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B6-0000/2009

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie finansowania polityki klimatycznej

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 175 traktatu WE,

– uwzględniając pakiet klimatyczno-energetyczny przyjęty przez Parlament Europejski dnia 
17 grudnia 2008 r., a w szczególności stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie 
wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej 
dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu 
handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych1 oraz w sprawie wniosku dotyczącego 
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 
cieplarnianych2,

– uwzględniając konkluzje prezydencji Rady Europejskiej z dni 19–20 czerwca 2008 r. i 
11–12 grudnia 2008 r.,

– uwzględniając rezolucję Parlamentu z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie „2050: przyszłość 
zaczyna się dziś – zalecenia dla przyszłej zintegrowanej polityki ochrony klimatu UE”3,

– uwzględniając 14. konferencję stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu (COP 14) oraz czwartą konferencję stron będącą posiedzeniem 
stron protokołu z Kioto (COP/MOP 4), która odbyła się w dniach 1–12 grudnia 2008 r. 
w Poznaniu (Polska),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 stycznia 2009 r. pt. „W kierunku ogólnego 
porozumienia kopenhaskiego w sprawie zmian klimatu” (COM(2009)0039),

– uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w grudniu 2009 r. w Kopenhadze mają zakończyć się negocjacje 
dotyczące ogólnego porozumienia międzynarodowego w sprawie zmian klimatu, 
zgodnego z celem, którym jest utrzymanie wzrostu temperatury na świecie poniżej progu
2ºC,

B. mając na uwadze, że coraz więcej naukowców uznaje, iż do uniknięcia niebezpiecznych 
zmian klimatu niezbędne będzie ustabilizowanie stężenia gazów cieplarnianych
w atmosferze na poziomie 350 części na milion w objętości (ppmv), w ekwiwalencie 
dwutlenku węgla, co jest poziomem znacznie niższym niż wcześniej zalecano, 

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0610.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0611.
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0000.
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C. mając na uwadze, że Unia Europejska uzgodni swoje stanowisko negocjacyjne podczas 
posiedzenia Rady Europejskiej wiosną 2009 r.,

D. mając na uwadze, że Unia Europejska usiłowała odgrywać wiodącą rolę 
w przeciwdziałaniu globalnemu ociepleniu i całkowicie popiera proces negocjacji 
dotyczących Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,

E. mając na uwadze, że UE przyjęła ostatnio pakiet klimatyczno-energetyczny, na który 
składają się środki legislacyjne mające na celu jednostronne ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych o 20% do 2020 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r., oraz zobowiązała 
się do podwyższenia tego poziomu do 30%, jeżeli w Kopenhadze osiągnięte zostanie 
wystarczająco ambitne porozumienie,

F. mając na uwadze, że poziom emisji szybko wzrasta w krajach rozwijających się, które nie 
mogą ich ograniczyć bez znacznego wsparcia technicznego i finansowego,

G. mając na uwadze, że system handlu uprawnieniami do emisji UE może stanowić model 
służący do rozwoju handlu uprawnieniami do emisji w innych rozwiniętych krajach 
i regionach,

H. mając na uwadze, że sprzedaż uprawnień do emisji w drodze licytacji może przynieść
w przyszłości znaczne przychody, które mogłyby zostać wykorzystane do finansowania 
środków mających na celu łagodzenie skutków i dostosowanie się do zmian klimatu
w krajach rozwijających się,

I. mając na uwadze, że według ostatnich szacunków koszt nowych inwestycji potrzebnych 
do ograniczenia emisji wyniesie do 2020 r. 175 000 mln EUR w skali światowej, z czego 
połowę należy zainwestować w krajach rozwijających się,

1. podkreśla, że Unia Europejska musi nadal odgrywać wiodącą rolę w międzynarodowej 
polityce klimatycznej; 

2. wzywa UE do aktywnego dążenia do zawarcia porozumienia kopenhaskiego, które 
uwzględniałoby najnowsze opracowania naukowe dotyczące zmian klimatu, 
zobowiązywałoby do ustabilizowania poziomu emisji i osiągnięcia celów ograniczenia 
wzrostu temperatury, co z dużym prawdopodobieństwem pozwoli uniknąć 
niebezpiecznych zmian klimatu, oraz umożliwiałoby dokonywanie regularnych 
przeglądów, co pozwoli zapewnić zgodność celów z najnowszą wiedzą naukową; 
z zadowoleniem przyjmuje wnioski Komisji w tej dziedzinie;

3. zaznacza, że ograniczenie emisji w krajach rozwijających się poniżej zwykłego poziomu 
będzie istotne dla utrzymania wzrostu temperatury na świecie znacznie poniżej progu 2ºC;

4. podkreśla, że kraje uprzemysłowione mają obowiązek zapewnienia dostatecznego 
wsparcia finansowego i technicznego krajom rozwijającym się, aby zachęcić je do 
podjęcia zobowiązania do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, do dostosowania się 
do skutków zmian klimatu oraz do ograniczenia emisji powodowanych wylesianiem 
i degradacją lasów; 
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5. przypomina wspomnianą powyżej rezolucję z dnia 4 lutego 2009 r., a w szczególności te 
fragmenty, które poświęcone są wymiarowi międzynarodowemu oraz kwestiom 
finansowym i budżetowym;

6. jest zaniepokojony brakiem precyzyjnego określenia poziomu odpowiedzialności 
finansowej UE we wspomnianym powyżej komunikacie Komisji; apeluje do Rady 
Europejskiej o to, by przy przyjmowaniu mandatu negocjacyjnego na konferencję 
w Kopenhadze podjęła konkretne zobowiązania dotyczące finansowania, zgodne
z globalnymi nakładami niezbędnymi do ograniczenia skutków zmian klimatu do wzrostu 
temperatury o 2ºC;

7. uważa, że zgodnie z tym, co przewidziała Rada Europejska w grudniu 2008 r., takie 
zobowiązania dotyczące finansowania powinny obejmować zobowiązanie państw 
członkowskich do wykorzystania znacznej części przychodów ze sprzedaży uprawnień 
w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji UE do finansowania działań mających 
na celu łagodzenie skutków i dostosowanie się do zmian klimatu w krajach rozwijających 
się, które ratyfikują porozumienie międzynarodowe;

8. podkreśla, że wiążące cele umożliwiłyby inwestorom lepszą ocenę ryzyka i możliwości
związanych ze zmianami klimatu oraz zaangażowałyby inwestorów w projekty realizujące 
cele zarówno w zakresie łagodzenia skutków, jak i dostosowywania się do zmian klimatu; 
podkreśla ponadto, że potrzebne jest precyzyjne określenie roli kapitału prywatnego 
w inwestycjach niezbędnych do osiągnięcia celów;

9. za najważniejsze uważa jednak przyjęcie bardziej kompleksowego planu działania 
dotyczącego przyszłego finansowania polityki klimatycznej, który uwzględniałby 
wszystkie odpowiednie obszary i źródła finansowania; uważa, że wspomniany powyżej 
komunikat Komisji jest dobrym punktem wyjścia dla tych prac, lecz podkreśla, że 
ponadto konieczne jest przyjęcie jasno określonych środków; wzywa Radę Europejską do 
powierzenia Komisji zadania opracowania takiego planu działania z myślą o negocjacjach 
w Kopenhadze;

10. podkreśla, że stosowanie mechanizmów wyrównawczych do realizacji przez kraje 
uprzemysłowione celów dotyczących ograniczenia emisji nie może wchodzić w zakres 
przewidzianych międzynarodowym porozumieniem w sprawie zmian klimatu 
obowiązków krajów rozwijających się, dotyczących ograniczenia ich emisji gazów 
cieplarnianych; utrzymuje zatem, że część przyszłych mechanizmów wyrównawczych 
muszą stanowić ścisłe kryteria jakości projektów, aby uniknąć sytuacji, w której kraje 
uprzemysłowione odbierałyby krajom rozwijającym się możliwość stosowania
najtańszych rozwiązań w zakresie ograniczania emisji;

11. zwraca się do Rady Europejskiej o rozważenie zasady, zgodnie z którą kraje 
uprzemysłowione podejmowałyby wiążące zobowiązania do łagodzenia skutków zmian 
klimatu w krajach rozwijających się oprócz zobowiązań do ograniczenia własnych emisji;

12. uważa, że łączny udział UE w nakładach krajów rozwijających się na łagodzenie skutków 
i dostosowanie się do zmian klimatu powinien wynosić około 25 000 mln EUR rocznie do 
2020 r.;
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13. uważa, że wiodąca rola Unii Europejskiej w zapewnianiu wsparcia finansowego 
i technicznego krajom rozwijającym się znacznie zwiększy szanse powodzenia negocjacji 
w Kopenhadze; uważa, że wiodąca rola Europy w dziedzinie finansów, polegająca na 
przedstawieniu konkretnych liczb na początkowym etapie negocjacji, jest niezbędna 
zarówno do zmobilizowania dostatecznego krajowego wsparcia publicznego, jak i do 
zachęcenia innych krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD) do wniesienia podobnego wkładu;

14. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
Europejskiej, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz 
sekretariatowi Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu –
w przypadku tego ostatniego wraz z prośbą o przekazanie jej wszystkim umawiającym się 
stronom, które nie są państwami członkowskimi UE.
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