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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie „2050: przyszłość zaczyna się dziś – zalecenia dla przyszłej zintegrowanej 
polityki ochrony klimatu UE”
(2008/2015(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając decyzję z dnia 25 kwietnia 2007 r. podjętą zgodnie z art. 175 Regulaminu
w sprawie powołania Komisji tymczasowej do spraw zmian klimatycznych1,

– uwzględniając istniejące prawodawstwo UE w sprawie ochrony środowiska naturalnego
i jego pozytywnego wkładu w rozmaite obszary polityki (załącznik A) oraz uwzględniając 
dotychczasowe rezolucje w sprawie zmian klimatycznych, zwłaszcza te, które zostały 
podjęte w czasie trwania obecnego szóstego okresu legislacyjnego (załącznik B),

– uwzględniając rezolucję z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ograniczenia globalnego 
ocieplenia do 2oC – przygotowania do Konferencji Klimatycznej na Bali i dalsze działania 
(COP13 i COP/MOP 3)2,

– uwzględniając rezolucję z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wyników Konferencji 
Klimatycznej na Bali (COP 13 i COP/MOP 3)3,

– uwzględniając rezolucję z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zielonej księgi Komisji 
dotyczącej „Adaptacji do zmian klimatycznych w Europie – warianty działań na szczeblu 
UE” (COM(2007)0354)4,

– uwzględniając rezolucję z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie danych naukowych 
dotyczących zmian klimatycznych: wnioski i zalecenia dla procesu decyzyjnego5,

– uwzględniając złożone dnia 8 lipca 2008 r. podczas spotkania na szczycie G8 w Hokkaido 
Toyako (Japonia) oświadczenie w sprawie „środowisko naturalne a zmiany klimatyczne”
o perspektywicznym zmniejszeniu o połowę emisji gazów cieplarnianych do roku 2050,

– uwzględniając czternastą konferencję stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) (COP 14) oraz czwartą konferencję jako spotkanie 
stron protokołu z Kioto (COP/MOP 4), które odbędzie się w dniach 1 – 12 grudnia 2008 r.
w Poznaniu (Polska),

– uwzględniając forum obywatelskie Agora w sprawie zmian klimatycznych w dniach 12
i 13 czerwca 2008 r.,

– uwzględniając wspólne spotkanie posłów do Parlamentu Europejskiego i parlamentów 

                                               
1 Dz.U. C 74 E z 20.3.2008, str. 652 + protokół z 18.2.2008, punkt 7.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0537
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0032
4 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0125
5 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0223
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krajowych w dniach 20 i 21 listopada 2008 r. w sprawie energii i zrównoważonego 
rozwoju,

– uwzględniając wyniki ankiety Eurobarometru – badanie specjalne nr 300 – w sprawie 
stosunku Europejczyków do zmian klimatycznych,

– uwzględniając publiczne przesłuchania i wymianę poglądów pomiędzy Komisją 
tymczasową do spraw zmian klimatycznych a osobistościami wysokiej rangi oraz wyniki 
podróży delegatów komisji,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji tymczasowej do spraw zmian klimatycznych 
(A6-0000/2008),

Polityczne idee przewodnie

A. mając na uwadze, iż chronienie otaczającego nas świata jest zadaniem przechodzącym
z pokolenia na pokolenie,

B. mając na uwadze, że praca wykonana przez Parlament Europejski, zwłaszcza w czasie 
trwania obecnego okresu legislacyjnego, stanowi źródło inspiracji i nakaz sformułowania 
zintegrowanej europejskiej polityki ochrony klimatu,

C. mając na uwadze, iż wiodąca, budująca tożsamość, rola Unii Europejskiej w walce
z globalnym ociepleniem stanowi spłatę długu wobec obywateli Europy, jakim jest nie 
tylko sformułowanie średnio- i długoterminowych celów ochrony klimatu, ale także ich 
realizacja drogą dalekowzrocznych działań politycznych,

D. mając na uwadze, że obecne, ale również przyszłe przedstawicielstwa parlamentarne oraz 
reprezentanci obywateli Europy będą się kierować tymi zasadami polityki klimatycznej 
oraz zasadami zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości międzypokoleniowej i nie 
ustaną w dążeniu do realizacji niezbędnych celów ochrony klimatu,

E. mając na uwadze, że zmiany klimatyczne stanowią wyzwanie, dla którego nie istnieje 
żadne zryczałtowane rozwiązanie polityczne, natomiast zsumowanie istniejących 
możliwości i maksymalny wzrost efektywności we wszelkich obszarach życia 
gospodarczego i społecznego mogą wnieść istotny wkład w rozwiązanie kwestii zasobów
i ich rozdziału i utorują drogę ku trzeciej rewolucji przemysłowej,

F. mając na uwadze, że według danych Europejskiej Agencji Środowiska za rok 2006,
z całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE 30,9% przypada na produkcję energii, 
19,4% na sektor transportu, 14,6% na gospodarstwa domowe i usługi, 12,9% wytwarza 
budownictwo i produkcja przemysłowa, 9,2% rolnictwo, 8,1% procesy przemysłowe, zaś 
na sektor utylizacji odpadów przypada 2,9% wszystkich emisji, zaś pozostałe szkodliwe
emisje powstają w wyniku stosowania rozpuszczalników chemicznych i nieokreślonych 
procesów spalania,

G. mając na uwadze, że wiele sektorów już wniosło swój wkład w redukcję emisji gazów 



PR\728472PL.doc 5/70 PE407.892v01-00

PL

cieplarnianych i posiadamy wiele efektywnych ekonomicznie możliwości tej redukcji dla 
zahamowania zmian klimatycznych oraz technologii wzrostu efektywności, jednakże ich 
wszechstronne stosowanie blokowane jest przez ograniczenia dostępu do rynku, bariery 
biurokratyczne oraz wysokie koszty finansowania,

H. mając na uwadze, że zmian klimatycznych nie da się pokonać jedynie drogą zmniejszenia 
szkodliwych emisji we wszystkich poszczególnych sektorach, ale wymaga to 
systemowego podejścia do problemu w celu obrania ponadsektorowych dróg rozwiązań
w polityce i osiągnięcia, dzięki spójnemu ustawodawstwu, ogólnospołecznych zmian
w sposobie produkcji i konsumpcji,

Wymiar międzynarodowy: strategia klimatyczna UE po roku 2012, polityka zagraniczna
i handel międzynarodowy

I. mając na uwadze, że rokowania w sprawie porozumienia dotyczącego okresu po roku 
2012 pod przewodnictwem Narodów Zjednoczonych, zgodnie z harmonogramem prac 
przyjętym podczas konferencji na Bali, będą prowadzone w następujących obszarach 
kluczowych: redukcja emisji i nowe wiążące cele w tym zakresie, działania 
przystosowawcze, wyręby i wyniszczenie lasów, rozwój technologii na potrzeby redukcji 
emisji i działań dostosowawczych, niezbędne zasoby finansowe i na koniec 
zrewidowanie elastycznych mechanizmów zgodnie z porozumieniami z Marrakeszu do 
protokołu z Kioto,

J. mając na uwadze, że rokowania w sprawie porozumienia dotyczącego okresu po roku 
2012 muszą zakończyć się podczas konferencji klimatycznej w Kopenhadze (COP 15) 
pod koniec 2009 r., aby można było uniknąć luki pomiędzy pierwszym a drugim okresem 
zobowiązań,

K. mając na uwadze, iż podczas wiosennego szczytu 2008 r. Rada podkreśliła konieczność 
przyspieszenia tempa rokowań harmonogramu prac z Bali w celu zawarcia do roku 2009 
nowej umowy klimatycznej zgodnie z celem ograniczenia globalnego ocieplenia do 2°C,

L. mając na uwadze, że wiodące kraje uprzemysłowione świata podczas minionego szczytu 
G8 w Hokkaido Toyako (Japonia) opowiedziały się za zmniejszeniem o połowę emisji 
dwutlenku węgla do roku 2050 i pragną utrzymać ten cel także w rokowaniach w sprawie 
porozumienia dotyczącego okresu po roku 2012,

M. mając na uwadze, że zmiany klimatyczne mogą dodatkowo zaostrzyć już istniejące 
konflikty w stosunkach międzynarodowych, na przykład przez migrację spowodowaną 
zmianami klimatu, utratę ziemi i spory graniczne spowodowane powodziami
i ponownym wytyczaniem linii brzegowych, jak również w wyniku konfliktów o zasoby
z powodu zmniejszania się areałów rolniczych lub pogłębiającego się niedostatku wody,

N. mając na uwadze, że podczas szczytu wiosennego 2008 r. Rada poleciła komisji 
przedłożenie europejskiej strategii finansowania działań na rzecz ochrony klimatu, 
mających na celu zmniejszenie szkodliwych emisji i dostosowanie w związku
z badaniami i rozwojem nowych technologii o niskiej produkcji dwutlenku węgla
i transfer tych technologii,
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O. mając na uwadze, iż posiadane środki finansowe na działania dostosowawcze w krajach 
rozwijających się są absolutnie niewystarczające i muszą być znacząco podwyższone,

P. mając na uwadze, że rozwój i transfer nowoczesnych technologii ochrony środowiska 
naturalnego stanowią istotny warunek skutecznej realizacji globalnej redukcji emisji
i wdrożenia strategii dostosowawczych,

Q. mając na uwadze, że na przeszkodzie transferu technologii stoją troska o ochronę 
własności intelektualnej, słabość instytucji politycznych i brak praworządności, a także 
ogólny niedobór kapitałów,

R. mając na uwadze, że Światowa Organizacja Handlu (WTO) nie stanowi żadnego 
alternatywnego forum dla rokowań w sprawie międzynarodowej ochrony klimatu i, że 
bez pozytywnego zakończenia rokowań w sprawie porozumienia dotyczącego okresu po 
roku 2012 nie należy oczekiwać żadnego wkładu światowego handlu w ochronę klimatu,

Energia

S. mając na uwadze, że ogólnie ropa naftowa, której udział wynosi 35%, stanowi 
najważniejsze źródło energii w zużyciu energii pierwotnej, kolejne miejsca zajmują 
węgiel - 25% i gaz ziemny - 21%, jednak powoli kończy się epoka tanich
i występujących w nadmiarze kopalnych źródeł energii,

T. mając na uwadze, że Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przewiduje wzrost 
światowego popytu na energię do roku 2030 o co najmniej 60%, a który powodowany 
będzie także przez tzw. kraje progowe,

U. mając na uwadze, że pokrycie rosnących potrzeb energetycznych wyłącznie paliwami 
kopalnymi w perspektywie średnio- i długoterminowej jest wykluczone i, że decyzje 
inwestycyjne podejmowane w następnych latach będą określać strukturę systemu 
energetycznego i mieszanki energii na najbliższe dziesięciolecia,

V. mając na uwadze, że rosnące potrzeby energetyczne mnożą działania uzupełniające, takie 
jak konieczność szybkiej modernizacji istniejących elektrowni opalanych surowcami 
kopalnymi w celu potężnego wzrostu ich efektywności, budowa nowych elektrowni
i ciągła intensyfikacja stosowania odnawialnych źródeł energii,

W. mając na uwadze, że oszczędność energii jest najtańszą i najczystszą formą oszczędzania 
zasobów, a tym samym ochrony klimatu,

X. mając na uwadze, że wykorzystywanie energii jądrowej – niezależnie od zasobów uranu 
– nadal pozostawia otwartą niewyjaśnioną dotąd kwestię bezpiecznego składowania 
odpadów atomowych oraz rozprzestrzeniania się technologii produkcji na państwa 
niedemokratyczne,

Y. mając na uwadze, że wraz z projektem ITER Europa stała się punktem ciężkości rozwoju 
syntezy jądrowej jako jednego z możliwych nowych źródeł energii przyszłości,
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Biopaliwa

Z. mając na uwadze, że obecna polityka w zakresie biopaliw popadła w konflikt interesów, 
nacechowany z jednej strony niedostatkiem żywności i rosnącymi cenami artykułów 
spożywczych, z drugiej zaś rosnącym popytem na energię i poszukiwaniem paliw 
alternatywnych,

AA.mając na uwadze, że produkcja biomasy dla pozyskiwania energii oraz jako paliwa 
stwarza wielu krajom rozwijającym się nowe możliwości gospodarcze i uniezależnia je 
od importu energii,

AB. mając na uwadze, że potencjał redukcji emisji wielu biopaliw pierwszej generacji
w porównaniu z paliwami konwencjonalnymi został w oparciu o wszechstronną analizę
ich cyklu życia skorygowany w dół, w niektórych przypadkach w znacznym stopniu, i do 
tej pory nie rozwiązano w zadowalający sposób kwestii trwałości, nieszkodliwości dla 
środowiska naturalnego oraz możności dysponowania powierzchniami uprawnymi
w konkurencji do produkcji żywności,

AC. mając na uwadze, że zrównoważona polityka w zakresie biopaliw powinna być 
skierowana zarówno na określenie kryteriów równowagi produkcji biopaliw pierwszej
generacji, jak również na wolne od wszelkiej ideologii wspieranie rozwoju drugiej 
generacji,

AD.mając na uwadze, że przemysł naftowy zbuduje niezbędną infrastrukturę dla nowych 
paliw dopiero przy zaistnieniu odpowiedniego popytu na biopaliwa, natomiast po stronie 
przemysłu samochodowego widzimy postęp technologiczny, pozwalający dzięki 
czujnikom na określenie każdego stosunku w mieszance benzyny i biopaliwa, przy czym 
dodatkowe wyposażenie techniczne umożliwia tankowanie biopaliw także do pojazdów 
starszych typów, a tym samym obniżenie emisji dwutlenku węgla przez flotę pojazdów 
traktowaną całościowo,

Efektywność energetyczna

AE. mając na uwadze, że 40% zużycia energii przypada na sektor budynków, a tym samym 
33% wszystkich emisji gazów cieplarnianych opada na obszary zabudowane,

AF. mając na uwadze, że sektor budynków (budynki mieszkalne oraz nieruchomości 
przemysłowe i publiczne), dzięki modernizacji izolacji termicznych i systemów 
grzewczych lub chłodzących, urządzeń elektrycznych i instalacji wentylacyjnych, 
posiada ogromny, efektywny z punktu widzenia kosztów potencjał redukcji emisji 
dwutlenku węgla,

AG.mając na uwadze, że budynki o niskim zużyciu energii często nie spełniają wymogów 
estetycznych,

AH.mając na uwadze, że systematyczne badanie i dostosowywanie do wymogów rynku 
standardów efektywności dla nowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest 
równie niezbędne, jak rozszerzenie tych standardów na wielkie agregaty przemysłowe 
oraz kontrola zakazu instalowania funkcji stand-by w nowych urządzeniach,
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Mobilność i logistyka

AI. mając na uwadze, że oddzielenie rozwoju ruchu drogowego od ogólnego wzrostu 
gospodarczego stanowi kluczowy cel polityki transportowo-komunikacyjnej UE, a mimo 
to wzrost popytu na usługi transportowe jest większy od przyrostu produktu narodowego 
brutto i tym samym nadal rośnie i tak już wysoki udział emisji z tego źródła w całkowitej 
emisji gazów cieplarnianych w UE,

AJ. mając na uwadze, że obecnie około jednej trzeciej zużycia energii przez końcowych 
odbiorców w UE przypada na transport i komunikację i, że sektor ten prawie w całości 
(do 97%) zależy od paliw naftowych (benzyna i olej napędowy),

AK.mając na uwadze, że emisja gazów cieplarnianych w UE w latach 1990 do 2005 spadłaby
o 14% zamiast o 7,9%, gdyby sektor transportu wniósł taki sam wkład w redukcję emisji 
jak pozostałe sektory gospodarki,

AL. mając na uwadze, że 80% ludności Europy zamieszkuje obszary miejskie, na których 
wytwarzane jest 40% wszystkich emisji związanych z transportem, przy czym 
przeciążenia ruchu drogowego, które również koncentrują się na terenach 
zurbanizowanych, kosztują UE około 1% PNB,

AM. mając na uwadze, że miejska mobilność wiąże się z jednej strony bezpośrednio
z indywidualną jakością życia, z drugiej zaś ruch indywidualny w miastach znacząco 
przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych i innych problemów ochrony środowiska 
naturalnego, jak zanieczyszczenie powietrza i hałas, a tym samym zamiast poprawiać
jakość życia obywateli, po części w znacznym stopniu ją obniża poprzez negatywne 
skutki zdrowotne,

AN.mając na uwadze, że połowa wszystkich przejazdów obywateli Europy nie przekracza 5 
kilometrów,

AO.mając na uwadze, że w ruchu regionalnym i wahadłowym 60% wszystkich przejazdów 
samochodowych i 90% przejazdów kolejowych przypada na dystans nieprzekraczający 
30 km,

AP. mając na uwadze, że udział szynowego i wodnego transportu towarowego uległ 
obniżeniu w okresie 2001 – 2006 (z 18,6% do 17,7% i z 6,5% do 5,6%), zaś wzrósł 
udział transportu drogowego (z 74,9% do 76,7%),

AQ.mając na uwadze, że przewóz pasażerów i towarów drogą wodną stanowi jeden
z najbardziej efektywnych wariantów, a udział towarów przewożonych w UE wodnymi 
środkami transportu wynosi około 40%,

AR. mając na uwadze, że według szacunków zużycie energii przez żeglugę śródlądową
w przeliczeniu na tonę towaru i kilometr trasy wynosi jedną szóstą zużycia energii przez 
transport drogowy i połowę zużycia przez transport szynowy,
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AS. mając na uwadze rozwój transportu oceanicznego oraz trend w kierunku budowy coraz 
większych kontenerowców i statków pasażerskich, które zużywają więcej oleju 
ciężkiego, a tym samym bardziej niż dotychczas obciążają środowisko naturalne, przy 
czym międzynarodowe wysiłki na rzecz ochrony klimatu nie obejmują żeglugi 
międzynarodowej,

AT. mając na uwadze, że dokonana w minionym dziesięcioleciu stopniowa liberalizacja
i deregulacja sektora lotniczego stanowiła z jednej strony istotny warunek dynamicznego 
rozwoju europejskiego transportu lotniczego, przewozy pasażerskie w ramach UE 
wzrosły w latach 1995-2004 o 49%, ale z drugiej strony emisja dwutlenku węgla w całym 
sektorze wzrosła w latach 1990-2005 o 79%,

AU.mając na uwadze, że rozwój branży lotniczej, mimo usprawnień technicznych
i organizacyjnych, pogłębia negatywne skutki dla środowiska naturalnego, jednakże jak 
do tej pory dyskusja na temat wiążących norm emisji dla silników lotniczych celem 
technologicznego usprawnienia zespołów napędowych odbywała się w bardzo 
ograniczonym zakresie i brak jest badań na temat możliwości realizacji,

AV.mając na uwadze, że w wyniku przelotów lotniczych do atmosfery przedostają się, obok 
dwutlenku węgla, także tlenki azotu, para wodna, cząstki siarczanów i sadzy, które, 
według szacunków Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC), 
pogłębiają łączne skutki emisji powodowanych przez ruch lotniczy o współczynnik dwa 
do czterech, bez uwzględnienia w tych szacunkach dodatkowego efektu, jakim jest 
tworzenie się chmur pierzastych,

Turystyka i pomniki kultury

AW. mając na uwadze, że jak wynika z badań centrum UNESCO ds. Światowego 
Dziedzictwa Kultury, jedna dziesiąta wszystkich pomników światowej kultury
i obszarów krajobrazowych jest zagrożona skutkami zmian klimatu,

AX.mając na uwadze, że według Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) Europa jest 
najważniejszym regionem turystycznym świata i na nią przypadło 55% wszystkich 
przyjazdów turystycznych w roku 2006,

AY.mając na uwadze, że zmiana klimatu może spowodować zmianę kierunków podróży 
turystycznych, a zmiany te mogłyby oznaczać znaczące straty ekonomiczne dla 
dotkniętych nimi regionów urlopowych,

System handlu emisjami i emisje przemysłowe

AZ. mając na uwadze, że europejski system handlu emisjami stanowi jedyny w swoim 
rodzaju instrument osiągnięcia redukcji emisji przy zachowaniu możliwie najwyższej 
efektywności i pełni wzorcową funkcję dla porównywalnych systemów, przy czym 
należałoby zapewnić ich kompatybilność,

BA. mając na uwadze, że dla sformułowania dalszych celów redukcji dla handlu emisjami 
uwzględnione być muszą przede wszystkim także cykle inwestycyjne (dostępność metod 
produkcji, potrzeby kapitałowe, komponenty czasowe),
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BB. mając na uwadze, że należy wzmocnić zasadniczą ideę mechanizmu czystego rozwoju 
(CDM) oraz mechanizmu wspólnych wdrożeń (JI) - rozpowszechnienie nowoczesnych
i efektywnych technologii,

BC. mając na uwadze, że dzięki regulowanej szybkości pracy silnika i optymalizację jego 
elementów znacząco można zmniejszyć zużycie energii przez przemysłowe silniki 
elektryczne i zespoły napędowe,

Wychwytywanie i składowanie CO2 (technologie CCS)

BD. mając na uwadze, że technologie CCS znajdują już w niewielkim zakresie zastosowanie
w różnych dziedzinach – na przykład w wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego – ale 
jako technologie wielkoprzemysłowe przydatne dla celów ochrony klimatu znajdują się 
we wczesnym stadium rozwoju,

BE. mając na uwadze, że koszty i ryzyko przewyższają jak dotychczas korzyści gospodarcze
i mimo stosowania najnowszych technologii spada stopień sprawności ekonomicznej 
elektrowni stosujących CCS,

BF. mając na uwadze, że technologia wychwytywania i składowania CO2 (CCS) jako 
technologia pomostowa w kierunku dekarbonizacji systemu energetycznego oznacza 
wkład w rozwiązanie problemu obniżenia emisji dwutlenku węgla we wszystkich 
elektrowniach i mogłaby pełnić uzupełniającą rolę przy rozbudowie systemów energii 
odnawialnych, ale jest jednak technologią „end-of-pipe”,

Rolnictwo i hodowla zwierząt

BG. mając na uwadze, że zmiany w praktyce prowadzenia gospodarstw rolnych, europejskie 
ustawodawstwo w zakresie ochrony środowiska naturalnego jak również najnowsze 
reformy strukturalne Wspólnej Polityki Rolnej dążą w kierunku zrównoważonego 
rozwoju i w efekcie - poprzez lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów – pośrednio 
prowadzą do redukcji szkodliwych emisji,

BH. mając na uwadze, że – podobnie jak systemów motywacyjnych - nie określono celów
w zakresie ochrony klimatu uwzględniających specyfikę rolnictwa – jak na przykład 
wiążące założenia redukcji emisji metanu i tlenku azotu, aby wykorzystać już istniejący 
potencjał redukcji szkodliwych emisji,

BI. mając na uwadze, że wielkopowierzchniowa uprawa roślin paszowych dla zwierząt 
przyczynia się do zwiększenia całkowitego poziomu emisji gazów cieplarnianych
w rolnictwie,

BJ. mając na uwadze, że hodowla bydła w warunkach naturalnych w istotnej mierze 
przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego dzięki dbałości o krajobraz
i utrzymywaniu areałów łąkowych przy nieznacznym zużyciu energii i niewielkim 
poziomie emisji,

BK. mając na uwadze, że należy dostosować wielkości stad zwierząt do dostępnych 
powierzchni hodowlanych oraz, że trwałość kultywacji obszarów łąkowych może 



PR\728472PL.doc 11/70 PE407.892v01-00

PL

przyczynić się do zapobiegania erozji gleby na pastwiskach,

Lasy

BL. mając na uwadze, że lasy mają nieocenioną wartość dla biosfery, jednak jako całość –
mimo ich rozlicznych funkcji w globalnym ekosystemie – nie posiadają żadnej ceny 
rynkowej,

BM. mając na uwadze, że ponad 30% lądu na kuli ziemskiej pokryte jest lasami, które 
zamieszkuje więcej niż dwie trzecie wszystkich żyjących na ziemi gatunków i, że lasy 
przejmują około 30% rocznej emisji gazów cieplarnianych,

BN. mając na uwadze, że z jednej strony lasy odgrywają istotną rolę w zahamowaniu zmian 
klimatu, z drugiej zaś strony co najmniej jedna trzecia lasów na świecie odczuwa 
negatywne skutki tych zmian,

BO. mając na uwadze, że poważny problem, jakim jest wyniszczanie lasów, tkwi
w wiążących się z tym czynnikach społeczno-ekonomicznych, jak bieda i niski stopień
rozwoju, słabość instytucji politycznych i brak praworządności, niesprawiedliwe stosunki 
własnościowe i korupcja,

Ochrona gleby

BP. mając na uwadze, że europejskie gleby bardziej niż kiedykolwiek narażone są na 
nieodwracalne szkody, których rozmiary dodatkowo rosną w wyniku zmian 
klimatycznych,

BQ. mając na uwadze, że topnienie wiecznej zmarzliny zmienia stan gleb na północnej 
półkuli, a dodatkowo uwalnia do atmosfery znaczne ilości metanu,

Zagospodarowanie wód

BR. mając na uwadze, że dostępność zasobów wodnych, zaopatrzenie w wodę pitną, zużycie 
wody i zagospodarowywanie ścieków ściśle wiążą się z ekonomicznymi i społecznymi 
warunkami ramowymi,

BS. mając na uwadze, że zmiany klimatu będą dodatkowo pogłębiać istniejące w Europie 
regionalne nierówności w posiadanych zasobach wodnych,

Rybołówstwo

BT. mając na uwadze, że ryby i owoce morza stanowią ważne źródło pożywienia, oceany 
stanowią największy globalny magazyn węgla i służą jako źródło biomasy i surowców,

BU. mając na uwadze, że żywnościowe zasoby mórz ulegną wkrótce całkowitemu 
wyczerpaniu,

Zarządzanie odpadami i zasobami

BV. mając na uwadze, że mimo wszelkich czynionych wysiłków niestety nadal rośnie ilość 
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odpadów,

BW. mając na uwadze, że europejskie prawodawstwo w zakresie zagospodarowywania 
odpadów przyczynia się do redukcji emisji netto gazów cieplarnianych w sektorze 
odpadów, mimo że nie wykorzystuje się jeszcze wszelkich możliwości w tym zakresie,

Działania dostosowawcze

BX. mając na uwadze, że wszelkiego rodzaju działania dostosowawcze stanowią 
zabezpieczenie na przyszłość, mające na celu złagodzenie skutków szkód powstałych na 
gruncie dawnych emisji gazów cieplarnianych i wiążącego się z tym ocieplenia,

BY. mając na uwadze, że czysta analiza kosztów-korzyści jest niewystarczająca dla 
opracowania działań dostosowawczych, które gwarantowałyby niezbędny poziom 
minimalnej ochrony wszystkich grup ludności,

BZ. mając na uwadze, że wykorzystanie zasobów naturalnych według Milenijnej oceny 
ekosystemów (Millenium Ecosystem Assessment) zagraża już dwóm trzecim wszystkich 
ekosystemów, zaostrza wrażliwość na zmiany klimatyczne i tym samym dodatkowo 
zwiększa presję na jak najszybsze przygotowanie działań przystosowawczych,

Zdrowie

CA. mając na uwadze, że niektóre zdrowotne skutki zmian klimatu można powstrzymać drogą 
przygotowania i wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej oraz odpowiednich działań 
prewencyjnych,

Wzrost gospodarczy i zatrudnienie

CB. mając na uwadze, że uzgodnione podczas wiosennego szczytu 2007 r. cele polityki 
klimatycznej są osiągalne zarówno od strony technologicznej jak i ekonomicznej
i otwierają przed tysiącami europejskich przedsiębiorstw jedyne w swoim rodzaju
możliwości,

CC. mając na uwadze, że wiele przedsiębiorstw w jeszcze niewystarczającym stopniu 
uświadamia sobie zasięg możliwości i ryzyka wiążących się ze zmianami klimatu,

CD. mając na uwadze, że zaangażowane działanie na rzecz ochrony klimatu idzie w parze
z trwałym rozwojem gospodarczym i dobrobytem,

CE. mając na uwadze, że przegrupowanie miejsc pracy nastąpi raczej wewnątrz określonych 
branż niż między różnymi branżami,

Wspieranie technologii przyszłości

CF. mając na uwadze, iż handel emisjami stanowi istotny element europejskiego programu 
ochrony klimatu, mającego na celu obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych 
drogą wzrostu efektywności,

CG. mając na uwadze, że wzrost efektywności sam w sobie nie spowoduje rewolucji 
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technologicznej, a jedynie działa na korzyść tych technologii, które już zostały 
opracowane i osiągnęły dojrzałość rynkową,

CH. mając na uwadze, że wzrost efektywności nie spowoduje ani obniżenia kosztów rozwoju 
całkowicie nowych, a tym samym droższych technologii, ani też przeniknięcia na rynek 
technologii już opracowanych, jednak jest niezbędny dla realizacji długofalowych celów 
ochrony klimatu,

CI. mając na uwadze, że sam handel emisjami nie wystarczy dla znalezienia wyjścia
z węglowej ślepej uliczki i wywołania powszechnej rewolucji w dziedzinie technologii 
będących źródłem niskiej emisji dwutlenku węgla,

Inteligentne systemy komputerowe oraz technologie informatyczne i komunikacyjne

CJ. mając na uwadze, że sektor technologii komunikacyjnych oraz informacyjnych (ICT)
powoduje obecnie 2% światowej emisji dwutlenku węgla, ale branża ta może nie tylko 
obniżyć własną emisję, lecz przede wszystkim rozwinąć innowacyjne i efektywne 
energetycznie zastosowania dla całej gospodarki narodowej,

Finansowanie i zagadnienia budżetowe

CK. mając na uwadze, że aktualny budżet UE jest niewystarczający dla osiągnięcia celów 
ochrony klimatu, ponieważ polityczny priorytet walki ze zmianami klimatycznymi nie 
otrzymał odpowiednich środków,

CL. mając na uwadze, że w przyszłych ramach finansowych będą wykazane środki na walkę 
ze zmianami klimatu i stworzenie europejskiej polityki dostosowawczej, aby
w następnym okresie budżetowym po 2013 r. „budżet klimatyczny” mógł dysponować 
wystarczającymi środkami, 

Edukacja, kształcenie i budowa świadomości

CM. mając na uwadze, że działania gospodarcze i społeczne na rzecz walki ze zmianami 
klimatu pociągają za sobą przemiany kulturowe, które zmienią stare nawyki i styl życia, 
ale nie jest możliwe osiągnięcie rzeczywiście zrównoważonej konsumpcji i zużycia 
surowców przez wszystkie grupy społeczeństwa bez zmiany sposobu myślenia
i zachowań, więc trzeba tu zaproponować nowe wzorce,

CN. mając na uwadze, że zmiany klimatu spowodują lawinę modernizacji technologicznych, 
których ekonomiczne możliwości będzie można wykorzystać jedynie pod warunkiem 
wystarczającej ilości wykwalifikowanej siły roboczej na rynku pracy,

CO. mając na uwadze, że wyniki specjalnej ankiety Eurobarometru nr 300 jednoznacznie 
pokazują, że znacząca większość ankietowanych w Europie postrzega zmiany klimatu 
jako problem bardzo poważny, jednak wielu z nich uskarża się na brak informacji
i ogranicza własne inicjatywy stawienia czoła problemowi do raczej prostych działań, jak 
segregacja odpadów lub ograniczanie zużycia energii i wody, co nie wymaga istotnych 
zmian w codziennych zachowaniach,
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CP. mając na uwadze, że posiadamy potrzebne informacje, aby zastanowić się na własnymi 
nawykami przemieszczania się, chociażby nad korzystaniem z własnego samochodu
a przemieszczaniem się alternatywnym (piechotą, rowerem, środkami komunikacji 
publicznej),

CQ. mając na uwadze, że europejskie założenia i przepisy dotyczące ochrony klimatu 
pomagają lokalnym i komunalnym decydentom w podnoszeniu jakości życia w wielu 
miastach Unii Europejskiej, a lokalne inicjatywy na obszarach metropolii znacząco 
przyczyniają się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w UE,

CR. mając na uwadze, że nie tylko na handlu detalicznym spoczywa zadanie kształtowania
u klientów zachowań alternatywnych, ale, że przedsiębiorstwa jako całość poprzez 
modele prowadzenia działalności i procesy produkcji tworzą wzorce zrównoważenia
i efektywności zasobów i mogą wykorzystać swoje załogi jako multiplikator zachowań 
proklimatycznych,

CS. mając na uwadze, że ogólnie brak jest informacji dla konsumentów na temat skutków
zmian klimatu dla produkcji rolnej, ale ukierunkowane akcje informacyjne mogą istotnie 
wpłynąć na zachowania kupujących, dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie celów 
polityki zdrowotnej,

2050 – Przyszłość zaczyna się dziś

CT. mając na uwadze, że popyt ludności świata na zasoby już dziś o jedną czwartą 
przewyższa zdolności regeneracyjne Ziemi, co pozbawia przyszłe generacje podstaw bytu,

CU. mając na uwadze, że obecne decyzje polityczne wyznaczają podstawy przyszłych 
sposobów produkcji i zachowań konsumenckich, wymagają dalekowzroczności
i politycznego przywództwa, ale bez wkładu ze strony gospodarki, nauki, mediów, 
zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego nie będzie możliwy zrównoważony 
sposób życia,

CV. mając na uwadze, że zmiana klimatu jest globalnym problemem środowiska naturalnego, 
którego przyczyny mają charakter strukturalny,

Polityczne idee przewodnie

1. podkreśla pilność – w związku z podejściem horyzontalnym – włączenia zmian 
klimatycznych jako nowego warunku ramowego we wszystkie obszary i pola polityczne 
oraz uwzględnienia przyczyn i skutków globalnego ocieplenia w europejskim 
prawodawstwie;

2. przypomina zwłaszcza o pilnych założeniach celowych w walce ze zmianami 
klimatycznymi i podkreśla potrzebę jasnego wyznaczenia celu średnioterminowego
w zakresie redukcji gazów cieplarnianych o 20% do 30% do 2020 r. i celu 
długoterminowego, jakim jest obniżenie emisji o 50% do 80% do roku 2050, aby 
ograniczyć wzrost średnich temperatur w skali globalnej do 2% w porównaniu
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z poziomem przedindustrialnym przy 50% prawdopodobieństwie;

3. podkreśla zaproponowane ponownie przez Parlament Europejski działania polityczne
i współpracę na rzecz ochrony klimatu na płaszczyźnie międzynarodowej, jak również na 
szczeblu UE i jej państw członkowskich;

4. czuje się zobowiązany wobec wiodącej roli Unii Europejskiej w międzynarodowych 
rokowaniach w ramach UNFCCC na szczeblu COP i MOP, ale także na innych forach 
międzynarodowych, ponadto wskazuje na pilną konieczność realizacji celów protokołu
z Kioto dla UE i jej państw członkowskich, aby wiarygodnie pełnić tę rolę;

5. podziela pogląd, iż rozwój, stosowanie i eksport nowoczesnych technologii ochrony 
środowiska naturalnego przyczyniają się do realizacji strategii lizbońskiej i celów 
protokołu z Kioto dla UE oraz innych zadań ochrony klimatu, aby tą drogą 
urzeczywistnić cele ochrony środowiska naturalnego i rozwój gospodarczy;

6. podkreśla konieczność osiągnięcia w pierwszym rzędzie drastycznego wzrostu 
efektywności we wszystkich obszarach codziennego życia i równoległego wstąpienia na 
drogę zrównoważonego modelu produkcji i konsumpcji przy świadomej ochronie 
zasobów z oparciem na odnawialnych źródłach energii;

7. podkreśla w związku z tym konieczność zbadania i w razie potrzeby dostosowania 
budżetu Unii Europejskiej oraz istniejących i przyszłych instrumentów finansowych pod 
kątem ich zgodności z celami europejskiej polityki ochrony klimatu;

8. podkreśla, że dopiero praktyczne wdrożenie nowych technologii poprzez ich 
wprowadzenie na rynek zapewni skuteczność polityki badań naukowych i rozwoju;

Wymiar międzynarodowy: okres po roku 2012, polityka zagraniczna i handel 
międzynarodowy

9. wzywa Komisję i kolejnych przewodniczących Rady do przejęcia wiodącej roli
w międzynarodowych rokowaniach w sprawie porozumienia dotyczącego okresu po roku
2012 i doprowadzenia do jego zawarcia do roku 2009, aby zostało wystarczająco dużo 
czasu na ratyfikację przyszłego porozumienia klimatycznego i aby uniknąć luki 
pomiędzy poszczególnymi okresami zobowiązań;

10. podkreśla, że nowa umowa w sprawie ochrony klimatu pod auspicjami Narodów 
Zjednoczonych powinna opierać się na zasadzie „wspólnie, ale przy różnej 
odpowiedzialności”, przy czym uprzemysłowiona część świata wnosi jednoznaczny 
wkład w redukcję szkodliwych emisji, podczas gdy kraje rozwijające się również 
zobowiązują się do działań na rzecz ochrony klimatu w ramach swoich możliwości;

11. podkreśla, że porozumienie dotyczące okresu po roku 2012 powinno zostać dostosowane 
do innych celów międzynarodowej agendy politycznej Narodów Zjednoczonych czy też 
Unii Europejskiej, takich jak zachowanie różnorodności ekologicznej, Milenijne Cele 
Rozwoju albo zagadnienia bezpieczeństwa, aby tym samym umożliwić wykorzystanie 
synergii politycznej;
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12. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zintegrowania z programami pomocowymi 
wymogów redukcji emisji i działań dostosowawczych do skutków zmian klimatu, 
względnie wskazania na taką konieczność w procesach decyzyjnych międzynarodowych 
agencji rozwoju, włączając przy tym poprzez związki partnerskie również sektor 
prywatny i instytucje publiczne zainteresowanych krajów lub regionów;

13. popiera zalecenia sprawozdania Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki 
Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Komisji w sprawie „zmian klimatu i bezpieczeństwa 
międzynarodowego” i podkreśla konieczność stworzenia odpowiedniej wielostronnej 
prewencyjnej dyplomacji UE zajmującej się zagadnieniami zmian klimatycznych, celem 
silniejszego włączenia w kształtowanie stosunków międzynarodowych aspektów polityki 
klimatycznej w połączeniu z innymi czynnikami, takimi jak przyrost demograficzny
i migracja uwarunkowana klimatem, urbanizacja, popyt na energię i wzrost jej cen, jak 
również deficyt wody i żywności;

14. wzywa UE i państwa członkowskie do zbadania, w ramach europejskiej strategii 
bezpieczeństwa i europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO), skutków zmian 
klimatycznych i wywoływanych tymi zmianami katastrof naturalnych dla obrony 
cywilnej i bezpieczeństwa ludzi;

15. wzywa UE i państwa członkowskie do tworzenia z krajami docelowymi związków 
partnerskich, które pozwolą przezwyciężyć bariery na drodze skutecznego transferu 
technologii i wypracować indywidualne rozwiązania, które uwzględnią kwestie związane
z ochroną własności intelektualnej, stanem rozwoju technologicznego, instytucjonalną
stabilnością oraz istniejącymi w kraju docelowym zasobami ludzkimi i finansowymi;

16. wzywa Komisję do prowadzenia, w ramach rund rokowań WTO i procesu dotyczącego 
okresu po roku 2012, strategii rokowań zharmonizowanej z polityką handlową i polityką 
ochrony środowiska naturalnego, aby wiarygodnie przedstawić partnerom rokowań 
europejskie cele ochrony klimatu oraz opracowane instrumenty i rozproszyć obawy przed 
wprowadzeniem barier handlowych lub innej dyskryminacji w stosunkach handlowych
z krajami trzecimi, które nie wyznaczyły celów ochrony klimatu oraz, aby urzeczywistnić 
zasadę wzajemności w sensie globalnej ochrony klimatu;

17. wzywa Komisję, urzędujących przewodniczących Rady oraz państwa członkowskie na 
płaszczyźnie dwustronnej do przejęcia w procesie rokowań w sprawie porozumienia 
dotyczącego okresu po roku 2012 roli pośredniczącej między stanowiskami państw 
uprzemysłowionych, Grupą G5 i krajami rozwijającymi się, aby zagwarantować 
powodzenie rozmów w sprawie ochrony klimatu drogą wyważenia interesów przy 
włączeniu wszystkich wielkich emitentów gazów cieplarnianych;

Energia

18. podkreśla, że Europie potrzebna jest perspektywiczna strategiczna polityka energetyczna
i polityka zagraniczna w kwestiach energetycznych, w celu zagwarantowania wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa energetycznego przy założeniu zrównoważonego rozwoju, 
efektywności wykorzystywania zasobów i neutralności klimatycznej, przy czym obok 
rozwiązania kwestii dostępności energii trzeba również rozwiązać kwestie transportu
i magazynowania energii pod wspólnym pojęciem infrastruktury energetycznej;



PR\728472PL.doc 17/70 PE407.892v01-00

PL

19. wzywa UE i państwa członkowskie do przygotowania fazy przejściowej w odniesieniu do 
mieszanki energetycznej, sterowanej politycznie i ekonomicznie prowadzonej, w czasie 
której, przy pomocy aktywnego wsparcia ze strony ręki publicznej w państwach 
członkowskich i na szczeblu europejskim, dokona się stopniowe uzupełnienie, a 
w późniejszym okresie zastąpienie paliw kopalnych przez odnawialne źródła energii;

20. wzywa państwa członkowskie do zachęcania dostawców energii elektrycznej drogą 
systemów odpisów amortyzacyjnych i przy pomocy bodźców podatkowych do 
wprowadzania niezbędnych modernizacji elektrowni opalanych surowcami kopalnymi, 
aby tym sposobem osiągnąć znaczący wzrost efektywności w konwencjonalnej produkcji 
prądu;

21. wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania dostępu do sieci dla energii
i elektryczności wytwarzanej w sposób zdecentralizowany, zniesienia ograniczeń
w dostępie do rynku dla innowacyjnych dostawców energii elektrycznej w sektorze 
odnawialnych źródeł energii oraz popierania rozbudowy lokalnej skojarzonej gospodarki 
cieplno-elektrycznej i kierowania się średnioterminowymi założeniami celowymi;

22. proponuje uznanie związków partnerskich z krajami trzecimi basenu Morza 
Śródziemnego w zakresie produkcji energii słonecznej za element europejskiej polityki 
zagranicznej w kwestiach energetycznych, stanowiących fundament wytwarzania 
wodoru, a tym samym drogę w kierunku gospodarki wytwarzającej niewielkie emisje 
dwutlenku węgla, opartej na wodorze;

23. wzywa politykę i gospodarkę do inwestowania w infrastrukturę, sieci i przewody dla 
pozyskiwania energii słonecznej dla produkcji wodoru i do zaoferowania krajom trzecim
w ramach partnerstwa energetycznego programów budowy niezbędnych instytucji, 
infrastruktury oraz programów szkoleniowych dla miejscowej siły roboczej, a także 
dostępu do sieci na potrzeby własne;

24. wzywa państwa członkowskie do dalszego zwiększania, odpowiednio do lokalnych lub 
regionalnych możliwości, udziału energii wiatrowej, która dzięki intensywnej promocji 
już stała się utrwaloną formą pozyskiwania energii, jak również udziału energii wodnej
i geotermicznej w mieszance energetycznej oraz do dalszego wykorzystywania 
potencjału rozwojowego, również przy pomocy europejskich inicjatyw badawczych
i koordynacji sieci energetycznych;

25. podkreśla ogromny potencjał tkwiący w stosowaniu biomasy dla wytwarzania energii, 
celem obniżenia emisji gazów cieplarnianych i oczekuje wdrożenia europejskiej strategii 
stosowania biomasy dla celów grzewczych i chłodniczych;

26. wzywa Komisję do przedłożenia wszechstronnej analizy wszystkich emisji 
produkowanych przez cały cykl życia bioenergii w celu określenia, jaką rolę
w przyszłości może odegrać biomasa jako dostawca energii; przy tej okazji należy, nie 
przesądzając z góry o wyniku, zbadać zalety i wady możliwości poprawy wartości 
opałowej biomasy, wynikającej z nowych rodzajów upraw lub zastosowania 
biotechnologii;

27. wyraża pogląd, że przyszła polityka energetyczna mająca na względzie zmniejszenie 
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emisji CO2 powinna również zbadać możliwy udział energii jądrowej w energetycznej 
mieszance przyszłości, przy czym rozważania nie powinny obejmować jedynie 
uniknięcia produkcji dwutlenku węgla, ale również potrzeby inwestycyjne, 
bezpieczeństwo dostaw uranu, eksploatację obiektu, kwestie bezpieczeństwa 
technologicznego i międzynarodowego jak również do tej pory nierozwiązany problem 
składowania odpadów, w porównaniu z odnawialnymi źródłami energii;

28. za pierwszy krok w kierunku komercyjnego wykorzystania energii jądrowej uważa 
zbadanie technologicznej wykonalności syntezy jądrowej w reaktorze badawczym ITER
i podkreśla, że osiągnięcie tego celu zależy w znacznej mierze od zagwarantowania 
długofalowego finansowania badań naukowych i że rozważa zwiększenie dostępnych 
środków w celu szybszej realizacji projektu;

Biopaliwa

29. stwierdza, że produkcja biopaliw po części odpowiada za wzrost cen żywności, jednakże 
rezygnacja z biopaliw ani nie rozwiąże problemu głodu na świecie, ani też nie rozwiąże 
problemu migracji związanych z klimatem;

30. proponuje Komisji przemyślenie koncepcji stałej kwoty dla biopaliw, a w zamian 
przygotowanie elastycznych scenariuszy, uwzględniających nie tylko rosnący popyt 
światowy na powierzchnie przeznaczone pod rolniczą uprawę roślin konsumpcyjnych
i paszowych, ale i niezbędny import biopaliw w UE, umożliwiający spełnienie przyszłych 
wymogów indywidualnej mobilności i transportu towarowego;

31. uważa za nieodzowne włączenie krajów rozwijających się w długofalową strategię 
rozwoju i produkcji biopaliw, aby zbadać możliwości planowania ekonomicznego
i efektywności gospodarczej, odpowiedzieć na pytania o równowagę ekologiczną
i wreszcie umożliwić rozwój społeczny i trwałą poprawę dochodów;

32. wzywa Komisję i państwa członkowskie do intensyfikacji badań i rozwoju biopaliw 
drugiej generacji, przeznaczenia na ten cel potrzebnych środków finansowych
i powiązania ich ze stałymi celami rozwoju w odniesieniu do uprawy i użytkowania 
biomasy;

Efektywność energetyczna

33. wzywa Komisję do zweryfikowania niewiążącego charakteru celu, jakim jest 20% wzrost 
efektywności energetycznej do 2020 r. i ewentualnego zaproponowania Radzie nadania 
temu celowi mocy wiążącej;

34. wzywa do rozpoczęcia szerokiej kampanii reklamowej, prowadzonej na szczeblach 
lokalnych, wzywającej do zwiększenia miejscowej efektywności energetycznej,
w ramach której właścicielom domów i mieszkań zaproponuje się termografie wraz
z bilansami zużycia energii, ale również przedłoży się propozycje sfinansowania 
możliwych przedsięwzięć modernizacyjnych na bazie mikrokredytów;

35. zachęca do wywoływania, drogą organizowania targów, dni informacyjnych
i seminariów, efektów synergii pomiędzy właścicielami nieruchomości, jednostkami 
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świadczącymi usługi finansowe, rzemiosłem i innymi podmiotami w sektorze 
nieruchomości;

36. domaga się jasnej europejskiej koordynacji w zakresie rozbudowy skojarzonej 
gospodarki energetycznej i jej zintegrowania z obiektami przemysłowymi celem 
stworzenia lokalnych i regionalnych punktów zaczepienia dla działań na rzecz ochrony 
klimatu przy jednoczesnym wzroście efektywności zużycia energii;

37. proponuje państwom członkowskim stworzenie bodźców dla modernizacji drogą 
obniżenia stawek podatku VAT od przedsięwzięć modernizacyjnych i użytego przy nich 
sprzętu, powiązania wysokości podatków od gruntu i nieruchomości z charakterystyką 
energetyczną budynków lub też wystawiania świadectw efektywności energetycznej;

38. proponuje, jako system motywacyjny dla modernizacji wynajmowanych lub 
dzierżawionych nieruchomości, obniżenie stawek podatkowych od dochodów z wynajmu 
lub dzierżawy odpowiednio do poniesionych kosztów inwestycji;

39. wzywa odpowiedzialne władze terytorialne i stowarzyszenia zawodowe w państwach 
członkowskich do wprowadzenia, jako motyw przewodni dla architektów i inżynierów 
budowlanych, kryterium efektywności energetycznej nowych budowli, przy czym 
pierwszym krokiem w tym kierunku mogłyby być przepisy prawa budowlanego
w odniesieniu do stopnia efektywności energetycznej nowych obiektów;

40. wzywa Komisję do dostosowywania wymogów efektywności energetycznej do zmian 
rynkowych dla wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
odpowiednio po pięciu latach ich wprowadzenia na rynek, aktualizowania programów 
cechowania lub klas efektywności urządzeń, a tym samym udzielania konsumentom 
prawdziwych informacji;

41. wzywa Komisję do sprawdzenia zakazu instalowania funkcji stand-by w nowym sprzęcie
w ramach przeglądu dyrektywy w sprawie ekoprojektów, uznania za obowiązujące 
instalowanie automatycznych wyłączników i trybu oszczędności energii w urządzeniach 
posiadających silniki dużej mocy oraz w sprzęcie i maszynach stosowanych w produkcji 
przemysłowej;

Mobilność i logistyka

42. stwierdza, że europejski model ekonomiczno-społeczny bazuje na zapewnieniu 
mobilności i dyspozycyjności ludzi, towarów i dóbr przy uznaniu pierwszeństwa 
efektywności czasowej zamiast na gwarantowaniu efektywności zasobów, natomiast na 
przyszłość potrzebna jest kombinacja obu tych czynników;

43. przypomina zainteresowanym podmiotom, że również sektor transportu zobowiązany jest 
do włączenia się w realizację celów klimatycznych UE, jakimi są obniżenie emisji 
dwutlenku węgla do 2020 r. co najmniej o 20% w porównaniu z rokiem 1990 oraz wzrost 
efektywności energetycznej w tym samym okresie o 20%;

44. oczekuje wszechstronnego włączenia wzajemnie powiązanych działań w zrównoważoną 
politykę transportową, obejmującą dalszy rozwój technologii pojazdów (eko-innowacje), 
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wzmożone stosowanie alternatywnych form napędu, inteligentne zarządzanie ruchem, 
zmiany w sposobie jazdy i użytkowaniu samochodów osobowych oraz opodatkowanie 
emisji dwutlenku węgla, przy wsparciu ze strony jasnych preferencji obowiązujących
w zaopatrzeniu publicznym;

45. oczekuje od wszystkich podmiotów z branży transportowej pełnego udziału
w internalizacji ich kosztów zewnętrznych;

46. z zadowoleniem przyjmuje dokonaną przez Komisję inwentaryzację emisji sektora 
transportu (Greening Transport Inventory), wyliczającą zarówno istniejące jak i dopiero 
potrzebne działania ustawodawcze w zakresie zrównoważonego rozwoju tego sektora;

47. podkreśla znaczenie projektów infrastrukturalnych dla sektora transportu, oczekuje 
jednak uwzględnienia możliwych przyszłych skutków klimatycznych w planach, 
wzornictwie i konstrukcji;

48. wyraża ubolewanie, że w wielu miejscach wcale albo zbyt późno albo jedynie 
fragmentarycznie przystąpiono do realizacji tak ważnego wyzwania, jakim jest 
planowanie urbanistyczne pod kątem efektywności ruchu i potrzeb środowiska 
naturalnego z uwzględnieniem stref dla ruchu pieszego, ścieżek rowerowych
i elastycznych połączeń z publicznym transportem osobowym;

49. wzywa europejskie miasta i gminy do zaproponowania elastycznych i spójnych 
alternatyw wobec użytkowania samochodów osobowych i do rozszerzenia oferty 
przemieszczania się, choćby w formie silniejszego powiązania istniejących sieci połączeń 
centrum z dzielnicami peryferyjnymi i nadania w miejskich centrach pierwszeństwa 
publicznym środkom transportu, zwłaszcza transportu podmiejskiego poprzez 
odpowiednie uregulowania w ruchu ulicznym;

50. podkreśla potencjał transportu szynowego jako bardziej efektywnego nośnika transportu
o niskiej emisji CO2 zarówno w ruchu towarowym na dużych odległościach jak i w ruchu 
regionalnym i wahadłowym na trasach krótkich i średnich;

51. z zadowoleniem przyjmuje budowę i rozbudowę sieci transeuropejskich i oczekuje 
możliwie szybkiego zakończenia najważniejszych przedsięwzięć, posiadających 
najwyższy priorytet dla logistyki przewozów towarowych i zrównoważonej europejskiej 
polityki transportu;

52. wyraża ubolewanie, że mimo politycznej konieczności przeniesienia transportów 
towarowych na szyny, w ostatnim dziesięcioleciu stwierdzono spadek inwestycji
w rozbudowę połączeń szynowych;

53. wzywa państwa członkowskie i gminy do wspierania, drogą regulacji cenowych, 
przenoszenia ruchu z samochodów osobowych na osobowy transport publiczny, z jezdni 
na szyny oraz istotnego rozszerzenia i uatrakcyjnienia oferty poprzez znaczne inwestycje
w niezbędną infrastrukturę;

54. podkreśla znaczenie inteligentnych systemów transportu w znaczeniu współmodalności
i ich włączenia w politykę transportu Wspólnoty, państw członkowskich, politykę 
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regionalną i lokalną, ponieważ prowadzą one do podwyższenia bezpieczeństwa
i zmniejszenia szkodliwości sektora transportu dla środowiska naturalnego;

55. wzywa UE i państwa członkowskie do ścisłej współpracy z przemysłem w celu 
stworzenia niezbędnych warunków rynkowych, aby inteligentne systemy transportu –
zwłaszcza logistyka i zarządzanie bezpieczeństwem (ERTMS, RIS, eCall) - stały się 
elementem zarządzania ruchem;

56. popiera Komisję w zamiarze wyznaczenia wraz z państwami członkowskimi specjalnych 
autostrad morskich (motorways of the sea) w celu skrócenia dróg morskich i rozbudowy 
europejskiego transportu morskiego;

57. popiera propozycje Komisji odnośnie do pobierania opłat portowych i postojowych
w powiązaniu z ilością spalin wydalanych przez statki i zagwarantowania dostaw prądu 
dla statków stojących w portach z lądu zamiast z generatorów okrętowych;

58. jest zdania, że stocznie i armatorzy powinny intensywnie przystąpić do opracowania 
nowych technologii na rzecz wzrostu efektywności, jak stosowanie napędów 
latawcowych, wykorzystanie ciepła odlotowego do wytwarzania prądu, bardziej 
efektywne silniki, lepsze wyprofilowanie kadłuba i sterów, dokładniejsze prognozy 
pogodowe dla dostosowania kursu statku lub też możliwość oszczędzenia paliwa dzięki 
nowym powłokom kadłuba;

59. wzywa Międzynarodową Organizację Morską do wyznaczenia wewnętrznego celu 
redukcji emisji dla sektora żeglugi i ustanowienia minimalnych standardów dla 
stosowania tych nowoczesnych technologii przy budowie nowych statków;

60. jest zdania, iż niezbędne są zintegrowane kroki w sektorze lotnictwa, które zobowiążą 
przemysł lotniczy, linie lotnicze i zarządy lotnisk do wspólnego działania na rzecz 
realizacji celu redukcji emisji do 2020 r. bez kwestionowania przy tym handlu emisjami 
jako instrumentu wzrostu efektywności;

61. wzywa stanowczo UE i państwa członkowskie, żeby do czasu uruchomienia systemu 
handlu emisjami w sektorze lotnictwa możliwie najefektywniej wdrożyły i rozszerzyły
zarówno wspólną europejską przestrzeń powietrzną jak i projekt SESAR (Single 
European Sky Air Traffic Management Research), nadały priorytetowe znaczenie
budowie funkcjonalnych i elastycznych bloków przestrzeni oraz elastycznemu 
wykorzystywaniu przestrzeni powietrznej jako całości, aby możliwe było 
natychmiastowe uruchomienie posiadanego potencjału redukcji emisji i obniżenie 
zużycia paliwa przez samoloty o 12%;

62. wzywa producentów systemów napędowych i silników dla sektora transportu do 
nieustannej poprawy efektywności produkowanych maszyn zgodnie z normami Euro 6, 
ale i ponad to, do wyznaczenia wewnątrzsektorowych celów intensywnego wzrostu 
efektywności i zbadania możliwości zastosowania paliw alternatywnych, aby tą drogą 
przyczynić się do bardziej zrównoważonego rozwoju branży;

63. zachęca również przemysł zbrojeniowy do zajęcia się zwiększeniem efektywności 
produkowanych silników i systemów napędowych i zbadania możliwości stosowania 
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paliw alternatywnych;

64. wzywa Komisję do sporządzenia do roku 2010 sprawozdania na temat kabotażu i innych 
czynników, powodujących puste przebiegi i straty efektywności na rynku wewnętrznym 
UE;

Turystyka i pomniki kultury

65. wyraża obawę, iż ekstremalne zjawiska atmosferyczne i długofalowe zmiany klimatu 
zagrażają pomnikom kultury i obszarom krajobrazowym Europy;

66. wzywa państwa członkowskie do sporządzenia skoordynowanego na szczeblu 
europejskim, jednolitego katalogu europejskich pomników kultury zagrożonych 
zmianami klimatycznymi;

67. wzywa państwa członkowskie i regiony do podjęcia szerokich działań dostosowawczych
i prewencyjnych na sezonowych, uwarunkowanych klimatycznie, a pozbawionych 
rzeczywistych ofert alternatywnych terenach turystycznych, jak zabezpieczenie dostaw 
wody, ochrona lasów i buszów przed pożarami, poprawa ochrony wybrzeży, aby móc 
wykorzystać znaczenie turystyki, zbudować niezbędną infrastrukturę tworzącą miejsca 
pracy i dającą dochody oraz przeciwdziałać znacznym stratom ekonomicznym 
powstającym wzdłuż całego łańcucha tworzenia wartości;

68. uważa dalszą ekspansję turystyki w niektórych regionach za ekonomicznie sensowną
i uzasadnioną ekologicznie jedynie wtedy, gdy plany przyszłego rozwoju danego terenu 
uwzględnią przewidywalne skutki zmian klimatycznych, jak np. pogłębienie niedoboru 
wody lub śniegu;

69. wzywa branżę turystyczną do wspólnej pracy z lokalnymi władzami i zrzeszeniami 
zawodowymi nad przygotowaniem zintegrowanych strategii osiągnięcia redukcji emisji
i lepszej efektywności energetycznej w tym sektorze – przede wszystkim w zakresie 
transportu i bazy noclegowej oraz planowania środków ochrony obiektów turystycznych 
przed ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi;

System handlu emisjami / emisje przemysłowe

70. wzywa Komisję, przed wyznaczeniem dalej idących celów redukcji emisji, po pierwsze 
do zbadania możliwości włączenia dalszych branż do systemu handlu emisjami 
względnie zmiany rozłożenia obciążeń między sektorami objętymi i nieobjętymi tym 
systemem, po drugie do ustalenia rzeczywistego potencjału redukcji z uwzględnieniem 
związanego w stosowanych surowcach węgla, jak również do zbadania szczególnej 
sytuacji przedsiębiorstw stojących pod presją międzynarodowej konkurencji;

71. oczekuje odstąpienia od podstawowej zasady stuprocentowych przetargów na przydziały; 
uważa za celowe wolne przydziały do wartości granicznej bazującej na najlepszej 
dostępnej technologii, albowiem tylko tym sposobem zapewni się zachowanie przez 
przedsiębiorstwa wystarczających kapitałów potrzebnych na dokonanie niezbędnych 
inwestycji we wzrost efektywności;
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72. proponuje, celem ograniczenia projektów CDM/JI, wprowadzenie w miejsce ogólnej 
wartości granicznej kwot dla poszczególnych państw z uwzględnieniem ich specyfiki; 
wzywa sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu do zaproponowania ostrzejszych kryteriów udzielania zezwoleń dla projektów 
CDM/JI w ramach rokowań w sprawie porozumienia dotyczącego okresu po roku 2012;

73. proponuje Komisji przyjęcie w debacie na temat zwiększenia efektywności napędów 
silników elektrycznych w urządzeniach przemysłowych rozszerzonej koncepcji 
uwzględniającej także potencjał technologiczny, jak np. regulowane szybkości napędu, 
jako możliwego kryterium ekoprojektu;

Wychwytywanie i magazynowanie CO2 (CCS)

74. uważa, że właśnie w kontekście neutralności technologicznej działań UE należy otwarcie 
dyskutować na temat technologii CCS;

75. uważa, że opracowanie nowoczesnych technologii i umożliwienie niezbędnego 
podniesienia poprzeczki wymagają ogromnego wsparcia finansowego dla
długoterminowych badań naukowych i rozwoju;

76. opowiada się za popieraniem międzynarodowej współpracy na rzecz otwarcia rynków 
zbytu dla europejskich technologii, zwłaszcza z tymi krajami progowymi, które nadal 
opierają się na posiadanym węglu jako nośniku energii;

77. zachęca członków UNFCCC, aby uznali CCS jako transfer technologii w ramach 
mechanizmu czystego rozwoju (CDM) określonego w porozumieniach z Marrakeszu do 
protokołu z Kioto;

78. wzywa UE i państwa członkowskie do poważnego potraktowania wątpliwości względnie 
obaw społeczeństwa przed stosowaniem technologii wychwytywania i magazynowania 
CO2 i nienegowania występujących trudności logistycznych;

Rolnictwo i hodowla zwierząt

79. wzywa Komisję do dokładnego i otwartego zbadania włączenia rolnictwa w przyszłą 
zintegrowaną europejską politykę ochrony klimatu oraz wypracowania wiążących celów 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w tym sektorze z pełnym uwzględnieniem 
wszystkich dotychczas istniejących możliwości;

80. wskazuje, że optymalne zagospodarowanie ziemi zwiększa zawartość próchnicy
w glebie, a powierzchnie uprawne dzięki lepszemu zarządzaniu i unikaniu pozostawiania
ugorów bez zasiewu mogą przyczynić się do wyraźnie wyższego wiązania cząsteczek 
węgla;

81. wyraża pogląd, że optymalizacja przechowywania i rozsiewania nawozów mineralnych 
może istotnie przyczynić się do redukcji emisji tlenku azotu; w związku z tym wzywa do 
dalszego upowszechniania nawożenia z użyciem masy organicznej zamiast nawozów 
mineralnych;
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82. zachęca do sporządzenia analiz ekonomicznej efektywności określonych regionalnych 
zwyczajów prowadzenia upraw w zmienionych warunkach klimatycznych celem 
wskazania możliwości dostosowania i ułatwienia wprowadzania zmian
w zagospodarowaniu ziemi i uprawy odpowiednich kultur roślinnych;

83. oczekuje intensyfikacji badań naukowych i rozwoju biotechnologii w nasiennictwie
i uprawie roślin, zielonej technice genetycznej oraz ochronie roślin celem wdrożenia 
polityki ochrony klimatu w rolnictwie;

84. wyraża pogląd, że uwarunkowana klimatycznie praktyka rolnicza potrzebuje nowej 
wiedzy o możliwościach gospodarowania ziemią, a zawodowe kształcenie młodych 
rolników musi obejmować skutki zmian klimatycznych lub klimatyczne znaczenie 
produkcji rolnej;

85. oczekuje zbadania i w razie potrzeby skorygowania racji paszowych przy produkcji 
mleka i mięsa celem zmniejszenia ilości wytwarzanego metanu przez florę żwaczą 
przeżuwaczy, nie ograniczając przy tym ich wydajności;

86. uznaje budowę urządzeń opalanych biogazem do produkcji energii drogą przerobu 
gnojowicy za sensowny wkład, tak z punktu widzenia ekonomii jak i ekologii,
w obniżenie emisji metanu w hodowli zwierząt;

Lasy

87. uważa, że przyszła europejska polityka klimatyczna musi mieć na celu zarówno 
zachowanie tropikalnych lasów deszczowych i dotychczas jeszcze istniejących lasów 
borealnych, jak i pielęgnację i ponowne zalesianie europejskich obszarów leśnych;

88. uważa, że dla rzeczywistej redukcji emisji osiągniętej dzięki ochronie lasów należy 
poprzez UNFCCC przygotować trwały schemat kompensat w gospodarce leśnej
i oczekuje stworzenia jasnego ekonomicznego bodźca dla zachowania puszcz i wielkich 
powierzchni leśnych drogą zrównoważonej eksploatacji, przy czym wartość użytkową 
należy przede wszystkim mierzyć według pozyskanych „ekousług” i funkcji społecznych 
razem wziętych;

89. jest zdania, że schemat kompensat powinien w określonym zakresie obejmować projekty 
CDM; oczekuje wysłania, w ramach globalnego rynku CO2, ekonomicznych zachęt do 
zachowania również komercyjnej wartości lasów przede wszystkim do tych krajów, które 
jeszcze posiadają wielkie naturalne obszary leśne; proponuje zbadać, czy koncentrowanie 
się wyłącznie na tropikalnych lasach deszczowych jest uzasadnione;

90. wzywa UE do budowy, przy współpracy z międzynarodową wspólnotą, satelitarnych 
systemów monitorowania i niezbędnej infrastruktury celem trwałego zachowania 
zwłaszcza tropikalnych lasów deszczowych; zachęca do utworzenia pod auspicjami 
Banku Światowego globalnego funduszu na rzecz budowy systemów monitorowania;

91. uważa, że powodzenie globalnych systemów monitorowania ochrony lasów można 
zagwarantować jedynie wówczas, gdy równolegle zostaną stworzone i trwale 
utrzymywane niezbędne warunki instytucjonalne i jednostki administracyjno-techniczne 
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zatrudniające wykwalifikowany personel;

92. wskazuje w związku z tym na konieczność wczesnego wykrywania, przy pomocy 
programów monitoringu, plag szkodników w lasach europejskich i odpowiedniego im 
przeciwdziałania w celu ochrony lasów;

93. wyraża pogląd, że inwentaryzacje lasów w państwach członkowskich stanowią ważne 
źródło informacji, umożliwiające analizę łącznego stanu lasów europejskich i ich 
znaczenia dla obniżenia poziomu dwutlenku węgla; wzywa Komisję do przyspieszenia 
opracowania i oceny zebranych przez państwa członkowskie danych;

Ochrona gleby

94. zaleca rozszerzenie prac naukowych i nadzorowania stanu gleb, co powinno umożliwić 
przeciwdziałanie erozji i utracie powierzchni użytkowych;

95. wzywa państwa członkowskie do wypracowania polityki ochrony gleb drogą właściwych 
metod uprawy roli, które odpowiednio uwzględnią znaczenie substancji organicznych dla 
żyzności gleby, zdolności magazynowania wody oraz magazynowania cząsteczek węgla;

96. wskazuje w związku z tym na znaczenie wprowadzania ekosystemów celem unikania
i osłabienia erozji gleb, stepowienia lub pustynnienia, inwazji obcych gatunków
i pożarów;

Zagospodarowanie wód

97. jest zdania, że strategiczne planowanie i zintegrowane zagospodarowywanie wód, 
wychodzące z obecnego i przyszłego popytu na wodę, stanowią klucz do powodzenia
w zwalczaniu skutków zmian klimatu dla posiadanych zasobów wodnych;

98. wyraża pogląd, że zintegrowane zagospodarowanie wód powinno obejmować strategię na 
rzecz racjonalizacji i ograniczenia zużycia wody i udzielić odpowiedzi na pytania
o ewentualne zbieranie i magazynowanie wody deszczowej w zbiornikach naturalnych
i sztucznych, jak również wyjaśnić kwestie zagrożenia suszą i jej skutków;

99. wzywa Komisję do przyjęcia ważnej, transgranicznej roli koordynatora 
zagospodarowania wód, w szczególności drogą utworzenia sieci i finansowania prac 
badawczych nad innowacyjnymi technologiami odsalania wody morskiej, nowymi 
systemami nawadniania oraz zużycia wody w mieście i na wsi, jak również drogą 
wspierania pilotażowych projektów zmniejszania szkód powodowanych suszą lub 
powodzią;

Rybołówstwo

100. podkreśla, że obecna praktyka rybołówstwa dodatkowo, obok skutków zmian 
klimatycznych, osłabia odporność rybostanu i organizmów morskich;

101. z naciskiem wyraża pogląd, że potrzebny jest szeroki plan ramowy dla ochrony mórz, 
jak to przewiduje dyrektywa w sprawie strategii morskiej, mający na celu 
zagwarantowanie lepszego i bardziej zrównoważonego zagospodarowania obszarów
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i zasobów morskich; ostrzega, że w przeciwnym razie europejskie morskie obszary 
ochronne mogą stać się ostatnimi oazami biologicznej różnorodności w jednym 
niezamieszkałym i pustym oceanie;

102. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji o podwyższeniu zdolności ochrony zasobów 
rybnych, jak również całego morskiego ekosystemu, drogą uzależnienia kwot 
połowowych dla rybołówstwa przemysłowego od kryterium równowagi;

103. wyraża pogląd, że zmiany w środowisku naturalnym uwarunkowane zmianami klimatu 
mogą spowodować konieczność przeniesienia kultur wodnych, co doprowadzi do 
powstania strat gospodarczych w danym miejscu; ale ostrzega przed negatywnymi 
skutkami takiego przeniesienia dla danego ekosystemu i w związku z tym oczekuje 
wiążących szacunków takich następstw;

Zarządzanie odpadami i zasobami

104. uznaje hierarchię postępowania z odpadami za przewodni motyw europejskiej polityki 
zagospodarowywania odpadów, ale wskazuje, że z punktu widzenia polityki ochrony 
klimatu sztywne stosowanie tej hierarchii niekoniecznie musi prowadzić do celu;

105. stwierdza, że unikanie generowania odpadów – chociażby przez zmniejszenie nakładów 
na opakowania – stanowi najlepszą możliwość redukcji bezpośredniej emisji w tym 
sektorze pochodzącej ze zbierania odpadów;

106. podkreśla, że wstępne sortowanie biologiczne i recykling materiałów w ogromnym 
stopniu przyczyniają się do uniknięcia bezpośrednich emisji z wysypisk śmieci;

107. uważa za sensowne dla ograniczenia bezpośrednich emisji w sektorze odpadów unikanie 
przewozu śmieci na długich trasach; jest zdania, że transgraniczne przenoszenie odpadów
w EU należy ograniczyć do obszarów regionalnych; wyraża pogląd, że należy wstrzymać 
eksport materiałów poddawanych recyklingowi poza UE, aby uniknąć „eksportu emisji”
i zachować wartościowe surowce w UE;

108. wyraża pogląd, że zgodnie z „phasing-out” państwa członkowskie powinny w średniej 
perspektywie czasowej całkowicie wycofać się ze składowania niesortowanych odpadów
z gospodarstw domowych, w celu uzyskania lepszego obciążenia istniejących systemów 
recyklingu lub budowy całkowicie nowych systemów dla przetwarzania odpadów jako 
całości i wykorzystania posiadanego potencjału zmniejszenia ilości gazów cieplarnianych 
na bazie istniejącej techniki; w związku z tym oczekuje wprowadzenia obowiązku 
wychwytywania metanu na potrzeby wytwarzania ciepła na istniejących wysypiskach;

109. dostrzega w wykorzystywaniu wstępnie posortowanych odpadów dla celów 
energetycznych w połączeniu z skojarzoną gospodarką energetyczną, przy ścisłej kontroli 
emisji, możliwość odzyskiwania energii o wysokim współczynniku sprawności, którą 
można bezpiecznie zastosować dla celów redukcji pośredniej emisji gazów 
cieplarnianych i która może zastąpić paliwa kopalne;

110. postrzega, w kontekście rokowań w sprawie porozumienia dotyczącego okresu po roku 
2012 i włączenia krajów trzecich, bardziej systematyczne przenoszenie europejskich 
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standardów przetwarzania odpadów jako możliwość powiązania celów polityki rozwoju, 
takich jak lepsza ochrona zdrowia człowieka i środowiska naturalnego, z nowymi 
możliwościami gospodarczymi i pozytywnym wkładem w globalną ochronę klimatu;

111. wzywa Komisję do zbadania możliwości włączenia sektora odpadów w system handlu 
emisjami i kompatybilność projektów CDM;

Działania dostosowawcze

112. przypomina o swoich żądaniach umieszczonych w wyżej wymienionej rezolucji
w sprawie zielonej księgi Komisji dotyczącej dostosowania do zmian klimatycznych
w Europie – opcje działań UE i oczekuje wyników konsultacji, zgodnie z zapowiedzią 
Komisji do końca 2008 r.;

113. podkreśla w związku z tym ponownie konieczność stosownego uwzględnienia zasady 
pomocniczości, ponieważ europejskie władze regionalne i lokalne będą mogły udzielić 
lepszych odpowiedzi politycznych na ich własne doświadczenia związane z następstwami 
zmian klimatycznych;

114. podkreśla ponownie konieczność spójności i całościowej koordynacji działań 
dostosowawczych na szczeblu UE jak również zbadania ewentualnych efektów synergii 
oraz powtarza swoje żądanie opracowania ogólnoeuropejskich ram dla planowania tych 
działań;

Zdrowie

115. podkreśla koordynującą rolę UE, zwłaszcza przy tworzeniu systemów wczesnego 
ostrzegania przed falami upałów, okresami długotrwałych mrozów i powodziami, jak 
również przy usprawnianiu systematycznej ewidencji danych na temat zdrowia, 
zachorowań, pogody i środowiska naturalnego; 

116. podnosi kwestię możliwych działań na rzecz wzmocnienia gotowości na wypadek 
katastrof, wzmocnienia publicznej opieki zdrowotnej i przygotowań na nagłe wypadki, 
wspierania działań prozdrowotnych we wszystkich sektorach oraz budowania
świadomości społeczeństwa, jak na przykład wyjaśnianie nowych zagrożeń zdrowia, 
sygnałów ostrzegawczych i udzielanie konkretnych wskazówek odnośnie do 
zapobiegania eksponowaniu się na zagrożenia;

Rozwój i zatrudnienie

117. wyraża pogląd, że w globalnym wyścigu o stworzenie ubogiej w emisje gospodarki 
Europa zajmuje znakomitą pozycję wyjściową i powinna wykorzystać tę sytuację w celu 
uruchomienia lawiny innowacji, które stworzą nowe i konkurencyjne przedsiębiorstwa
i miejsca pracy w obszarze czystych technologii, zgodnie z najlepszymi zamierzeniami 
strategii lizbońskiej;

118. ostrzega przed zmarnowaniem przez nadmierne czarnowidztwo ekonomicznej szansy, 
jaką stwarzają zmiana klimatu i polityczne działania na rzecz zahamowania tych zmian
i przed przegraną w globalnej walce konkurencyjnej o efektywność, innowacyjność, 
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surowce i technologie przyszłości, a także o rynki,

119. wyraża pogląd, że pełne wykorzystanie potencjału rozwoju gospodarczego i zatrudnienia 
będzie możliwe tylko wtedy, gdy równocześnie otworzy się dostęp do rynku i zniesione 
zostaną biurokratyczne bariery dla stosowania dostępnych technologii,

120. zachęca państwa członkowskie do zweryfikowania istniejących przepisów pod kątem ich 
kompatybilności z celami polityki klimatycznej i do wypracowania systemów bodźców, 
które ułatwią przejście do sposobu gospodarowania z niewielką ilością emitowanego 
dwutlenku węgla,

121. zachęca partnerów społecznych i partnerów umów taryfowych w państwach 
członkowskich do wspólnej pracy nad przygotowaniem strategii ekonomicznych dla 
odnośnych sektorów celem określenia i strategicznego wyczerpania posiadanego 
potencjału,

Wspieranie technologii przyszłości

122. wyraża pogląd, że w ramach zintegrowanej europejskiej polityki klimatycznej należy 
przygotować i wdrożyć połączony sposób działania, na który składają się zmniejszanie 
emisji i niezależny od tego proces odnowy technologicznej w celu zabezpieczenia 
zasobów dla przyszłych pokoleń,

123. proponuje, aby zintegrowana europejska polityka klimatyczna zadbała o propozycje 
podstawowych mechanizmów bodźców i działań wspierających na rzecz wdrażania 
technologicznej odnowy, które mogłyby obniżyć bieżące koszty drogich, ale nowych 
technologii, dzięki którym można będzie wyznaczyć i zrealizować w przyszłości 
ostrzejsze cele w zakresie redukcji emisji,

124. proponuje do tego prowadzenie działań równoległych takich, jak udział ekonomistów, 
inżynierów i gospodarki prywatnej w zinstytucjonalizowanym i równoległym „procesie 
Kioto plus”, porównywalnym z pozytywną metodą protokołu z Montrealu o ochronie 
warstwy ozonowej,

125. oczekuje utworzenia europejskiego funduszu klimatycznego lub odpowiednich 
funduszów w państwach członkowskich, zasilanych z dochodów z systemu handlu 
emisjami i dostrzega w tym możliwość zdobycia zasobów kapitałowych dla finansowania 
przyszłej polityki klimatycznej, której poszczególne działania i niezbędne ku nim 
potrzeby inwestycyjne trudno jest dziś zaplanować,

126. proponuje wykorzystanie tych kapitałów na rynku kapitałowym celem umożliwienia 
zwrotu podmiotom gospodarczym i inwestowanie oraz ponowne inwestowanie
w technologie przyszłości, a tym samym pozostawienie rynkowi decyzji, które z tych 
technologii znajdą zastosowanie w przyszłości i umożliwią osiągnięcie średnio-
i długoterminowych celów ochrony klimatu, zamiast narzucać to przy pomocy przepisów 
prawnych;

127. podkreśla znaczenie siódmego ramowego programu badań dla rozwoju czystych form 
energii oraz wzywa Radę i Komisję do poparcia tego priorytetu także w następnych 
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ramowych programach badań;

Inteligentne systemy komputerowe oraz technologie informatyczne i komunikacyjne

128. proponuje przyszłym przewodniczącym Rady uznanie tematu przyszłości, jakim są 
technologie informatyczne i komunikacyjne, oraz ich znaczenia dla zahamowania zmian 
klimatu i dostosowania się do tych zmian, za punkt ciężkości ich kadencji;

129. wzywa UE i państwa członkowskie do poparcia wypróbowania, legalizacji, wdrożenia
i dalszego rozpowszechniania metod komputerowych oraz technologii informacyjnych
i komunikacyjnych (ICT) dla poprawy efektywności energetycznej – przede wszystkim 
lepszych sieci energetycznych, energetycznej optymalizacji budynków i inteligentnego 
oświetlenia – przy współpracy ze strony przemysłu, konsumentów, władz, wyższych 
uczelni i instytutów naukowych;

Finansowanie i zagadnienia budżetowe

130. wyraża pogląd, że – zgodnie z unijną zasadą solidarności – UE powinna zaangażować 
się finansowo zarówno w kluczowych dziedzinach badań naukowych i rozwoju 
technologii dla walki ze zmianami klimatu i pomocy rozwojowej w kontekście tych 
zmian, jak i we wspieranie transgranicznych działań dostosowawczych, wzrostu 
efektywności i pomocy w przypadkach wystąpienia katastrof;

131. wzywa Komisję do sporządzenia spisu wszystkich istniejących instrumentów 
finansowych i ich znaczenia dla europejskich celów ochrony klimatu oraz do 
przedłożenia, na bazie tego „audytu klimatycznego”, propozycji ram finansowych w celu 
dostosowania wytycznych budżetowych do niezbędnych wymogów polityki 
klimatycznej;

132. wzywa Radę do zajęcia się problemem niewykorzystanych środków celowych
w budżecie UE w celu ewentualnego przeznaczenia tych środków na cele polityki 
klimatycznej;

133. zachęca jako organ budżetowy do przyznania w najbliższej perspektywie finansowej 
wspólnie z Radą najwyższego priorytetu zmianom klimatu i działaniom na rzecz ich 
zahamowania;

Kształcenie, edukacja i budowa świadomości

134. wzywa właściwe organa w państwach członkowskich do tworzenia nowych kierunków 
zawodowych i do dostosowania zarówno praktycznego kształcenia zawodowego jak
i szkół zawodowych i kierunków w szkołach wyższych i na uniwersytetach do wyzwań 
stawianych przez strukturalne przemiany ekonomiczne, przyspieszane dodatkowo przez 
zmiany klimatu i ich skutki;

135. uważa za pilną potrzebę intensywne wprowadzanie do codziennej świadomości 
obywateli konieczności oszczędzania, efektywności i wykorzystywania odnawialnych 
źródeł energii i oczekuje w związku z tym ogólnych i prostych standardów efektywności 
dla wszystkich obszarów codziennego życia;
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136. wzywa państwa członkowskie do rozpoczęcia wspólnie z dostawcami energii 
elektrycznej dialogu ze społeczeństwem, aby przekonać opinię publiczną o energetycznej
i klimatycznej konieczności zwiększenia efektywności nowoczesnych elektrowni 
opalanych surowcami kopalnymi i przedyskutowania przy tej okazji technologii 
wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla (CCS);

137. wskazuje na realizowane z powodzeniem projekty, jak np. „dzień bez samochodu”
w ramach „europejskiego tygodnia mobilności” i podkreśla konieczność zasugerowania 
obywatelom przemyślenia ich zachowań jako uczestników ruchu w miastach
i nieograniczania pojęcia „mobilność indywidualna” wyłącznie do użytkowania własnego 
samochodu, ale rozszerzenia go na wszystkie formy indywidualnego poruszania się
w miastach i na obszarach gęsto zaludnionych, jak spacer, jazda rowerem, wspólne 
użytkowane samochodów (tzw. carsharing), wspólnoty transportowe, taksówka,
publiczny przewóz osób;

138. z zadowoleniem przyjmuje fakt zrzeszenia się największych miast świata w ramach
grupy C40, zwłaszcza w aspekcie wymiany na płaszczyźnie globalnej sprawdzonych 
działań lokalnych na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i wzajemnego 
przekazywania doświadczeń;

139. podkreśla w szczególności konieczność informowania mieszkańców, prowadzenia 
wspólnych konsultacji i ich udziału w procesach decyzyjnych i zachęca centra 
urbanistyczne i metropolie do wyznaczenia szczególnych celów redukcji emisji
i realizowania ich w ramach lokalnych innowacyjnych programów finansowania;

140. proponuje władzom lokalnym i regionalnym, powiatom, dzielnicom miast lub gminom, 
ale przede wszystkim instytucjom publicznym, szkołom albo placówkom opieki nad 
dziećmi i młodocianymi do prowadzenia „konkursów o oszczędność energii”, aby 
wyostrzyć społeczną świadomość na możliwości oszczędzania i osiągnąć współudział 
społeczeństwa i efekt uczenia się;

141. proponuje Komisji ogłoszenie europejskiego roku efektywności zasobów, aby na 
wszystkich szczeblach polityki uczulić społeczeństwo na większą efektywność 
wykorzystywania zasobów i potraktować zmiany klimatu jako okazję do 
przeprowadzenia intensywnych dyskusji na temat dostępności i postępowania
z posiadanymi zasobami;

142. wyraża pogląd, że UE powinna podnieść stopień świadomości faktu, iż dostęp do 
wystarczających ilości wody pitnej bynajmniej nie jest sprawą oczywistą;

143. uważa reklamę i informację o produkcie za ważny instrument wyostrzenia świadomości 
użytkowników o kosztach dóbr konsumpcyjnych dla środowiska naturalnego i zmiany 
zachowań konsumentów; ale ostrzega przed „Greenwashing” i wzywa krajowe
i europejskie związki przemysłowe do sporządzenia kodeksów prowadzenia reklamy dla 
swoich branż pozwalających na osądzenie reklamy wprowadzającej w błąd oraz 
nieprawdziwych informacji na temat wpływu produktów na środowisko naturalne,
a także do respektowania europejskich przepisów dotyczących reklamy;

144. uważa za istotne oferowanie, przede wszystkim produktów regionalnych i sezonowych, 
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we wspólnym dialogu ze społeczeństwem i handlem detalicznym i rozważenie przy tym 
potraktowania informacji dla konsumentów o produktach mięsnych w odniesieniu do 
stosowanych metod produkcji jako pomoc w podejmowaniu decyzji zakupowych celem 
wskazania skutków, jakie dla klimatu pociąga za sobą intensywna hodowla zwierząt;

145. uważa za poważny problem niedostatecznego informowania społeczeństwa na temat 
działań podejmowanych na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi; wzywa UE, 
państwa członkowskie oraz władze i instytucje regionalne i lokalne do przygotowania
i przeprowadzenia wspólnie z prasą, radiem i mediami elektronicznymi
ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej na temat przyczyn i skutków zmian klimatu
i niedostatku zasobów, której punkt ciężkości spocznie na indywidualnych 
możliwościach zmiany postępowania w codziennym życiu i która lepiej i bardziej 
zrozumiale przedstawi działania organów europejskich i krajowych w zakresie walki ze 
zmianami klimatycznymi;

146. z zadowoleniem wita inicjatywy wielkich przedsiębiorstw, z włączeniem w te inicjatywy 
ich załóg i średniej wielkości dostawców, na rzecz realizacji wewnętrznych zadań 
redukcji emisji i promowania poprzez strategie komunikacji ze społeczeństwem 
zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji; zachęca związki gospodarcze
w państwach członkowskich i na szczeblu europejskim do podkreślania zrównoważonej 
praktyki prowadzenia przedsiębiorstwa jako szczególnej cechy podkreślającej wyjątkową 
pozycję w walce konkurencyjnej;

2050 – Przyszłość zaczyna się dziś

147. podkreśla konieczność stawienia czoła zmianom klimatu i ich skutkom drogą 
perspektywicznych działań politycznych i spójnej realizacji leżących u ich podstaw 
decyzji, które nie będą podporządkowane krótkoterminowym celom politycznym;

148. podkreśla konieczność stawienia czoła kompleksowości problemu zmian klimatycznych, 
wizjonerskiego kształtowania woli i jakości przywództwa w polityce, gospodarce
i społeczeństwie, które pozwolą właściwie podejść do wyzwań ekonomicznych, 
ekologicznych i społecznych, jakie stawia przed nami czas przemian energetycznych
i klimatycznych znajdujący swój wyraz w niedoborze surowców;

149. podkreśla konieczność, wychodząc z idei powołania do życia Unii Europejskiej, 
podejmowania decyzji wynikających z głębokiego przekonania o ich niezbędności
i prawidłowości oraz uchwycenia niepowtarzalnej szansy ukształtowania przyszłości 
naszego społeczeństwa drogą działań strategicznych;

o

o o
150. upoważnia swojego przewodniczącego do wręczenia niniejszej rezolucji Radzie, 

Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz sekretariatowi UNFCCC
z prośbą o dalsze przekazanie jej tym wszystkim stronom umowy, które nie są państwami 
członkowskimi UE oraz przewidzianym w porozumieniu obserwatorom.
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ZAŁĄCZNIK A :
WYBÓR PRZEPISÓW PRAWNYCH UE W SPRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

ODNOSZĄCYCH SIĘ DO ZAGADNIEŃ KLIMATYCZNYCH

Obowiązujące ustawodawstwo:
- dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed 

zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego1

- dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory2 i wiążące się z nią akty prawne 

- dyrektywa Rady 93/12/EWG z dnia 23 marca 1993 r. odnosząca się do zawartości siarki
w niektórych paliwach płynnych3 i wiążące się z nią akty prawne

- dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli4 i wiążące się z nią akty prawne 

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE z dnia 13 października 1998 r. 
odnosząca się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 
Rady 93/12/EWG 5 i wiążące się z nią akty prawne 

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej6

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE z dnia 23 października 
2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych 
obiektów energetycznego spalania7 i wiążące się z nią akty prawne 

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków8

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/87/WE z dnia 13 października 
2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61 EG9 i wiążące się z nią akty 
prawne

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/105/WE z dnia 16 grudnia 2003 r. 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/82/EG w sprawie kontroli niebezpieczeństwa 
poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi10

- dyrektywa parlamentu Europejskiego i Rady 2004/12/WE z dnia 11 lutego 2004 r. 

                                               
1 Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1.
2 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
3 Dz.U. L 74 z 27.3.1993, s. 81.
4 Dz.U. L 257 z 10.10.1996, s. 26.
5 Dz.U. L 350 z 28.12.1998, s. 58.
6 Dz.U. L327 z 22.12.2000, s. 1.
7 Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 1.
8 Dz.U. L 1 z 4.1.2003 s. 65.
9 Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s 32.
10 Dz.U. L 345z 31.12.2003, s 97.
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zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych1

- rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 
2004 r. ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej 
(Rozporządzenie ramowe)2

- dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. 
ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów wykorzystujących energię oraz zmieniająca dyrektywę Rady 92/42/EWG 
oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE3

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/40/WE z dnia 17 maja 2006 r. 
dotycząca emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca 
dyrektywę Rady 70/156/EWG i wiążące się z nią akty prawne4

- decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 
dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, 
rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)5

- rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 
2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji 
zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5
i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów i wiążące się z nią akty prawne6

                                               
1 Dz.U. L 47 z 18.2.2004, s. 26-32.
2 Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 1.
3 Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 29.
4 Dz.U. L 161 z 14.6.2006, s. 12.
5 Dz.U L 412 z 30.12.2006, s. 1.
6 Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 1.
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Proponowane akty prawne:

- projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 
2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych (2008/0013 (COD)) (COM(2008) 16 wersja
ostateczna)

- projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie starań podejmowanych 
przez państwa członkowskie zmierzających do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych w celu realizacji do 2020 r. zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji 
emisji gazów cieplarnianych (2008/0014 (COD)) (COM(2008) 17 wersja ostateczna)

- projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie geologicznego 
składowania dwutlenku węgla oraz zmieniającej dyrektywy Rady 85/337/EWG, 
96/61/WE, dyrektywy 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE
i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 {COM(2008) 30 wersja ostateczna} {SEK(2008) 
54} {SEK(2008) 55} /* COM/2008/0018 wersja ostateczna - COD 2008/0015 */ 
(COM(2008) 18 wersja ostateczna)

- projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych {COM(2008) 30 wersja ostateczna} {SEK(2008) 57} 
{SEK(2008) 85} /* COM/2008/0019 wersja ostateczna. - COD 2008/0016 */ 
(COM(2008) 19 wersja ostateczna)

- projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określający normy emisji dla 
nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na 
rzecz obniżenia poziomów emisji CO2 pochodzących z samochodów dostawczych /* 
COM/2007/0856 wersja ostateczna. - COD 2007/0297 */ (COM(2007) 856 wersja 
ostateczna)
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ZAŁĄCZNIK B :
REZOLUCJE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W SPRAWIE ZMIAN 

KLIMATYCZNYCH I ENERGII

– rezolucja z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie strategii Unii Europejskiej na konferencji 
Klimatycznej w Buenos Aires (COP-10),1

– rezolucja z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie wyniku Konferencji w Buenos Aires
w sprawie zmian klimatu,2

– rezolucja z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie Seminarium Ekspertów Rządowych na temat 
zmian klimatycznych,3

– rezolucja z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie powstrzymywania globalnych zmian 
klimatycznych,4

– rezolucja z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie zmian klimatycznych,5

– rezolucja z dnia 1 czerwca 2006 r. dotycząca Zielonej Księgi w sprawie racjonalizacji 
zużycia energii, czyli jak uzyskać więcej mniejszym nakładem kosztów,6

– rezolucja z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie ograniczenia wpływu lotnictwa na zmiany 
klimatyczne,7

– rezolucja z dnia 26 października 2006 r. w sprawie strategii Unii Europejskiej na 
konferencję w Nairobi w sprawie zmian klimatu (COP-12 i COP/MOP-2),8

– rezolucja z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie europejskiej strategii na rzecz 
zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii – Zielona Księga9

– rezolucja z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie zmian klimatycznych,10

– rezolucja z dnia .... w sprawie powołania globalnego sojuszu Unii Europejskiej
z najbardziej zagrożonymi ubogimi krajami rozwijającymi się na rzecz walki ze zmianami 
klimatycznymi (2008/2131(INI)),11

                                               
1 Dz.U. C 210 E z 18.8.2005, s. 81.
2 Dz.U. C 247 E z 6.10.2005, s. 144.
3 Dz.U. C 92 E z 20.4.2006, s. 384.
4 Dz.U. C 280 E z 18.11.2006, s. 120.
5 Dz.U. C 287 E z 24.11.2006, s. 182.
6 Dz.U. C 298 E z 8.12.2006, s. 273.
7 Dz.U. C 303 E z 13.12.2006, s. 119.
8 Dz.U. C 313 E z 20.12.2006, s. 439.
9 Dz.U. C 317 E z 23.12.2006, s. 876.
10 Dz.U. C 287 E z 29.11.2007, s. 344.
11
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UZASADNIENIE

Be the change you want to see in the world
Mahatma Gandhi

Powołanie Komisji tymczasowej do spraw zmian klimatycznych stanowi odpowiedź i wkład 
Parlamentu Europejskiego w nadanie wyzwaniom, jakie stawiają przed nami zmiany klimatu, 
priorytetowego znaczenia w kalendarzu działań europejskich i międzynarodowych. Zgodnie
z postanowieniem Konferencji Przewodniczących z dnia 19 kwietnia 2007 r., aby 
zaproponować Parlamentowi powołanie Komisji tymczasowej do spraw zmian klimatycznych 
oraz decyzją Plenum z dnia 25 kwietnia o powołaniu tego rodzaju komisji, nowo powołana 
Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych odbyła swoje konstytuujące posiedzenie
w dniu 22 maja 2007 r. Dnia 18 lutego 2008 r. Parlament postanowił przedłużyć mandat 
komisji do 9 lutego 2009 r. Dnia 21 maja 2008 r. Plenum przyjęło tymczasowe sprawozdanie 
komisji klimatycznej w sprawie faktów naukowych dotyczących zmian klimatycznych: 
stwierdzenia i zalecenia końcowe.
Przedłożone sprawozdanie końcowe prezentuje zalecenia dla przyszłej zintegrowanej polityki 
ochrony klimatu UE, mające na celu przygotowanie drogi do gospodarki o niskich emisjach 
dwutlenku węgla oraz koordynację wspólnej postawy Parlamentu Europejskiego w zakresie 
rokowań w sprawie przyszłego międzynarodowego porozumienia w sprawie zmian 
klimatycznych. 
Ujęto w nim wszystkie informacje zebrane w czasie działania komisji klimatycznej i przyjęto 
założenie, iż w międzyczasie powstało oparte na mocnych podstawach porozumienie 
naukowe co do roli, jaką w światowym klimacie odgrywają antropogeniczne emisje gazów 
cieplarnianych oraz co do pilnej potrzeby działania w kontekście przedłożonych analiz 
zagrożeń. 
Sprawozdawca jest przekonany, że w walce ze zmianami klimatu nie ma prostej drogi, ale, że 
musimy stawić czoło politycznemu wyzwaniu ochrony klimatu po pierwsze drogą 
dramatycznego zwiększenia efektywności i lepszego zarządzania zasobami; po drugie, 
musimy być też gotowi do wkroczenia na zupełnie nowe ścieżki. Nie chodzi przy tym
o naturalne zmiany lub wahania klimatyczne, ale o spowodowany przez człowieka wzrost 
średnich temperatur w skali globalnej, będący wynikiem stylu życia, który marnuje zasoby, 
zamiast starać się je zachować, czyli nie jest nastawiony na zrównoważony rozwój, 
odpowiadający potrzebom obecnego pokolenia, bez narażania przyszłych pokoleń 

Przedłożone sprawozdanie końcowe podzielone zostało na 23 tematy: 

1. Zasady i przewodnie idee polityczne

Polityczne zasady i idee przewodnie końcowego sprawozdania Komisji tymczasowej do 
spraw zmian klimatycznych bazują na stanowisku Parlamentu Europejskiego, które wyraził 
on już w 13 rezolucjach dotyczących zmian klimatycznych w czasie trwania obecnego 
szóstego okresu legislacyjnego. Podkreśla się tu zwłaszcza, że zmiany klimatyczne trzeba 
rozumieć jako politykę horyzontalną, którą należy uwzględniać we wszystkich projektach 
prawodawczych. 
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W pierwszym rzędzie należą tu uzgodnione i wielokrotnie potwierdzane cele kluczowe, jak 
ograniczenie globalnej zmiany klimatu do 2°C, redukcja emisji o 20% do roku 2020 (lub 
30%, jeżeli inne kraje uprzemysłowione zobowiążą się do porównywalnego zmniejszenia 
emisji) albo 60-80% do 2050 roku w porównaniu z rokiem 1990. 
Budująca tożsamość, wiodąca rola Unii Europejskiej w międzynarodowej walce z globalnym 
ociepleniem to spłata długu wobec obywateli Europy, co oznacza nie tylko sformułowanie 
średnio- i długofalowych celów w zakresie ochrony klimatu, ale i ich osiągnięcie drogą 
dalekowzrocznych działań politycznych i wymaga, aby nie tylko obecne, ale i przyszłe 
parlamentarne reprezentacje i przedstawiciele społeczeństwa Europy kierowali się tymi 
zasadami oraz nie zaniedbywali urzeczywistnienia niezbędnych celów polityki klimatycznej. 

2. Wymiar międzynarodowy

Rokowania w sprawie porozumienia dotyczącego okresu po roku 2012 podczas konferencji 
klimatycznej w Kopenhadze (COP 15) pod koniec 2009 roku muszą zakończyć się sukcesem,
w celu uniknięcia luki między pierwszym a drugim okresem zobowiązań. Międzynarodowe 
zaangażowanie jest ważne, również dlatego że zmiany klimatyczne mogą spowodować 
dodatkowe zaostrzenie już istniejącego potencjału konfliktów w stosunkach 
międzynarodowych, na przykład wskutek uwarunkowanej środowiskiem naturalnym migracji, 
utraty ziemi i sporów granicznych w wyniku powodzi i przesunięcia linii wybrzeży, 
konfliktów o zasoby z powodu ubywania powierzchni użytkowych dla celów rolniczych, czy 
też pogłębiającego się niedoboru wody. 

3. Energia

Według danych World Energy Outlook z 2006 r. najważniejszym źródłem energii w zużyciu 
pierwotnym jest ropa naftowa z udziałem około 35%, drugie miejsce zajmuje węgiel - 25%, 
następnie gaz ziemny – 21%. Wiarygodne źródła i prognozy wskazują na znaczny wzrost 
popytu energetycznego na świecie i w Europie do 2020 r., a także w kolejnych latach. 
Międzynarodowa Agencja Energetyczna spodziewa się wzrostu światowego popytu na 
energię do 2030 r. w wysokości co najmniej 60%. Wiąże się z tym w coraz większym stopniu 
także problem rozdziału, ponieważ rosnące potrzeby energetyczne krajów progowych 
dodatkowo zaostrzą w najbliższych latach walkę konkurencyjną o zapewnienie dostępu do 
kopalnych źródeł energii, przede wszystkim także dlatego że kończy się czas taniej, 
występującej w nadwyżce energii ze źródeł kopalnych.
Aby sprostać temu rosnącemu popytowi, światowa społeczność staje wobec ogromnych 
wyzwań. Wydaje się przy tym nieprawdopodobne, aby możliwe było zaspokojenie rosnącego 
popytu na energię wynikającego z potrzeb wzrastającej liczby ludności na świecie jedynie 
drogą wzrostu efektywności. Stąd też decyzje inwestycyjne najbliższych lat będą określać 
strukturę systemu energetycznego i mieszanki energii na przyszłe dziesięciolecia. 

4. Biopaliwa

Obecna polityka w zakresie biopaliw utknęła w konflikcie interesów, nacechowanym z jednej 
strony niedoborem żywności i wzrostem jej cen, z drugiej zaś rosnącym popytem na energię
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i poszukiwaniem paliw alternatywnych. Rozwiązanie kwestii zrównoważonej polityki
w zakresie biopaliw staje się coraz pilniejsze i powinno kierować się potrzebą wypracowania 
kryteriów równowagi dla produkcji biopaliw pierwszej generacji oraz wolnym od wszelkich 
ideologii wspieraniem rozwoju drugiej generacji. 

5. Efektywność energetyczna

Przedłożone dane naukowe mają jasną wymowę: 40% końcowego zużycia energii dotyczy 
sektora budynków, co oznacza, że 33% całkowitej emisji gazów cieplarnianych przypada na 
obszary zabudowane. Oznacza to również, że sektor budynków (budynki mieszkalne oraz 
nieruchomości produkcyjne i publiczne) posiada ogromny potencjał ekonomiczny z punktu 
widzenia kosztów redukcji emisji dwutlenku węgla drogą modernizacji izolacji cieplnej oraz 
systemów grzewczych lub chłodzących, urządzeń elektrycznych i wentylacyjnych. 
Zasadnicze znaczenie ma tu przede wszystkim kwestia wypracowania właściwych bodźców 
dla rozpoczęcia niezbędnych działań modernizacyjnych na dużą skalę. 

6. Mobilność i logistyka

Oddzielenie rozwoju komunikacyjnego od ogólnego rozwoju gospodarczego stanowi 
kluczowy cel polityki transportowej UE; jednakże popyt na usługi transportowe wykazał 
wyższy przyrost od przyrostu PNB, a i tak już wysoki udział emisji z sektora transportu 
w produkcji gazów cieplarnianych w UE nadal rośnie. Obecnie około jednej trzeciej 
końcowego zużycia energii w UE przypada na sektor transportu, przy czym sektor ten prawie
w całości (do 97%) jest uzależniony od paliw pochodzenia naftowego (benzyna i olej 
napędowy). Miejska mobilność wiąże się z jednej strony z indywidualną jakością życia,
z drugiej strony właśnie indywidualny ruch w miastach w ogromnym stopniu przyczynia się 
do powstawania emisji gazów cieplarnianych i innych problemów środowiska naturalnego, 
jak zanieczyszczenie powietrza i hałas. Zamiast podnosić jakość życia wielu obywateli,
w znacznej mierze są oni krzywdzeni poprzez negatywne skutki zdrowotne.
Także tutaj nie możemy uchylać się przed wyzwaniami: ostatecznie także sektor transportu
musi przystąpić do realizacji klimatycznych celów UE, czyli obniżenia emisji dwutlenku 
węgla do roku 2020 co najmniej o 20% w porównaniu z rokiem 1990 oraz zwiększenia 
efektywności energetycznej w tym samym okresie również o 20%. Musimy wspólnie 
odpowiedzieć na pytanie, jak pogodzić europejski model gospodarczy i społeczny, bazujący 
na zapewnieniu dyspozycyjności osób, towarów i dóbr przy zachowaniu prymatu 
efektywności czasowej, z niezbędną dla zrównoważonego rozwoju efektywnością zasobów. 

7. Turystyka i pomniki kultury

Według UNESCO jedna dziesiąta wszystkich pomników światowej kultury lub obszarów 
krajobrazowych jest zagrożona skutkami zmian klimatycznych. W Europie silnie dotyka to 
branżę turystyczną, ponieważ według Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) Europa 
jest najważniejszym regionem turystycznym świata, a 55% wszystkich międzynarodowych 
podróży turystycznych w roku 2006 przypadło właśnie na nasz kontynent. Jest sprawą 
oczywistą, że zmiany klimatyczne mogą spowodować zmianę kierunku wyjazdów 
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turystycznych, co może oznaczać wymierne straty ekonomiczne dla określonych regionów 
urlopowych.

8. System handlu emisjami i emisje międzynarodowe

Unia Europejska swoim systemem handlu emisjami stworzyła jedyny w swoim rodzaju 
instrument służący obniżeniu poziomu emisji przy zachowaniu możliwie najwyższej 
efektywności. Pierwszy wielonarodowy handel prawami do emisji wszedł w życie 1 stycznia 
2005 r. Jako pierwszy w świecie system tego rodzaju spełnia on przede wszystkim funkcję 
wzorcową dla naszych międzynarodowych partnerów. 
23 stycznia 2008 r. Komisja UE przedstawiła projekt dyrektywy w sprawie modyfikacji 
systemu handlu emisjami. Przy formułowaniu dalszych celów redukcji emisji uwzględnić 
należy w szczególności także cykle inwestycyjne (dostępność nowych metod produkcji, 
potrzeby kapitałowe, elementy czasowe).

9. Wychwytywanie i magazynowanie CO2 (CCS)

Międzynarodowa Agencja Energetyczna spodziewa się do roku 2030 wzrostu światowego 
popytu na energię o co najmniej 60%. Już dziś 24% emisji dwutlenku węgla w państwach 
członkowskich UE pochodzi z elektrowni opalanych węglem. I nie tyle chodzi tu o to, jak 
można zaplanować odejście od węgla, ale raczej o to, jak stworzyć drogę do czystego węgla. 
Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu ONZ (IPCC) w swoim specjalnym raporcie 
na temat CCS „IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage” (2005 r.) 
wyraża pogląd, iż technologia wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla mogłaby 
do końca stulecia umożliwić obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 15% do 55% i służyć 
jako uzupełnienie rozbudowy stosowania energii odnawialnych. Ale jak na razie, koszty
i ryzyko przewyższają korzyści gospodarcze. Przykładowo, technologia CCS sama też 
pochłania energię, dlatego elektrownia stosująca CCS na wyprodukowanie tej samej ilości 
prądu potrzebuje między 10 a 40 procent więcej energii pierwotnej. 
Niewyjaśnione pozostają też niektóre pytania o składowiska: dwutlenek węgla można 
składować na głębokości co najmniej 800 metrów (gdzie gaz przechodzi poniekąd w stan 
płynny) na wyczerpanych lub prawie pustych polach naftowych lub gazowych albo
w głębokich żyłach słonej wody. Bada się także możliwość składowania CO2 w formie 
zmineralizowanej. Jednak istnieje zasadnicze ryzyko, że składowiska okażą się nieszczelne
i powoli, albo też nagle, do atmosfery będą się przedostawać mniejsze lub większe ilości CO2. 
Ponadto nie każdy rodzaj gleby nadaje się na potencjalne składowisko. Ostatecznie trzeba 
poważnie traktować możliwy sceptycyzm albo obawy społeczeństwa przed stosowaniem 
technologii wychwytywania i magazynowania CO2. W sumie chodzi o to, aby, wobec 
technologicznej neutralności działań UE, otwarcie przedyskutować problem CCS. 

10. Rolnictwo i hodowla bydła

Zmiany klimatyczne stawiają rolnictwo Europy i świata wobec wielu równorzędnych 
wyzwań. Rolnictwo musi obniżyć swoje emisje i opracować strategie dostosowania się do 
zmienionych warunków klimatycznych. Jako producent biomasy i surowca do produkcji 



PE407.892v01-00 40/70 PR\728472PL.doc

PL

biopaliw dostarcza ważne produkty wyjściowe dla odnawialnych nośników energii. Ponadto 
trzeba produkować wystarczającą ilość żywności dla wciąż rosnącej populacji ludzkiej. Tu 
właśnie decydującą rolę odgrywa hodowla bydła. Organizacja Narodów Zjednoczonych do 
spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) prognozuje wzrost produkcji mięsa z obecnych 229 
milionów do 465 milionów ton w roku 2050, zaś produkcji mleka z 580 milionów do 1043 
milionów ton. Tym samym sektor hodowli bydła rośnie szybciej, niż wszelkie inne gałęzie 
rolnictwa. Jednocześnie wzdłuż całego łańcucha tworzenia wartości hodowla jest źródłem 
18% globalnej emisji gazów cieplarnianych, emitując więcej gazów niż sektor transportu! 
Zmiany w rolniczej praktyce, europejskie prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego oraz ostatnie reformy strukturalne Wspólnej Polityki Rolnej, kierujące się ze 
wzmożoną siłą zasadami równowagi, niewątpliwie pośrednio prowadzą do lepszego 
wykorzystywania dostępnych zasobów i zmniejszenia poziomu emisji. Ale nie wolno nam 
ignorować faktu, że nie posiadamy celów ochrony klimatu, uwzględniających specyfikę 
rolnictwa, ani też systemów motywacyjnych dla wykorzystania już istniejącego potencjału 
zmiany sposobu myślenia. Podobnie jak w innych sektorach, coraz większego znaczenia 
nabiera nowoczesny wizerunek zawodu o jasnym profilu ochrony klimatu. Aby rolnictwo 
właściwie uwzględniało uwarunkowania klimatyczne, potrzebne jest przekazanie nowej 
wiedzy na temat sposobów zagospodarowania gleby, a zawodowe kształcenie młodych 
rolników musi w większej mierze uwzględniać w programach nauczania skutki zmian 
klimatycznych i znaczenie produkcji rolnej dla klimatu, aby możliwe było uporanie się
z wyzwaniem, jakie przed rolnictwem i hodowlą bydła stawiają zmiany klimatu. 

11. Lasy

Nie ulega wątpliwości, że lasy mają ogromne znaczenie dla naszej biosfery. Bądź co bądź
ponad 30% lądu jest pokryte lasami, w których występuje ponad dwie trzecie wszystkich 
żyjących na świecie gatunków. Ponadto lasy przejmują około 30% rocznej emisji gazów 
cieplarnianych. Tym samym lasy odgrywają znaczącą rolę w hamowaniu zmian 
klimatycznych. Pomimo spełnianych rozlicznych funkcji w globalnym ekosystemie, nie 
posiadają jako całość wartości rynkowej. Do tego dochodzi fakt, że co najmniej jedna trzecia 
światowej powierzchni lasów dotknięta jest zmianami klimatycznymi. Należy wreszcie 
docenić pełnione przez lasy „usługi ekologiczne“ i funkcje społeczne lub – formułując to 
mniej górnolotnie – uznać, że las to coś więcej niż tylko szum drzew.

12. Ochrona gleby

Gleba stanowi najważniejszą przestrzenną podstawę działalności gospodarczej. Po pierwsze
jest podstawą produkcji 90% wszelkiej żywności dla ludzi, całej produkcji paszy dla zwierząt, 
wszystkich tekstyliów i wszelkich paliw. Gleby Europy, wskutek narastających i często 
wzajemnie sprzecznych potrzeb nieomal wszystkich sektorów gospodarczych, wśród nich 
rolnictwa, gospodarstw domowych, przemysłu i rzemiosła, transportu i turystyki, są bardziej 
niż kiedykolwiek narażone na nieodwracalne szkody spowodowane zasklepianiem, erozją, 
spadkiem zawartości substancji organicznych, zanieczyszczeniami, przesoleniem, 
uszczelnieniem, zubożeniem biologicznej różnorodności, a także powodziami i trzęsieniami 
ziemi.
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Istnieje jasny związek między zmianami klimatu, zrównoważonym rozwojem, jakością 
środowiska naturalnego i degradacją gleb. Gleba też cierpi wskutek zmian klimatycznych, co 
może przyczynić się do dalszej jej degradacji. Jednocześnie, poprzez tworzenie próchnicy, 
gleba odgrywa ważną rolę w wiązaniu węgla z atmosfery. W wyniku degradacji gleby ginie 
jej substancja organiczna (a wraz z nią również organicznie związany węgiel), a w efekcie 
zanika także zdolność gleby do pełnienia roli pochłaniacza węgla.
Musimy uczynić wszystko na rzecz skutecznego wdrożenia polityki ochrony gleby poprzez 
odpowiednie metody jej uprawy, które uwzględnią znaczenie substancji organicznych dla 
żyzności gleb, pojemności magazynowania wody oraz zdolności magazynowania węgla. 

13. Zagospodarowanie wód

W efekcie negatywnego wpływu zmian klimatycznych, ale także częściowo złego 
zarządzania, jakość wody w europejskich zbiornikach wodnych jest daleka od zadowalającej. 
Jakość wody jest wystawiona na wiele niebezpieczeństw w wyniku działania wielu 
czynników, jak wprowadzanie ścieków, emisja lub przepuszczanie niebezpiecznych 
substancji. Ludzkie działania wkraczają tak głęboko w globalną strukturę hydrologiczną, że 
regeneracja wód staje się prawie niemożliwa. Przede wszystkim woda odgrywa zasadniczą 
rolę w przemianach klimatycznych, albowiem, chociażby jako wody roztopowe, uruchamia 
procesy zmieniające klimat, przy czym sama również jest poddawana przeobrażeniom. Skutki 
zmian klimatycznych dla gospodarki wodnej mogą z kolei wywołać efekt domina i dotknąć 
różne sektory gospodarki, jak chociażby rolnictwo (większe potrzeby w zakresie 
nawadniania), energetykę (spadek potencjału energii wodnej i mniejsza dostępność wody 
chłodzącej), zdrowie człowieka (pogorszona jakość wody), czas wolny i wypoczynek 
(ograniczenia turystyki), rybołówstwo i żegluga wodna, a negatywnie odbić się na i tak już 
zagrożonej różnorodności gatunków.
Zasadniczym wyzwaniem, któremu musimy sprostać, jest kwestia zintegrowanego 
zagospodarowania wód, wychodząca z obecnego i przyszłego zapotrzebowania na wodę, 
dzięki czemu będzie kluczem do powodzenia w walce ze skutkami zmiany klimatu dla 
posiadanych zasobów wodnych.

14. Rybołówstwo

Średnia globalna temperatura wzrosła w ciągu ostatniego stulecia o ~0,6°C, poziom mórz 
podniósł się o 0,17m. W tym samym okresie nastąpiło ogrzanie systemów morskich jak
i słodkowodnych o 0,04 °C, przy jednoczesnym wzroście temperatury lustra wody o 0,6 °C.
Można łatwo przewidzieć, że zmiany klimatyczne pociągną za sobą istotne zmiany
w dziedzinie rybołówstwa i akwakultury morskiej Unii Europejskiej. Między innymi trzeba 
się liczyć ze wzrostem temperatury, a co za tym idzie, podniesieniem się powierzchni mórz, 
ze zmianą atlantyckiej cyrkulacji termicznej, zmianą zasolenia oraz geograficznym 
rozprzestrzenieniem się organizmów, przeniesieniem się populacji ryb, jak również 
zmniejszeniem ilości planktonu roślinnego. Ponadto zmieniający się klimat wywiera 
bezpośredni wpływ na proporcje przeżycia gatunków, rozprzestrzenienie, rozrodczość
i zachowanie się pojedynczych osobników, a tym samym na wielkość i rozprzestrzenienie 
przemysłowych zasobów rybnych. 
Potrzebny nam jest wszechstronny ramowy plan dla mórz, jak to przewiduje dyrektywa
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w sprawie Strategii Morskiej, celem lepszego i bardziej zrównoważonego zagospodarowania 
obszarów i zasobów morskich.

15. Zarządzanie odpadami i zasobami

Nasze zarządzanie odpadami i zasobami stoi w obliczu zasadniczych wyzwań: z jednej strony 
możemy stwierdzić, że europejskie prawodawstwo w sprawie odpadów już wnosi wkład
w redukcję emisji netto gazów cieplarnianych w sektorze odpadów. To na pewno już jest 
sukces. Ale z ubolewaniem musimy też stwierdzić, że mimo wszelkich wysiłków nadal rośnie 
ilość produkowanych odpadów. Prognozy na przyszłość przewidują podobny trend: 
Europejska Agencja Środowiska oczekuje wzrostu ilości odpadów z gospodarstw domowych
o 25% w latach 2005-2020. Mimo to Agencja przewiduje wyraźny spadek emisji z sektora 
odpadów o ponad 80% w porównaniu z końcem lat 80-tych. 
Musimy w bardziej znaczący sposób postawić na wstępne sortowanie biologiczne i recykling 
materiałów celem uniknięcia bezpośrednich emisji ze składowisk śmieci. Ponadto 
energetyczny przerób odpadów w połączeniu ze skojarzoną gospodarką energetyczną 
przyczynia się w istotny sposób do uniknięcia pośrednich emisji, zastępując paliwa kopalne 
do wytwarzania prądu i ciepła. I z pewnością ma sens ścisłe stosowanie zasady bliskości: 
należy unikać przewozu odpadów na długich trasach, aby unikać bezpośrednich emisji w tym 
sektorze. 

16. Działania dostosowawcze

Parlament Europejski zajął już stanowisko w tej kwestii w swojej rezolucji z 10 kwietnia 
2008 r. w sprawie zielonej księgi Komisji dotyczącej „Adaptacji do zmian klimatycznych
w Europie – warianty działań na szczeblu UE” ((COM(2007) 354). Niniejsze sprawozdanie 
końcowe Komisji tymczasowej do spraw zmian klimatycznych jeszcze raz podkreśla 
konieczność spójności i całościowej koordynacji działań dostosowawczych na szczeblu UE
i powtarza żądanie stworzenia ogólnoeuropejskich ram dla planowania tych działań, przy 
czym w należytym stopniu trzeba tu uwzględnić zasadę pomocniczości, ponieważ regionalne
i lokalne władze terenowe potrafią udzielić lepszych odpowiedzi politycznych na swoje 
własne doświadczenia. 

17. Zdrowie

Zmiany klimatyczne odbijają się na ludzkim zdrowiu zarówno przez zmianę warunków 
pogodowych (np. bardziej intensywne i częściej występujące ekstremalne zjawiska 
atmosferyczne), jak i pośrednio w wyniku innych zmian, obejmujących jakość i ilość wody, 
powietrza i żywności, a także ekosystemy, rolnictwo, podstawy egzystencji i infrastrukturę. 
WHO stwierdza wpływ warunków klimatycznych na choroby przenoszone drogą wodną lub 
przez określone nośniki chorób, na przykład moskity. Należą tu takie choroby, jak biegunka, 
malaria, czy choroby wynikające ze złej przemiany materii z powodu niedostatecznego 
odżywienia. Dotyczy to przede wszystkim Afryki. Ponadto zmiany klimatyczne mają wpływ 
na uwalnianie alergenów i podwyższenie promieniowania UV. 
Według danych WHO wskutek zmian klimatycznych umiera rocznie 150 tysięcy ludzi, 



PR\728472PL.doc 43/70 PE407.892v01-00

PL

kolejne pięć milionów zapada na choroby. Szczególnie obciążające są pośrednie skutki 
powodzi, wysychania gleby, złych urodzajów, zmian w stanie fauny i flory oraz zniszczenia 
spowodowanego pogodą.
Szczególne wyzwanie, jakie powinniśmy sobie postawić w tym obszarze, posiada dwojaką 
naturę: z jednej strony musimy bardzo wzmocnić nasze systemy opieki zdrowotnej, gdyż 
dzięki temu będzie można utrzymać w szachu niektóre zdrowotne skutki zmian 
klimatycznych. Z drugiej strony najróżniejsze, sprzężone za zmianami klimatu zagrożenia, 
również wymagają odpowiednich działań prewencyjnych. 

18. Wzrost gospodarczy i zatrudnienie

W globalnym wyścigu o stworzenie ubogiej w emisje gospodarki świata Europa zajmuje 
znakomitą pozycję wyjściową. Powinniśmy wykorzystać tę sytuację, aby uruchomić lawinę 
innowacji, które, w najlepszym znaczeniu strategii lizbońskiej, stworzą nowe i konkurencyjne 
przedsiębiorstwa oraz miejsca pracy w sektorze czystych technologii. Leży tu prawdziwa 
szansa ekonomiczna, jaką oferują zmiany klimatyczne i polityczne działania na rzecz ich 
zahamowania, a której nie możemy zmarnować uprawiając czarnowidztwo. 
Powinniśmy skupić się na otwarciu dostępu do rynku dla efektywnych, innowacyjnych 
technologii, zniesieniu biurokratycznych barier i jednocześnie rozwinąć mechanizmy 
motywujące, które ułatwią przejście do ubogich w emisję dwutlenku węgla metod 
gospodarczych celem wykorzystania wszystkich szans w globalnej walce konkurencyjnej
o efektywność, innowacje, surowce i technologie przyszłości oraz rynki.

19. Wspieranie technologii przyszłości

W walce ze zmianami klimatycznymi wzrost efektywności stanowi warunek bardzo ważny, 
ale niewystarczający. Sam wzrost efektywności nie wywoła potrzebnej rewolucji 
technologicznej, potrzebnej dla znalezienia wyjścia z węglowego ślepego zaułka.
Chociaż handel emisjami stanowi istotny element europejskiego programu ochrony klimatu, 
mającego na celu obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych drogą wzrostu 
efektywności, prawdopodobnie będą tu uprzywilejowane tylko te technologie i procesy, które 
już są w pełni opracowane i osiągnęły dojrzałość rynkową. Tym sposobem ani nie osiągniemy 
obniżenia kosztów opracowania całkowicie nowych i dlatego droższych technologii, ani 
przeniknięcia na rynek technologii już istniejących, a które są pilnie potrzebne przede 
wszystkim dla realizacji długofalowych celów ochrony klimatu. 
Powinniśmy wszystko postawić na stworzenie zasadniczych mechanizmów motywujących
i działań wspierających w celu rozpoczęcia potrzebnej odnowy technologicznej, umożliwienia 
obniżenia bieżących kosztów drogich, ale nowych technologii oraz ustanowienia i realizacji
w przyszłości bardziej surowych celów redukcji emisji. 

20. Inteligentne systemy komputerowe i technologie informacyjno-komunikacyjne

Sektor technologii komunikacyjnych oraz informacyjnych (ICT) produkuje obecnie 2% 
światowej emisji CO2. Ale ta branża mogłaby nie tylko obniżyć swoją własną emisję, ale 
przede wszystkim przygotować innowacyjne i bardziej efektywne od strony energetycznej 
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zastosowania dla całej gospodarki. Jest pilnie potrzebne silniejsze skoncentrowanie się na 
wypróbowaniu, legalizacji, wdrożeniu i dalszym upowszechnianiu metod poprawy 
efektywności energetycznej przy wsparciu ze strony technologii komputerowych
i informacyjno-komunikacyjnych 

21. Finansowanie i zagadnienia budżetowe

Obecny budżet UE przeznaczony na realizację celów ochrony klimatu jest niewystarczający. 
UE powinna zaangażować się finansowo w kluczowych dziedzinach, jakimi są wspieranie
i rozwój technologii na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi oraz w popieranie 
transgranicznych działań dostosowawczych, we wzrost efektywności oraz pomoc
w przypadkach wystąpienia katastrof – zgodnie z unijną zasadą solidarności. Pierwszym
krokiem we właściwym kierunku byłoby spisanie wszystkich istniejących instrumentów 
finansowych i ich znaczenia dla europejskich celów ochrony klimatu, a na podstawie tego 
„klimatycznego audytu” przygotowanie propozycji dla przyszłych przewidywań finansowych, 
aby można było dostosować linie budżetowe do niezbędnych potrzeb polityki klimatycznej. 
Ponadto można by wyodrębnić niewykorzystane środki celowe budżetu UE i w określonych 
sytuacjach przeznaczyć na cele polityki klimatycznej.

22. Edukacja, kształcenie i budowa świadomości

Temat „energetycznej efektywności” powinien być znacznie bardziej obecny w naszym życiu 
codziennym. Pierwszym krokiem we właściwym kierunku mogłyby być proste i elastyczne 
standardy efektywności dla wszystkich obszarów codziennego życia. Ponadto powinniśmy 
pilnie dostosować kształcenie zawodowe, tok nauczania w szkołach zawodowych, wyższych 
uczelniach i na uniwersytetach do wiążących się z zatrudnieniem strukturalnych przemian 
ekonomicznych, przyspieszonych dodatkowo przez zmiany klimatyczne i ich skutki. Do tego 
należy też stworzenie „klimatycznego znaczenia obrazu zawodu”. W niniejszym 
sprawozdaniu końcowym proponujemy między innymi, jako jedno z możliwych działań na 
rzecz budowy świadomości społecznej, ogłoszenie europejskiego roku efektywności 
zasobów, aby uczulić społeczeństwa na problem traktowania zasobów i potraktować zmiany 
klimatyczne jako okazję do przeprowadzenia intensywnej dyskusji o dostępności
i obchodzeniu się z posiadanymi zasobami 

23. 2050 – Przyszłość zaczyna się dziś

Zmiany klimatyczne stanowią globalny problem ochrony środowiska naturalnego, którego 
przyczyny mają charakter strukturalny. Z pewnością przyczyna tkwi w nieprzemyślanym 
traktowaniu naszych zasobów: popyt ludności świata już dziś o jedną czwartą przewyższa 
naturalne zdolności regeneracyjne. Naszym sposobem życia pozbawiamy przyszłe pokolenia 
podstaw bytu. Dlatego wydaje się niezbędne stawienie czoła zmianom klimatycznym i ich 
skutkom drogą perspektywicznych działań politycznych i spójnego wdrażania leżących u ich 
podstaw strategicznych decyzji, nie podporządkowując ich krótkoterminowym celom 
politycznym. 
Zrównoważony sposób życia nie będzie możliwy bez wkładu ze strony gospodarki, nauki, 
mediów, zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego i samych obywateli. Nie wolno 
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skapitulować wobec złożoności tego problemu. Na ekonomiczne, ekologiczne i społeczne 
wyzwania, stawiane nam przez czas przełomu energetycznego i klimatycznego, a wyrażające 
się postępującym niedoborem zasobów, musimy zareagować wizjonerskim kształtowaniem 
woli i jakością przywództwa w polityce, gospodarce i społeczeństwie. I musimy działać już 
dziś, gdyż nasze dzisiejsze działania zdecydują o naszej przyszłości. 
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ANNEX 1 : WORK PROGRAMME OF
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

 Tuesday, 17.07.2007, 15:00-18:30
 Exchange of views with Commissioner Dimas

 Thursday, 06.09.2007, 10:00-12:00
 Discussion on COP 13 draft resolution

 Monday, 10.09.2007, 15:00-18:30 
1st thematic session: Climate impact of different levels of warming

 Monday, 01.10.2007, 15.00 - 18.30 - Tuesday, 02.10.2007, 9.00 - 12.30
Joint Parliamentary Meeting on Climate organised by the President of the European 
Parliament and the President of the Portuguese Parliament

 Thursday, 04.10.2007, 09:00-12:30
 Consideration of amendments to COP 13 draft resolution
 Exchange of views with Mr Hans-Gert Poettering, President of the European 

Parliament

 Thursday, 04.10.2007, 15:00-18:30
2nd thematic session: The Climate Protection Challenge post-2012

 Monday, 22.10.2007, 19:00-20:30
 Vote on COP 13 draft resolution

 Monday, 05.11.2007 - Wednesday, 07.11.2007
Delegation visit to China

 Monday, 19.11.2007, 15:00-18:30 
3rd thematic session: Social and economic dimension, R&D, new technologies, 
transfer of technologies, innovation and incentives

 Wednesday, 12.12.2007 - Saturday, 15.12.2007
EP delegation to the Thirteenth Conference of the Parties to the UN-Convention on 
Climate Change (COP 13) - Bali, Indonesia

 Monday, 17.12.2007, 15:00-18:30 
 Outcome of COP 13 Bali - Exchange of views 

 Wednesday, 23.01.2008, 15h00-18h30 
 Exchange of views with Minister Podobonik, Slovenian Minister for Environment
 Consideration of draft resolution on adaptation
 Adoption of draft resolution on outcome of COP 13
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 Monday, 28.01.2008, 15h00-18h30 
 Consideration of Florenz draft interim report

 Tuesday, 29.01.2008, 15h00-18h30 
4th thematic session: Climate change and the world's water with special focus on 
sustainable development, land use, land use change and forests

 Monday, 04.02.2008 - Friday, 08.02.2008
Delegation visit to India and Bangladesh

 Monday, 18.02.2008, 19h00-20h00
 Consideration of amendments to draft resolution on adaptation 

 Monday, 3.03.2008, 15h00-18h30 
5th thematic session: Sources of emission from the industry and energy sector and 
transport emissions at global level

 Monday, 10.03.2008, 21h00-22h30 
 Consideration of amendments to Florenz draft interim report

 Wednesday, 26.03.2008, 15h30-19h00
6th thematic session: How to engage other main actors - climate change, 
adaptation in third countries and global security

 Thursday, 27.03.2008, 9h00-12h30 
 Vote on draft resolution on adaptation

 Tuesday, 1.04.2008, 9h00-12h30
 Vote on Florenz draft interim report

 Monday, 28.04.2008 - Wednesday, 30.04.2008
Delegation visit to United States

 Thursday, 29.05.2088, 
7th thematic session: Meeting the climate commitments: addressing 
competitiveness, trade, financing and sustainable employment in a European and 
global context

 Thursday, 12.06.2008 - Friday, 13.06.2008
Citizens' Agora on Climate Change

 Monday, 23.06.2008, 15h00-18h30
 8th thematic session: Achieving significant CO2 emission reductions in short time: 

learning from Best Practices regarding successful policies and technologies
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 Tuesday, 24.06.2008, 9h00-12h30 
 Report back by Commission on UNFCCC AHW negotiation sessions 
 First exchange of views without document on Florenz draft report

 Monday, 14.07.2008, 15h00-17h30
 Second exchange of views without document on Florenz draft report

 Thursday, 17.07.2008, 11h00-12h30 
 Exchange of views with Minister Borloo, Minister of Environment, Energy and 

Sustainable Development of France

 Monday, 15.09.2008, 15h00-18h30
 First consideration of Florenz draft report

 Thursday, 18.09.2008, 9h00-12h30
 Second consideration of Florenz draft report

 Monday, 29.09.2008 - Wednesday, 1.10.2008
Delegation visit to Russia

 Wednesday, 8.10.2008, 16h00-18h30
 Exchange of views with Ms Hedegaard, Minister for Climate Change and Energy 

(Denmark), Mr Nowicki, Minister for Environment (Poland) and Commissioner 
Dimas

 Monday, 20.10.2008 (STR - time tbc)
 Consideration of amendments to Florenz draft report

 Tuesday, 04.11.2008, 9h30-12h30
 Consideration of amendments to Florenz draft report

 November STR (tbc)
Briefing by Commissioner Dimas in preparation to COP14

 Thursday, 20.11.2008 - Friday, 21.11.2008 (Strasbourg)
Joint Parliamentary Meeting on Energy and Sustainable Development 

 Tuesday, 2.12.2008, 15h00-18h30 
 Adoption of Florenz draft report

 10-12.12.2008
EP delegation to the Fourteenth Conference of the Parties to the UN-Convention on 
Climate Change (COP 14) - Poznan, Poland
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 Thursday, 18.12.08 (STR - time tbc)
 Exchange of views on outcome of COP 14

***

February 2009 part-session: Plenary vote on Florenz final report
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ANNEX 2 : THEMATIC SESSIONS HELD BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

1st THEMATIC SESSION, "Climate Impact of different levels of warming", Monday, 
10.09.2007, 15:00-18:30

Theme leader: Vittorio Prodi

Key-note speaker: 
Prof. Hans Joachim SCHELLNHUBER
Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research, Germany

Experts:
Prof. Dr. Richard LINDZEN 
Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology

Michel JARRAUD 
Secretary General of the World Meteorological Organisation, Switzerland

Prof. Javier MARTIN VIDE
University of Barcelona

Dr. Malte MEINSHAUSEN 
Institute for Climate Impact Research, Germany

Dott.ssa Cristina SABBIONI 
Istituto Scienze dell’Atmosfera e del Clima, Italy

Prof. Sir Brian HOSKINS
Dept. of Meteorology at the University of Reading, United Kingdom

Prof. Jean-Pascal VAN YPERSELE 
Vice-Chair of  IPCC Working Group II, 
Catholic University of Louvain, Belgium

Prof. Dr. Robert WATSON
School of Environmental Sciences, 
University of East Anglia, United Kingdom
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2nd THEMATIC SESSION, "The Climate Protection Challenge post-2012", Tuesday, 4.10 
2007, 15:00-18:30

Theme leader: Satu Hassi

Key-note speakers:
John ASHTON
Special Representative on Climate Change of the UK Foreign and Commonwealth Office

Yvo DE BOER, 
Executive Secretary of the UN Framework Convention on Climate Change

Experts:
H.E. Takekazu KAWAMURA 
Ambassador, Mission of Japan to the EU, Brussels, Belgium

H.E. C. Boyden GRAY 
Ambassador, Mission of the United States of America to the EU, Brussels, Belgium 

Ronglai ZHONG
Minister Counsellor of the Mission of the People's Republic of China to the EU, Brussels, 
Belgium

Karsten NEUHOFF
Faculty of Economics
University of Cambridge

Nick CAMPBELL
Chair, International Chamber of Commerce Climate Change Task Force, Paris, France

Katherine WATTS
Policy Officer, Climate Action Network (CAN), Brussels, Belgium

Chris MOTTERSHEAD
Distinguished Advisor, Energy and the Environment, BP, United Kingdom

Andrei MARCU
Chief Executive, International Emissions Trading Association (IETA), Brussels, Belgium
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3rd THEMATIC SESSION, "The social and economic dimension, R & D, new 
technologies, transfer of technologies, innovation and incentives", Monday 19.11.2007, 
15:00-18:30

Theme leader: Philippe Busquin

Key-note speakers:
Prof. Carlo RUBBIA
Nobel Prize for Physics

Günter VERHEUGEN
Vice-President of the European Commission

Experts:
Kevin ANDERSON, 
Professor, Tyndall Center, University of Manchester

Stefan  MARCINOWSKI, 
Member of Board of Executive Directors, BASF AG

Graeme SWEENEY, 
Executive Vice-President of Future Fuels and CO2, Shell 

Bernard FROIS, 
CEA Grenoble

Milan NITZSCHKE, 
CEO, German Renewable Energy Federation (BEE)
Solarworld  AG, Authorized Representative

4TH THEMATIC SESSION, "Climate change and the world's water, with a specific focus 
on sustainable development, land use change and forests", Tuesday, 29.01.2008, 15:00-
18:30

Theme leader:  Cristina Gutiérrez-Cortines

Key-note speaker:
Kaveh ZAHEDI
UNEP Deputy-Director and Climate Change Coordinator

Experts:
Dr. Franz FISCHLER
President of Ecosocial Forum Europe 

Dr. Henning STEINFELD
Head of the livestock sector analysis and policy branch at the UN Food and Agriculture 
Organization (FAO) 
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John LANCHBERY
Principal Climate Change Advisor at the Royal Society for the Protection of Birds 

Prof. Riccardo PETRELLA
International Committee for the World Contract on Water 

Prof. John A. DRACUP
Professor at the University of California, Berkeley 

Prof. Seppo KELLOMAKI
Dean of Faculty of Forest Sciences, University of Joensuu 

5TH THEMATIC SESSION, "Source of emission from the industry and energy sector and 
transport emissions at a global level", Monday, 3.3.2008, 15.00 – 18:30

Theme leader: Etelka Barsi-Pataky

Experts:
Gordon MCINNES
Deputy Director, European Environment Agency

Philippe EYDALEINE
Senior Vice President European Affairs, Air France - KLM 

Matthias WISSMANN
President of VDA

Jos DINGS
Director of T&E, The European Federation for Transport and Environment
Christian AZAR
Professor of Energy and Environment, Professor of Sustainable Industrial Metabolism, 
Chalmers University of Technology

Lars Göran JOSEFSSON
CEO, Vattenfall 

Felix MATTHES
Dr. rer.pol. Dipl.-Ing., Öko-Institut (Institute for Applied Ecology) 
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6TH THEMATIC SESSION, "How to engage other main actors - climate change, 
adaptation in third countries and global security", Wednesday, 26.3.2008, 15:30-19:00

Theme leader: Justas Vincas Paleckis

Key-note speaker:
Dr. Rajendra K. PACHAURI 
Chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007 Nobel Peace Prize
laureate

Experts:
Prodipto GHOSH
Member of the India's National Council on Climate Change, chaired by the Prime Minister, 
former Secretary in the Ministry of Environment and Forest, India 

Rubens BORN
Vitae Civilis, Brazil

Amjad ABDULLA
Environment Ministry, Maldives

Frank ACKERMAN
Stockholm Environment Institute and Global Development and Environment Institute, Tufts 
University

Tapani VAAHTORANTA
Finnish Institute for International Affairs, Helsinki

7TH THEMATIC SESSION, "Meeting the Climate Commitments: Addressing 
Competitiveness, Trade, Financing and Sustainable Employment in a European and 
Global Context", Thursday, 29 May 2008, 15.00 – 18.30

Theme leaders: Lambert van Nistelrooij andRobert Goebbels

Key-note speaker:
Pascal LAMY
Director-General of the World Trade Organisation

Experts:
Matthew STILWELL
European Director of the Institute for Governance and Sustainable Development

René VAN SLOTEN
Executive Director Industrial Policy, CEFIC (European Chemical Industry Council)
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Adam JACKSON
Climate Change Director, Tesco

John MONKS
Secretary General, ETUC

Michele DE NEVERS
Senior Manager, Environment Department, World Bank

Mike MATHIAS
Chair, CONCORD Policy Forum

8TH THEMATIC SESSION, "Achieving significant CO2 emission reductions in short 
time: learning from best practices regarding successful policies and technologies", Monday
23 June 2008, 15:00 – 18:30

Theme leader: Bairbre de Brún

Key-note speaker:
Ken LIVINGSTONE
Former Mayor of London

Experts:
Frederic XIMENO I ROCA
Director General for Environmental Policies and Sustainability, Generalitat of Cataluña

Mark HARBERS
Rotterdam Climate Initiative, City Councillor (Wethouder)

Gösta GUSTAVSSON
Vice Mayor of Linköping, Sweden

Carin Ten Hage
Director Programme "Planet Me"
TNT 

Neil HARRIS
Head of Green IT and Sustainability, CISCO Europe

Franco MIGLIETTA
Associate Professor, Department of Nuclear and Theoretical Physics, Research Director at the 
Institute of Biometeorology of CNR, Firenze

***

All documents related to the Thematic Sessions can be found on :
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearingsCom.do?language=EN&body=CLIM
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ANNEX 3 : DELEGATION VISITS OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON 
CLIMATE CHANGE

Place Date Chair of the Delegation

Beijing, China 05.11.- 07.11.2007 Guido Sacconi

EP-delegation 
to COP 13, 

Bali

11.12.- 15.12.2007 Alejo Vidal-Quadras

Delhi, India /

Dhaka, 
Bangladesh

04.02. - 07.02.2008 Guido Sacconi

Romana Jordan Cizelj (for the 
Bangladesh part)

Washington, 
US

28.04. - 30.04.2008 Guido Sacconi

Moscow, 
Russia

29.09.-  01.10.2008 tbc

EP-delegation 
to COP 14, 

Poznan

10.12.- 12.12.2008 tbc

All documents related to the Delegation visits, including the summary reports, can be found 
on:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/publicationsCom.do?language=EN&body=CLIM
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ANNEX 4 : PARTICIPATION OF THE TEMPORARY COMMITTEE
ON CLIMATE CHANGE IN THE WORK OF PARLIAMENTARY DELEGATIONS

Meeting Date CLIM representatives

EP-China Interparliamentary 
Meeting 

Bejing and Tibet,

 23-29 June 2007

Fiona HALL reported back to 
CLIM

EP-South Africa 
interparliamentary meeting

Strasbourg, 

5-6 September 
2007

Guido SACCONI, Chairman

COP 8 to the UN Convention to 
combat desertification

Madrid, 
11-14 September 

2007

Roberto MUSACCHIO, vice-
chairman, reported back to CLIM

EP-China Interparliamentary 
Meeting 

Strasbourg,

 26-27 September 
2007

Fiona HALL reported back to 
CLIM

EP delegation for relations with 
India

Brussels, 
21 November 2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur

EP-Canada interparliamentary 
meeting

Brussels,

22 November 2007

Guido SACCONI, Chairman

Baltic Sea Parliamentary 
Conference (BSPC), working 
group on energy and climate 
change

Tallinn, 

5 February 2008

Paul RÜBIG, EP representative 
in the working group

EP-Mexico interparliamentary 
meeting

Strasbourg,

22 May 2008

Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur
Elisa FERREIRA

EP-US interparliamentary 
meeting

Ljubljana,
 24-26 May 2008

Romana JORDAN CIZELJ to 
report back to CLIM

EP-Japan interparliamentary 
meeting

Brussels,
3 June 2008

Guido SACCONI, Chairman
Romana JORDAN CIZELJ
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ANNEX 5 : PRESS ACTIVITIES BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

PRESS CONFERENCES HELD IN THE CONTEXT OF CLIM ACTIVITIES 

Subject Date Participants

CLIM 1st thematic session
Brussels, 

10 September  2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur
Vittorio PRODI, theme-leader
Prof. Hans-Joachim 
SCHELLNHUBER, key-note 
speaker

Delegation visit to Bejing Bejing, 
7 November 2007

Guido SACCONI, Chairman 

Vincenzo LAVARRA, Bairbre de 
BRÙN, Anne LAPERROUZE, 
members of the delegation

Adoption of resolution in view 
of COP 13 

Strasbourg, 

14 November 2007

Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 13
Guido SACCONI, CLIM 
Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur 
Satu HASSI, rapporteur on COP 13

CLIM 3rd thematic session
Brussels, 

19 November  2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur 
Philippe BUSQUIN, theme-leader
Prof. Carlo RUBBIA, key-note 
speaker
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In the context of the COP 13 Climate negotiations:

Joint Press Conference with 
Commission

Bali, 11 December 
2008 

Commissioner Dimas
Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 
13
Miroslav OUZKÝ, Co-Chairman 
EP delegation to COP 13

EP Press Conference on round-
table of parliamentarians

Bali, 12 December 
2008

Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 
13
Guido SACCONI, Co-Chairman 
EP delegation to COP 13
Karl-Heinz FLORENZ, EP 
speaker at round-table 

Joint Press Conference with 
Council and Commission

Bali, 15 December 
2008

statement read on behalf of Guido 
SACCONI, Co-Chairman EP 
delegation to COP 13

Delegation visit to Delhi Delhi, 
5 February 2008

Guido SACCONI, Chairman 
Romana JORDAN CIZELJ, Co-
Chairman of the delegation
Neena GILL, Chairman of the 
delegation for relations with India

CLIM 6th thematic session 
Brussels, 

26 March  2008

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 
Justas Vincas PALECKIS, 
theme-leader
Dr. Rajendra K. PACHAURI, 
key-note speaker

Delegation visit to Washington Washington, 
30 April 2008

Guido SACCONI, Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur

Adoption of CLIM interim 
report

Strasbourg, 
21 May 2008

Guido SACCONI, Chairman

Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 
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CLIM 8th thematic session
Brussels, 

23 June 2008

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 

Bairbre DE BRÚN, theme-
leader
Ken LIVINGSTONE, key-note 
speaker

Presentation of results of 
Eurobarometer survey

Brussels, 
11 September 2008

Commissioner Wallström

Guido SACCONI, Chairman

Delegation visit to Moscow Moscow, 
1 October 2008 (tbc) tbc
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ANNEX 6 : OTHER ACTIVITIES BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

RELATIONS WITH NATIONAL PARLIAMENTS

Meeting Date CLIM representatives

Joint Parliamentary Meeting on 
climate change

Brussels, 1-2 
October 2007

EP activity - several CLIM 
members

Hearing and exchange of views 
with EU delegation of French 
National Assembly 

Paris, 17 October 
2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 

Meeting of the Chairpersons of 
the committees responsible for 
energy and the environment 
from the national parliaments 
and the European Parliament 
organised by the Slovenian 
National Assembly

Ljubljana, 

20-21 January 2008
Guido SACCONI, Chairman

Joint Parliamentary Meeting on 
energy and sustainable 
development

Strasbourg, 
20-21 November 

2008

EP activity - several CLIM 
members

PARTICIPATION TO INFORMAL COUNCILS

Informal Environment Council
Ljubljana/Brdo

10-12 April 2008
Hans BLOKLAND represented 
both ENVI and CLIM

Informal Environment /Energy 
Council Paris, 3-5 July 2008 Guido SACCONI, Chairman

RELATIONS WITH LOCAL AUTHORITIES

Final session of the Catalan 
Convention on Climate Change 
organised by the government of 
Catalunya

Barcelona, 
14 February 2008 Guido SACCONI, Chairman
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RELATIONS WITH CIVIL SOCIETY

Agora on climate change Brussels, 12-13 June 
2008

EP activity - several CLIM 
members

International Expo 2008, 
European Day

Zaragoza, 
5 September 2008

Roberto Musacchio, Vice-
Chairman

OTHER ACTIVITIES

Request for an Eurobarometer 
survey on Europeans´attitudes 
towards climate change

to be delivered end 
of August 2008

Request to the EP Bureau to ask 
the Secretary-General to look into 
the possibility of setting-up within 
the EP a scheme for emissions 
offsetting

letter by CLIM 
Chairman of 
31.3.2008
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ANNEX 7 : STUDIES AND BRIEFING PAPERS REQUESTED BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

Joint Parliamentary meeting on Climate change and climate change related 
legislation
National Legislation and national initiatives and programmes (since 2005) on topics 
related to climate change
By IEEP, 03/09/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=17631
This study presents national legislation, initiatives and programmes recently launched by EU 
Member States and EEA countries to tackle climate change. Lessons learnt from 'good' EU 
practices and efforts aimed at halting the loss of biodiversity and the fight to climate change 
indicate that these initiatives were not successful, mainly due to weak implementation (e.g. 
the lack of financial resources) and lack of political will. The various legislation, initiatives 
and programmes have been collected via a questionnaire sent out by the European Parliament 
through the ECPRD network to the different National Parliaments. This network is especially 
designed to facilitate the exchange of information between national parliaments and the 
European Parliament. The overall material has been processed, the main results are presented 
in comparative tables and the information within these tables and ‘interesting practices’ are 
briefly discussed.

Climate change legislation and initiatives at EU level
By Copenhagen Economics, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18835
The study was to review current and prospective EU climate policy related legislation and 
initiatives and provide recommendations for future policies. It evaluates current performance 
and puts forward options for reform in the post-2012 regime. For policy actions already 
affecting the commitment period up to 2012, three priorities are underlined all with the aim of 
improving the cost-effectiveness of climate policies: create a better functioning internal 
market for energy, take a more selective approach to regulatory energy standards, and use 
more market based mechanisms to reduce road transport emissions. For the period post 2012, 
two issues are stressed: the needed reform of the ETS, and the challenges involved in 
distributing the target reductions among member states.

Climate Change Legislation and Initiatives at International Level and Design options for 
Future International Climate Policy
By Ecofys, 05/12/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18491
This study provides background information for the Conference of the Parties (COP) to the 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Conference 
of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (COP/MOP) in 
December 2007 in Bali, Indonesia. It discusses the major issues under discussion at the start 
of the official negotiation of an international post 2012 framework agreement, initiated at the 
COP/MOP meeting in Bali and to be reached by 2009. The study provides an overview an 
assessment of the approaches that can be taken in a future international agreement on climate 
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change. The study includes a review of climate change policies of major countries (European 
Union, USA, Japan, Russia, China, India, Brazil) and private and non-governmental 
initiatives as well as the extent to which they are implementing their existing commitments 
under the Kyoto Protocol. Future international climate policy is discussed in various 
international processes in addition to the UNFCCC, including the Gleneagles G8 plus 5 
process, the Asia-Pacific Partnership (AP6), the United Nations High-Level Climate Change 
Talks, the US major emitters initiative and the Greenland/South Africa/Sweden Ministerial 
dialogue on climate change.

Social and economic dimension, R&D, new technologies, transfer of 
technologies, innovation and incentives
Burden Sharing - impact of climate change mitigation policies on growth and jobs
By IEEP, 15/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19998
This report provide a synthesis and review of existing studies addressing the impact of climate 
change mitigation polices on growth and jobs in different economic sectors (energy, iron and 
steel, cement, transport, construction). It looks at the implications of different mitigation 
scenarios for 2020 and beyond. The study reveals that, according to many literature sources, 
mitigation policy will lead to job creation in some sectors (e.g. related to RES, energy 
efficiency, CCS, etc), while some jobs will be lost in others (e.g. related to fossil fuels and 
production of inefficient products). In general, the studies highlight that the overall net effect 
is likely to be positive, as jobs in less labour intensive industries could be replaced by jobs in 
more labour intensive ones, or in sectors with longer value chains. Furthermore, it appears 
that the average cost of mitigation is usually considered relatively small, in the order of no 
more than 1% of GDP – with changes to assumptions resulting in slightly higher and lower 
estimates. Aggregated EU GDP could even slightly increase thanks to positive restructuring 
of the economy, such as the opening of profitable new markets (e.g. RES, CCS technologies 
and fuel efficient vehicles).

Climate change and the world's water with special focus on sustainable 
development, land use, land use change and forests
Climate change–induced water stress and its impact on natural and managed 
ecosystems
By IEEP, 07/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19073
This study has shown that much of the impact anticipated from climate change can be 
attributed to changes in water regimes. The simple summary is to say that this means in some 
places there will be too much water, in other places not enough; but the story is more complex 
– shifts in the timing of runoff due to early snow melt; increased annual average precipitation 
but falling in winter instead of during the growing season; interactions with rising CO2 levels 
and temperatures that can benefit certain plant species, but only up to a point. Preparing for 
and responding to climate impacts will require reviewing approaches to natural and managed 
ecosystems, for example through the lens of ecosystem services, by which greater emphasis is 
placed on the preservation of healthy ecosystems; and through sustainable agricultural and 
forestry practices that can lend to rather than working against climate resilience and species 
health.
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Forestry and climate change: potential for carbon sequestration
By Goossens, Policy Dept. A
(only internal; available upon request)
The note aims to give some exact figures and data on - amongst others - global forest 
resources, deforestation and carbon stock in vegetation, supplementing the study requested 
and commissioned by the European Parliament to IEEP on "Climate change - Induced water 
stress and its impact on natural and managed ecosystems". The briefing note highlights the 
potential of forestry to contribute to climate change mitigation through carbon sequestration.

Sources of emission from the industry and energy sector and transport 
emissions at global level
An overview of global greenhouse gas emissions and emissions reduction scenarios for 
the future
By IEEP, 15/02/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19411
This study focuses on carbon dioxide (CO2) emissions from fossil fuels. Key drivers of these 
emissions are activity, economics, energy intensity and carbon intensity. As reducing GDP or 
population is not a likely aim of climate policy, the primary means of affecting emissions is to 
change the last two of the four factors: reducing the amount of energy needed per GDP, and 
decarbonising the fuel mix. The study tries to quantify current greenhouse emissions and 
anticipate their future evolution which are important analytical inputs for policymaking. 

How to engage other main actors - climate change, adaptation in third 
countries and global security 
State of play of post-Bali negotiations
By Ecofys, 15/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19955
The note summarises the status of negotiations after the Bali meeting (COP 13/CMP 3) of 
December 2007, and presents the issues at stake for building the elements of a future climate 
agreement: on mitigation the specification of “measurable, reportable and verifiable 
nationally appropriate mitigation commitments or actions” for developed countries (most 
likely continuing the emission reduction targets under the Kyoto Protocol);. on adaption, the 
difficult issue is to define exactly which adaptation activities should be supported by the 
international system and how developing countries would be able to apply for support; on
technology, a comprehensive framework for technology transfer has been decided and ways 
to assess the effectiveness of technology transfer are being developed; on finance, the 
challenge is to create a constant flow of financial resources, substantially larger than the 
currently available funds, and independent of government budgets.

Engaging developing countries in climate change negotiations
By IEEP, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=20148
Engaging the developing world has become increasingly more important and urgent. This 
paper explores the possible ways to attract developing countries on board in addressing 
climate change and reducing their own emissions. The paper addressed the following issues: 
the division of the world into Annex I/B and non Annex I/B countries; the lack of 
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commitment globally to defining a long-term objective on when climate change becomes 
dangerous for the earth and defining a pathway towards achieving such a long-term goal; the 
limited resources available in the multiple funds especially for adaptation; the Clean 
Development Mechanism (CDM); the slow rate at which technology transfer and capacity 
building; land-use and deforestation; and adaptation. The paper concludes with a menu card 
of policy options and a set of recommendations on a long-term objective, on policies and 
measures.

Engaging emerging economies - Removing barriers for technology cooperation
By Wuppertal Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19911
For emerging economies technology transfer is crucial in order to ensure a steady energy 
supply for their rapid economic development. Energy demand in these countries is growing 
fast, particularly in India and China.. To ensure that the economic growth is not coupled with 
the high GHG emission growth, technology transfer of low-carbon technologies and 
technology avoiding negative impact on adaptation is essential. The briefing gives an 
overview of key partnerships and points the barriers that technology transfer is facing and 
examples for appropriate tools that can help to overcome the remaining obstacles and promote 
technology transfer and climate change-related projects. 

Linking the EU ETS with other Emissions Trading Schemes
By Wuppertal Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19802
In this note, different options of linking the EU ETS with other emissions trading schemes are 
quantitatively and qualitatively assessed, as well as the economic and environmental impacts 
and the design implications of these options. Economic analysis shows the important role of 
cap-setting and global emissions constraints for the economic impacts of linking the EU ETS 
internationally. The institutional analysis shows that several design issues of emerging 
schemes have important implications for the equity, the economic and the environmental 
effectiveness in a combined scheme. The report concludes that these problematic issues 
fundamentally flow from countries’ level of ambition as regards climate protection and that 
linking should therefore only be sought between countries which have a comparably 
ambitious climate policy outlook.

Engaging the US & other industrialized countries: US climate change policy
By World Resources Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19959
The United States’ cumulative GHG emissions have continue to be among the world’s largest 
– topped only by the rise in Chinese emissions on an annual basis. Due to lack of leadership at 
the federal level, the U.S. still does not have a comprehensive plan to reduce emissions. In the 
absence of a national direction, many regions, states, and municipalities have begun to 
implement policies to reduce emissions on their own and in concert with other regions, states, 
and municipalities. The policies addressing a variety of sectors – in particular the electricity 
and transportation sectors and many aim to increase energy efficiency and renewable energy 
use are presented in this note. These efforts are complemented by action in the private and 
nongovernmental sectors and, in part driven by local and business initiatives, new proposals 
for legislation in the U.S. Congress. The paper also presents the U.S. Presidency candidates 
policy perspectives in the field of climate change.
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Meeting the Climate commitments: Addressing competitiveness, trade, 
financing and sustainable employment in a European global context
Competitive distortions and leakage in a world of different carbon prices
Compilation of briefing notes by several authors, 04/07/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21551
Effective climate policy in Europe requires early commitment to ambitious emission 
reduction targets, with tight emission caps and rapid shifts towards auctioning of emissions. 
This guides a transition to a low carbon economy, provides growth opportunities for 
innovative sectors and technologies, and demonstrates leadership to drive international 
climate policy. Whether or not an agreement is reached at the Copenhagen in 2009, it is very 
unlikely that a single global price for carbon will prevail. A frequently voiced concern is that 
states with stringent climate policies will place domestic industries at a disadvantage relative 
to competitors in states with less ambitious climate efforts. This study compilation is an 
attempt to present the policy options available in this possible future situation of different 
levels of ambitions in climate policies. This is done in 5 chapters by different authors, from 
different points of views and academic disciplines. The study compilation asks the question 
whether competitive distortions and leakage, either in CO2 or employment, present a realistic 
danger in a world of different carbon prices.

Climate change financing in developing countries
Compilation of briefing notes by several authors
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studiesCom/download.do?file=21631#se
arch=%20Climate%20change%20financing%20in%20developing%20countries%20

Part 1 the report assesses the interaction between climate change financing and development 
aid: what are the impacts of those policies today, and what are potential incoherencies in the 
different intervention areas of development assistance with regards to climate change 
adaptation and mitigation objectives and development objectives. Part2 provides an overview 
of EC programmes and international EC funded financing initiatives aimed at developing 
countries in the field of climate change mitigation and adaptation (objective, allocated budgets 
and financing mechanisms) and recommendations to improve coherence and effectiveness of 
the different EC mechanisms. Part 3 assesses the mechanisms for mainstreaming of adaptation 
and mitigation of climate change in development policies and programmes at EU and 
international level and for climate risk assessment and recommendations for improvement 
(EU/donor perspective). Part 4 assesses the mechanisms for mainstreaming of adaptation and 
mitigation into development projects on a national and local level and recommendations for 
improvement (recipient countries perspective)

Achieving significant CO2 emission reductions in short time: learning from 
Best Practices regarding successful policies and technologies
Sustainable cities: Best practices on CO2 savings in urban areas - Building efficiency, 
household emissions and energy use
By Wuppertal Institute, 23/06/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN
In Europe, numerous good practice examples related to emission reductions in cities can be 
found. A high number of cities and towns have implemented local energy action plans, local 
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emission reduction targets or even plan to become carbon neutral. These targets usually 
include a whole package of different measures and instruments. The aim of the following 
compilation is to identify medium-scale examples that are innovative, show short-term 
emission reductions and are replicable to other urban areas throughout Europe. The focus lies 
on energy efficiency in buildings, household emissions and energy use. 

Delegations
China and climate change: Impacts and policy responses
By Prof Ash, London University, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18039
This briefing paper seeks to demonstrate that the challenges for China posed by climate 
change are real. The consequences of global warming are already apparent. The scientific 
evidence of investigations by Chinese and international bodies overwhelmingly indicates that 
the threat to the sustainability of China’s future social and economic development, as well as 
to fragile ecosystems, will intensify. That the Chinese government recognises the scale of the 
problems that China faces as a result of climate change is beyond doubt, as is its commitment 
to address those problems, subject to its insistence that industrialised countries bear the major 
responsibility in meeting the challenges of global warming. More questionable, however, is 
whether the policies Beijing has so far put in place will be capable of halting, let alone 
reversing, the recent inexorable and accelerating increase in China’s GHG emissions.

China's energy policy in the light of climate change, and options for cooperation with 
the EU
By Prof. Holslag, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18035
This paper  briefly introduces China’s new comprehensive energy security policy. 
Subsequently, it sheds a light on how the European Union tries to take advantage of this 
move, by stepping up its efforts to promote green energy and simultaneously tapping China’s 
vast market. Afterwards, an assessment is made of the success of this European approach for 
wind and solar energy, clean coal technologies, natural gas, hydropower and bio-fuel and 
recommendations for EU policy in this area are provided.

Climate Change and India: Impacts, Policy Responses and a Framework for EU-India
Cooperation
By Dr Kumar, TERI-Europe, 24/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19208
The briefing note provides a brief overview of the impacts that climate change is having on 
the Indian economy, government policies that are in place that assist in adaptation to climate 
change in sectors, India’s contribution to global greenhouse gases and mitigation efforts 
currently underway and indicative areas for collaboration between the EU and India on 
adaptation to climate change as well as on mitigation efforts. 
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Climate Change Impacts and Responses in Bangladesh
By Dr. Huq, International Institute for Environment and Development, 24/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19195
Bangladesh is one of the most vulnerable countries to climate change because of its 
disadvantageous geographic location; flat and low-lying topography; high population density; 
high levels of poverty; reliance of many livelihoods on climate sensitive sectors, particularly 
agriculture and fisheries; and inefficient institutional aspects. Many of the anticipated adverse 
affects of climate change, will aggravate the existing stresses that already impede 
development in Bangladesh, particularly by reducing water and food security and damaging 
essential infrastructure. This briefing note describes the country characteristics that make it 
particularly vulnerable to climate change, before outlining the main climate change impacts 
that are of concern. These impacts are discussed in relation to their adverse effects on 
different sectors. Finally, the national and international policy responses to manage these 
effects are outlined.

Engaging the US & other industrialized countries: US climate change policy
By World Resources Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19959
The United States’ cumulative GHG emissions have continue to be among the world’s largest 
– topped only by the rise in Chinese emissions on an annual basis. Due to lack of leadership at 
the federal level, the U.S. still does not have a comprehensive plan to reduce emissions. In the 
absence of a national direction, many regions, states, and municipalities have begun to 
implement policies to reduce emissions on their own and in concert with other regions, states, 
and municipalities. The policies addressing a variety of sectors – in particular the electricity 
and transportation sectors and many aim to increase energy efficiency and renewable energy 
use are presented in this note. These efforts are complemented by action in the private and 
nongovernmental sectors and, in part driven by local and business initiatives, new proposals 
for legislation in the U.S. Congress. The paper also presents the U.S. Presidency candidates 
policy perspectives in the field of climate change.

Russia and climate change
By IEEP, 15/09/08
Study will be available by end of July 2008.

Background information and external expertise
managed by EP Policy Department A
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ANNEX 8 : WORKING DOCUMENTS DRAWN UP IN THE CONTEXT OF THE 
ACTIVITIES OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

Working Documents on Thematic Sessions
No 1 on Climate Impact of different levels of warming by Vittorio Prodi, theme-leader
No 2 on The Climate Protection Challenge Post-2012 by Satu Hassi, theme-leader
No 3 on The social and economic dimension R & D, New Technologies, transfer of 

technologies, innovation and incentives by Philippe Busquin, theme-leader
No 4 on Climate change and the world's water, with a specific focus on sustainable 

development, land-use change and forests by Cristina Gutiérrez-Cortines, theme-
leader

No 5 on Sources of Emission from the Industry and Energy Sector and Transport 
Emission at Global Level by Etelka Barsi-Pataky, theme-leader

No 6 on How to engage other main actors - climate change, adaptation in third countries 
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