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PROCEDURA

Na posiedzeniu w dniu ... 2009 r. Prezydium Wspólnego Zgromadzenia 
Parlamentarnego AKP-UE upoważniło swoją Komisję Rozwoju Gospodarczego, 
Finansów i Handlu do sporządzenia zgodnie z art. 2 ust. 8 Regulaminu sprawozdania 
w sprawie finansowych i gospodarczych skutków zmian klimatu w krajach AKP.

Na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2009 r. Komisja Rozwoju Gospodarczego, 
Finansów i Handlu wyznaczyła Butiego Manamelę (Republika Południowej Afryki) 
jako współsprawozdawcę ze strony krajów AKP oraz Franka Engela jako 
współsprawozdawcę ze strony UE.

Na posiedzeniach w dniach 27 stycznia i 27 marca 2010 r. Komisja Rozwoju 
Gospodarczego, Finansów i Handlu rozpatrzyła projekt sprawozdania. 

Na tym ostatnim posiedzeniu przyjęła poniższy wstępny projekt rezolucji.

Podczas głosowania obecni byli: ...

Rezolucja została przedłożona do przyjęcia w dniu...
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PROJEKT REZOLUCJI

w sprawie  finansowych i gospodarczych skutków zmian klimatu w krajach AKP

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE

 podczas posiedzenia na Teneryfie (Hiszpania) w dniach od 29 marca do 1 kwietnia 
2010 r.,

 uwzględniając art. 17 ust. 1 Regulaminu,

 uwzględniając Deklarację Milenijną Narodów Zjednoczonych z dnia 8 września 
2000 r., która ustanawia milenijne cele rozwoju (MDG) jako kryteria ustalone 
wspólnie przez społeczność międzynarodową w celu wyeliminowania ubóstwa,

 uwzględniając deklarację w sprawie włączenia zagadnień dotyczących 
dostosowania do zmian klimatu w ramy współpracy na rzecz rozwoju, przyjętą 
przez ministrów rozwoju i środowiska krajów członkowskich Organizacji 
współpracy gospodarczej i rozwoju (OECD) w dniu 4 kwietnia 2006 r., 

 uwzględniając czwarte sprawozdanie oceniające opublikowane przez 
Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatycznych (IPCC) przedstawione w 
Walencji (Hiszpania) dnia 17 listopada 2007 r., 

 uwzględniając własną rezolucję w sprawie kwestii bezpieczeństwa żywnościowego 
w krajach AKP i roli współpracy AKP-UE przyjętą w Lublanie dnia 20 marca 
2008 r.,

 uwzględniając własną rezolucję w sprawie społecznych i środowiskowych skutków 
zmiany klimatu w krajach AKP przyjętą w Pradze dnia 9 kwietnia 2009 r., 

 uwzględniając rezolucje przyjęte dnia 10 lipca 2009 r. na szczycie G8 i podczas 
forum największych gospodarek świata na temat klimatu i energii, które odbyło się 
w L’Aquila (Włochy), 

 uwzględniając raport Banku Światowego w sprawie rozwoju z 2010 r.: rozwój 
gospodarczy a zmiany klimatu, przedstawiony w Waszyngtonie (USA) dnia 15 
września 2009 r.,

 uwzględniając własną rezolucję w sprawie zmian klimatu przyjętą w Luandzie w 
dnia 2 grudnia 2009 r.,

 uwzględniając konkluzje ze szczytu Rady Europejskiej, który odbył się w dniach 
10-11 grudnia 2009 r., 
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 uwzględniając wyniki konferencji Narodów Zjednoczonych poświęconej 
zmianom klimatu, która odbyła się w Kopenhadze w dniach 7-18 grudnia 2009 r.,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i 
Handlu (AKP-UE/...),

A. mając na uwadze, że w dziejach naszej planety klimat zmieniał się 
niejednokrotnie i jest to zjawisko naturalne, lecz prędkość i rozmiar 
obserwowanego obecnie globalnego ocieplenia są tak duże, że nie ma już 
wątpliwości co do jego związku z działalnością człowieka, 

B. mając na uwadze, że w ostatnim stuleciu temperatura na powierzchni Ziemi 
wzrosła średnio o 0.74C, a Międzyrządowy Zespół do spraw Zmiany Klimatu 
przewiduje, że dalszy jej wzrost w zależności od scenariusza wyniesie od 1.1C 
do 6.4C, 

C. mając na uwadze, że skutki finansowe i gospodarcze tych zmian dadzą się 
odczuć w wielu sektorach, w tym w produkcji rolnej i hodowli zwierząt, 
działalności morskiej, turystyce, infrastrukturze fizycznej i służbie zdrowia,

D. mając na uwadze, że brak jest powszechnego konsensusu wobec faktu, że kraje 
rozwijające się są najbardziej narażone na zmiany klimatu i że może to 
spowodować ograniczenie światowych tendencji rozwojowych, a nawet je 
zaprzepaścić, co spowoduje zniszczenie potencjału produkcyjnego w 
rozwijających się regionach świata,

E. mając na uwadze zły stan finansów publicznych i wysoki poziom długu 
publicznego, jaki charakteryzuje kraje rozwijające się i powoduje, że są one 
bardzo podatne na zewnętrzne wstrząsy; mając na uwadze, iż fakt, że 
gospodarka tych krajów jest oparta głównie na pierwszym sektorze jako na 
głównym źródle dochodów, sprawia, że zmiany klimatu są dla nich większym 
zagrożeniem,

F. mając na uwadze, że w indywidualnych gospodarstwach domowych zmiana 
klimatu spowoduje zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa finansowego, 
społecznego i fizycznego, wzrost ubóstwa i brak stabilizacji, zaś w skali makro 
może przyczynić się do zwiększenia wydatków publicznych, ograniczając 
jednocześnie rządowe źródła dochodów,

G. mając na uwadze, że zmiany klimatu mogą spowodować niedobór zasobów, 
takich jak tereny nadające się do zamieszkania czy woda pitna, być przyczyną 
konfliktów, braku bezpieczeństwa i fal migracyjnych, przez co brak stabilizacji 
w krajach rozwijających się stanie się jeszcze wyraźniejszy, co wpłynie na 
ogólne bezpieczeństwo krajów rozwiniętych,

H. mając na uwadze, że podmioty gospodarcze, które działają dynamicznie w imię 
własnych interesów ze szkodą dla światowego klimatu, środowiska naturalnego 
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poszczególnych regionów, obszarów zamieszkałych i dobrobytu społecznego, 
są rzadko pociągane do odpowiedzialności za szkody, jakie powodują, 

I. mając na uwadze, że w zglobalizowanym świecie, w którym zyski są również 
zglobalizowane, odpowiedzialność przedsiębiorstw musi być także globalna, 
podobnie jak obowiązek naprawienia szkód i strat,

1. przyjmuje do wiadomości wyniki kopenhaskiej konferencji Narodów 
Zjednoczonych poświęconej zmianom klimatu z dni 7-18 grudnia 2009 r., które 
pokazały, że o ile istnieje niemal jednomyślność co do rodzajów wyzwań, to 
jednak brak jest konsensusu co do sposobów, w jakie należy im sprostać;

2. przyznaje, że należy podjąć w skali światowej poważne starania w celu 
ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu, na którym jego skutkom 
można jeszcze przeciwdziałać przy pomocy dostosowanej polityki;

3. zauważa, że jednym ze skutków zmian klimatu w krajach rozwijających się 
będzie ograniczenie ich potencjału wytwórczego, zmniejszenie eksportu i 
dochodów rządowych, co przyczyni się do pogorszenia stanu gospodarki;     

4. nawołuje kraje UE i AKP do zbadania możliwości w zakresie wykorzystania 
tzw. czystych źródeł energii poprzez dokonanie oceny wpływu, jaki może mieć 
ich produkcja na dostępność i cenę artykułów pierwszej potrzeby takich jak 
żywność, przeanalizowanie ich możliwego wpływu na lokalną ludność, w tym 
źródła utrzymania i możliwą migrację, jak również zbadanie całkowitej 
wydajności energetycznej źródeł alternatywnych z uwzględnieniem nakładu 
energii potrzebnej do ich stworzenia; 

5. wzywa UE do ułatwienia transferu tzw. czystych technologii do krajów AKP i 
do wspierania badań naukowych i rozwoju w zakresie podobnych technologii w 
krajach AKP poprzez podjęcie w przyszłości wspólnej inicjatywy AKP-UE w 
dziedzinie energii;

6. podkreśla, że pochodzące z krajów UE prywatne podmioty gospodarcze 
działające w krajach AKP muszą zachowywać się w sposób społecznie 
odpowiedzialny, w szczególności z poszanowaniem środowiska naturalnego i 
obszarów zamieszkałych znajdujących się na terenie ich działalności, od 
których jest zależna lokalna społeczność;

7. domaga się, by fundusze przeznaczone na działalność związaną ze zmianami 
klimatu były uzupełniające w stosunku do wieloletnich zobowiązań donatorów 
w zakresie oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) oraz by były one starannie 
rejestrowane, aby zapobiec podwójnemu naliczaniu środków z oficjalnej 
pomocy rozwojowej w celu zwiększenia kwot finansowania działań związanych 
ze zmianami klimatu; 
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8. podkreśla, że w długoterminowej perspektywie kwoty przedstawione na 
szczycie w Kopenhadze i przy innych okazjach na rzecz zwalczania zmian 
klimatu w krajach rozwijających się nie powinny pochodzić wyłącznie ze 
środków publicznych UE, ale również z opłat pobieranych od prywatnych 
podmiotów gospodarczych; 

9. stwierdza, że kwoty uruchomione w celu złagodzenia najpoważniejszych 
skutków kryzysu finansowego, który dotknął gospodarkę realną, stanowią 
całkowity pułap publicznych zobowiązań finansowych oraz długu publicznego 
w UE, i że od tej pory obok zasady „zanieczyszczający płaci” należy stosować 
zasadę „odpowiedzialny podmiot płaci”;

10. przypomina wnioski Rady Europejskiej z dni 10-11 grudnia 2009 r., w których 
stwierdzono, że „Rada Europejska podkreśla, jak ważne jest odnowienie umowy 
gospodarczej i społecznej między instytucjami finansowymi a społeczeństwem, 
któremu służą, a także zadbanie o to, by społeczeństwo odnosiło korzyści w 
okresach dobrej koniunktury i było chronione przed ryzykiem” oraz że „Rada 
Europejska zachęca MFW do przeanalizowania w swoim przeglądzie 
wielorakich możliwości, w tym opłat ubezpieczeniowych, funduszy 
naprawczych, awaryjnych rozwiązań kapitałowych i systemu globalnych opłat 
od transakcji finansowych”;

11. podkreśla, że podejście wybrane przez Radę Europejską jest właściwe nie tylko 
w następstwie światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz w 
odniesieniu do podmiotów, które spowodowały wystąpienie kryzysu, ale 
również przy podziale kolosalnych obciążeń spoczywających na światowej 
wspólnocie i krajach rozwijających się w zakresie finansowania działań 
służących łagodzeniu następstw zmian klimatu i dostosowaniu się do tych 
zmian;

12. nawołuje UE i państwa członkowskie zasiadające w grupie G20 do podjęcia 
negocjacji z partnerami G20 i OECD, a także, ogólnie, ze światowymi 
instytucjami finansowymi, w celu zawarcia porozumienia w sprawie potrzeby 
wprowadzenia w skali światowej opłat, z których środki będą przeznaczane 
wyłącznie w celu zwalczania najpoważniejszych skutków zmian klimatu;

13. zobowiązuje swoich współprzewodniczących do przekazania niniejszej 
rezolucji Radzie Ministrów AKP-UE, Parlamentowi Europejskiemu, Komisji 
Europejskiej, przewodnictwu Rady UE i Unii Afrykańskiej.


