o 30 % do 2030 r. w przypadku nowych 
pojazdów ciężarowych oraz przy założeniu pośredniego celu 15 % redukcji emisji do 
2025 r. – nie można zrealizować planowanego przejścia na e-mobilność bez 
uwzględnienia obecnych niedoborów europejskiej sieci drogowej w zakresie rozwoju 
infrastruktury służącej do ładowania pojazdów wykorzystujących alternatywne formy 
energii;

26. podkreśla, że Komisja powinna uwzględnić potrzeby państw członkowskich przy 
dokonywaniu przeglądu dyrektywy Rady 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. 
w sprawie ustanowienia wspólnych przepisów dla niektórych rodzajów transportu 
kombinowanego towarów pomiędzy państwami członkowskimi5 (dyrektywy w sprawie 
transportu kombinowanego), mając na uwadze, iż trzy poprzednie próby wprowadzenia 
nowego ustawodawstwa nie przyniosły oczekiwanych rezultatów z uwagi na nadmierne 
zobowiązania finansowe i ustawodawcze narzucone państwom członkowskim, a także 
ze względu na potrzebę większej ochrony praw socjalnych i konkurencyjności w tej 
dziedzinie;

27. ubolewa nad brakiem postępów w zakresie europejskiej przestrzeni powietrznej i 
niewdrożeniem funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej, co doprowadziło do 
zmniejszonej efektywności i wyższych kosztów ponoszonych przez sektor lotniczy;

28. podkreśla znaczenie ochrony bezpieczeństwa, miejsc pracy, danych, odpowiedzialności 
i etyki w dziedzinie zautomatyzowanej i opartej na sieci mobilności multimodalnej;

29. przypomina, że to, co zazwyczaj prezentuje się jako „mobilność zgodną z zasadami 
zrównoważonego rozwoju”, stanowi dzisiaj w najlepszym wypadku przeniesienie emisji 
z centrum na peryferia (tj. z bogatszych do mniej zamożnych dzielnic); podkreśla, że w 
najgorszym wypadku może to w rzeczywistości prowadzić do wzrostu emisji 
zanieczyszczeń;

30. podkreśla, że publiczne zachęty do korzystania z wynajmowanych prywatnych środków 
transportu stoi w sprzeczności z celami spójności społecznej i terytorialnej, gdyż 
przynosi dodatkowe korzyści tym, którzy mieszkają w miastach i już korzystają z 

5 Dz.U. L 368 z 17.12.2011, s. 38.
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lepszej oferty w zakresie środków transportu;

31. potwierdza niezastąpioną rolę lokalnego transportu publicznego w zakresie spójności 
społecznej i terytorialnej; zauważa, że liberalizacja rynku transportu wraz z cięciami w 
publicznych dotacjach i inwestycjach zgodnie z dyscypliną budżetową w sposób 
nieunikniony doprowadziła do koncentracji oferty tam, gdzie istnieje największe 
zapotrzebowanie (tj. w aglomeracjach); ubolewa nad faktem, że wskutek tego całe 
regiony pozostawiono odcięte od centrum miast, co zmusiło mieszkańców tych 
regionów do korzystania z transportu prywatnego; uważa, że absurdem jest postrzeganie 
„gospodarki dzielenia się” jako sposobu rozwiązania problemu braków w lokalnym 
transporcie publicznym;

32. wskazuje, że ograniczenie wymuszonej, spowodowanej urbanizacją mobilności 
zorientowanej na miasta stanowiłoby decydujący sposób redukcji zanieczyszczeń i 
emisji CO2 ;

„Od pola do stołu”: stworzenie sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu 
żywnościowego

33. przypomina, że przynoszące skutki odwrotne do zamierzonych polityki monetarne i 
budżetowe oraz standaryzacja produkcji żywności na świecie są odwrotnie 
proporcjonalne do jakości systemów żywnościowych;

34. zauważa, że założenie „Od pola do stołu” przedstawia zafałszowaną wizję sektora 
pierwotnego, w której rolników i rybaków sprowadza się do roli strażników klimatu; 
zauważa ponadto niepokojący wymiar etyczny, w którym codzienne działania i styl 
życia jednostek poddaje się drobiazgowej kontroli;

35. wzywa Komisję, aby zaproponowała przegląd rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz 
uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy 
Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, 
dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 
608/20046, dzięki czemu etykietowanie żywności ograniczałoby się do podawania 
istotnych informacji w sposób niewprowadzający w błąd konsumenta; podkreśla, że 
takie etykietowanie powinno zawierać informacje na temat składników (w tym ich 
pochodzenia i obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych), alergenów, 
wartości odżywczych oraz miejsca, w którym żywność została wyprodukowana i 
zapakowana; w związku z tym wzywa Komisję, aby powstrzymała się od 
wprowadzania mających obowiązywać w całej UE niejednoznacznych, 
wprowadzających w błąd i arbitralnie dyskryminujących oznaczeń, takich jak 
„sygnalizacja świetlna”, oznaczanie wartości odżywczej (Nutri-Score) i ślad węglowy;

36. podkreśla, że potrzeba więcej wysiłków dla sprawniejszego zarządzania łańcuchem 
dostaw żywności w celu osiągnięcia zmiany paradygmatu kulturowego ku podejściu 

6 Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18.
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bardziej lokalnemu; wzywa Komisję, aby aktywnie wspierała i pobudzała unijny 
łańcuch żywności z myślą o zachowaniu rodzimego rolnictwa i rybołówstwa, a nie 
wykorzystywała żywność jako kartę przetargową w umowach o handlu;

Zachowanie i odtworzenie ekosystemów i różnorodności biologicznej

37. przypomina, że Wspólna Polityka Rolna (WPR) powinna być w stanie stworzyć prosty 
system nagradzania rolników, którzy wdrażają działania mające na celu ochronę 
różnorodności biologicznej; przypomina, że ochrona krajobrazu wiejskiego oraz 
zapobieganie erozji i niestabilności hydrogeologicznej należy wpisać na listę działań na 
rzecz środowiska finansowanych w ramach WPR;

38. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby prowadziły bardziej konkretne działania 
skierowane przeciwko odpadom morskim i tworzywom sztucznym w morzu;

Dążenie do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń na rzecz środowiska 
wolnego od toksyn

39. podkreśla, że polityka klimatyczna nie zawsze jest spójna z celem polegającym na 
ograniczaniu zanieczyszczeń (np. „Dieselgate”, mobilność elektryczna, niektóre 
biopaliwa i niektóre biomasy); zauważa, że przy błędnym założeniu, że w pierwszej 
kolejności należy zwalczać emisje gazów cieplarnianych w celu zmniejszenia 
zanieczyszczeń na naszej planecie, kwestia ochrony klimatu jest obecnie dużo 
ważniejsza od ochrony środowiska; podkreśla, że z tego powodu ogromne środki 
finansowe przeznaczono na zmniejszenie emisji CO2 bez względu na to, jak znikome są 
tego wyniki, podczas gdy zasoby te można było wykorzystać w sposób skuteczniejszy 
dla środowiska, ponieważ ograniczenie zanieczyszczeń jest również korzystne dla 
klimatu;

40. przypomina, że nie można skutecznie chronić środowiska przy zastosowaniu jednego 
uniwersalnego podejścia ustawodawczego, które nie uwzględnia warunków 
geograficznych, klimatycznych ani antropicznych każdego regionu;

Wspieranie zielonego finansowania i zielonych inwestycji oraz zapewnienie sprawiedliwej 
transformacji

41. z niepokojem zauważa, że Komisja zamierza skopiować te same instrumenty 
finansowe, które już okazały się porażką; podkreśla, że ze względu na cechy własne 
funduszy UE są one nieodpowiednie dla zaspokojenia potrzeb finansowych określonych 
przez Komisję; uważa, że mechanizm sprawiedliwej transformacji opracowano jako 
kopię Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, który okazał się być 
tylko środkiem paliatywnym w obliczu plagi zwolnień spowodowanych 
deindustrializacją; zauważa ponadto – w odniesieniu do planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy – że należałoby podnieść poziom inżynierii finansowej w 
oparciu o model nieskutecznego planu Junckera;

42. uważa, że samodzielne, niesystemowe banki regionalne są kluczowymi narzędziami 
finansowania sprawiedliwej transformacji ekologicznej stosownie do preferencji i 
specyfiki regionów;
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Ekologizacja budżetów krajowych i zapewnienie odpowiednich sygnałów cenowych

43. podkreśla, że przy zachowaniu tych samych ograniczeń budżetowych (co byłoby w 
rzeczywistości sprzeczne z ideą rzekomego kryzysu klimatycznego) i podjęciu 
ukierunkowanego złagodzenia wytycznych w sprawie pomocy państwa Europejski 
Zielony Ład stanie się nieuchronnie kolejną dotacją stosowaną w celu przekształcenia 
sektorów przemysłowych w niektórych państwach członkowskich;

44. ubolewa nad faktem, że Komisja w przesadny sposób decyduje, jakie polityczne 
strategie budżetowe (oraz inne strategie) są wdrażane przez państwa członkowskie; 
wskazuje w związku z tym, że istnieje ryzyko, iż Europejski Zielony Ład będzie 
„nowym ładem” jedynie z nazwy oraz że może przypominać slogan amerykańskiej 
Partii Demokratycznej, co oznaczałoby, że Europejski Zielony Ład opracowano jako 
pseudoekologiczne działanie na rzecz wizerunku UE;

45. wskazuje, że zrównoważony rozwój ma stać się zewnętrznym ograniczeniem 
demokracji krajowych w całym tego słowa znaczeniu; w związku z tym przypomina, że 
zewnętrzne ograniczenie w zakresie klimatu zdławiło wszelkie programy rozwoju 
przemysłowego i na rzecz tworzenia miejsc pracy, które od niego uzależniono; apeluje, 
aby w ramach Europejskiego Zielonego Ładu zmieniono charakter tego ograniczenia; 
podkreśla w związku z tym, że aby ograniczyć zanieczyszczenia i tworzyć więcej 
miejsc pracy, Europejski Zielony Ład powinien w pierwszej kolejności skupiać się na 
rozwoju przemysłowym i miejscach pracy dla poprawy jakości środowiska;

Wspieranie badań naukowych i pobudzanie innowacji

46. zachęca Komisję i państwa członkowskie, aby w dalszym ciągu rozwijały i 
propagowały badania naukowe i rozwój w kluczowych sektorach takich jak 
magazynowanie energii, efektywność energetyczna i recykling surowców;

47. przypomina, że unijne instrumenty na rzecz badań i innowacji, takie jak Horyzont 
Europa, muszą zapewnić prawdziwą, a nie tylko symboliczną integrację 
mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw; wyraża ubolewanie, że znaczną liczbę 
mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw wyłączano do tej pory z dostępu do 
unijnych narzędzi finansowania z powodu nadmiernych i często nierealistycznych 
kryteriów ubiegania się o finansowanie;

Aktywizacja kształcenia i szkolenia

48. przypomina Komisji, że kształcenie i szkolenia należą do wyłącznych kompetencji 
państw członkowskich; zachęca państwa członkowskie, aby opracowały i wprowadziły 
– w ramach odpowiednich programów szkolnych i kursów kształcenia zawodowego w 
sektorze techniczno-naukowym – nagrody za realizację innowacyjnych projektów 
mających na celu skuteczniejszą ochronę środowiska;

49. wyraża ubolewanie w związku z faktem, że nie przeprowadzono oceny wpływu dla 
określenia społecznego i zawodowego wpływu, jaki Europejski Zielony Ład będzie 
miał na sektory wytwórcze w UE; ponadto wyraża ubolewanie w związku z faktem, że 
nie przyjęto żadnej konkretnej strategii na rzecz transferu i podnoszenia umiejętności 
pracowników UE, ani na rzecz określenia ram prawnych i gospodarczych rzekomego 
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rynku zielonych miejsc pracy; w odniesieniu do przekwalifikowania zawodowego 
zwraca uwagę na fakt, że złudzeniem jest wierzyć, iż proste szkolenie wystarczy, aby 
przekształcić metalowca w (zielone) przedsiębiorstwo typu start up;

Zielone przyrzeczenie: „Nie szkodzić”

50. wyraża zainteresowanie zobowiązaniem Komisji do przedstawiania każdego wniosku 
ustawodawczego i wniosku dotyczącego aktów delegowanych wraz ze sprawozdaniem 
ukazującym, w jaki sposób zapewnia się zgodność z zasadą „nie szkodzić”; wzywa 
Komisję, aby przeprowadziła dokładne oceny ex ante i ex post skutków 
środowiskowych i społeczno-gospodarczych oraz by powstrzymała się od prowadzenia 
ich w sposób wykazujący zasadność określonego z góry rozwiązania;

UE jako podmiot na scenie światowej

51. wskazuje, że rozpoczął się etap odchodzenia od globalizacji; podkreśla w związku z 
tym, że rozsądne byłoby wykorzystanie przez UE Europejskiego Zielonego Ładu jako 
okazji do przygotowania się na nowy scenariusz gospodarczy i geopolityczny, zamiast 
ideologicznego obstawania przy multilateralizmie tylko po to, by odsunąć od siebie ideę 
suwerenizmu;

52. wskazuje, że Europejski Zielony Ład należy postrzegać jako okazję do zajęcia się 
główną rolą, jaką globalny handel odgrywa w zakresie zanieczyszczenia; wzywa UE, 
aby opracowała strategię nadającą priorytet produkcji krajowej, a nie importowi tych 
samych towarów z bardzo odległych państw trzecich; wzywa zatem do starannego 
przeglądu unijnej strategii handlowej, ze szczególnym uwzględnieniem handlu z 
państwami trzecimi o mniej rygorystycznych normach, w celu zapewnienia równych 
warunków działania;

53. podkreśla, że w Afryce nie ma ustanowionej bazy przemysłowej, ani nie prowadzi się 
wewnętrznej wymiany gospodarczej; podkreśla, że z tego powodu Afrykę dotyka plaga 
emigracji, podczas gdy chińskie przedsiębiorstwa czynią ogromne postępy na tym 
kontynencie; ubolewa w tym kontekście nad brakiem wizji UE;

54. uznaje niekiedy katastrofalne naturalne skutki zmiany klimatu, zwłaszcza klęski 
żywiołowe, podnoszenie się poziomu mórz, ekstremalne zjawiska pogodowe, 
pustynnienie i niedobory wody, które zmuszają ludzi do porzucania domów i źródeł 
utrzymania; ostrzega, że te naturalne skutki przyczyniają się do niestabilności 
politycznej i trudności gospodarczych, które z kolei mogą prowadzić do kryzysów 
uchodźczych; podkreśla, że kryzysy te destabilizują nie tylko dotknięte nimi regiony, 
lecz również UE; zwraca uwagę na brak powszechnej definicji „uchodźców 
klimatycznych” i wzywa UE do refleksji na temat tej niejednoznaczności oraz do 
propagowania i wspierania lokalnych i regionalnych operacji wsparcia, które 
skierowane są do uchodźców dotkniętych zmianą klimatu;

Czas działać – wspólnie: Europejski Pakt na rzecz Klimatu

55. zauważa podobieństwo Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu i szerokiej debaty 
narodowej rozpoczętej przez prezydenta Republiki Francuskiej Emmanuela Macrona, 
postrzeganej jako próbę odpowiedzi na kryzys „żółtych kamizelek”, który zrodził się w 
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związku z eksperymentalnym stosowaniem niektórych strategii politycznych w 
dziedzinie transformacji ekologicznej; podkreśla, że te same strategie polityczne 
zawarto również w Europejskim Zielonym Ładzie;

56. zauważa, że tworzenie zgromadzeń obywateli jest metodą, która była już powszechnie 
stosowana do osiągnięcia oddolnego konsensusu dotyczącego strategii politycznych w 
dziedzinie transformacji ekologicznej; obawia się, że tego rodzaju zgromadzeniami 
często manipuluje się dla osiągnięcia z góry określonego wyniku, a ludziom wmawia 
się, że to oni się do niego przyczynili;

57. podkreśla, że zasadnicze znaczenie ma zwalczanie przestępstw przeciwko środowisku; 
podkreśla jednak, że każde państwo członkowskie powinno ustanowić swoje własne 
przepisy dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości;
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58. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, 
Radzie Europejskiej, Radzie oraz parlamentom państw członkowskich.


