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PROCEDURA

Na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2009 r. Prezydium Wspólnego Zgromadzenia 
Parlamentarnego AKP-UE upoważniło Komisję Rozwoju Gospodarczego, Finansów 
i Handlu do opracowania, zgodnie z art. 2 ust. 8 Regulaminu, sprawozdania 
w sprawie sytuacji po szczycie w Kopenhadze w sprawie transferu technologii, 
nowych technologii i budowania potencjału technicznego w państwach AKP.  

Na posiedzeniach w dniach 28 stycznia 2010 r. oraz 27 marca 2010 r., Komisja 
Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Handlu wyznaczyła na współsprawozdawców 
Marlene Malahoo Forte (Jamajka) oraz Jo Leinena.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Handlu rozpatrzyła projekt 
sprawozdania na posiedzeniach w dniach 29 września oraz 30 listopada 2010r.

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

sytuacji po szczycie w Kopenhadze, w sprawie transferu technologii, nowych 
technologii i budowania potencjału technicznego w państwach AKP  

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE,

 obradując na posiedzeniu w Kinszasie (DRK) w dniach 2-5 grudnia 2010 r.,

 uwzględniając art. 17 ust. 1 Regulaminu,

 uwzględniając Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu (UNFCCC), a w szczególności jej art. 4 ust. 5,

 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 Umowę o Partnerstwie AKP-UE podpisaną w dniu 23 czerwca 
2000 r., a w szczególności jej druga nowelizacja podpisana na posiedzeniu AKP -
UE w czerwcu 2010 r. oraz jej artykuł 32a) dotyczący zmian klimatu,                

 uwzględniając raport Nicholasa Sterna z 2006 r. pt. „Ekonomika zmian 
klimatycznych. Raport Sterna”(ang. "The Economics of Climate Change. The 
Stern Review"). Raport Sterna (ang. "Stern Report"),

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

 uwzględniając „Plan działania z Bali” (decyzja 1/COP 13),

 uwzględniając piętnastą konferencję stron (COP 15) konwencji UNFCCC oraz 
piątą konferencję stron pełniącą rolę posiedzenia stron protokołu z Kioto 
(COP/MOP 5), które odbyły się w Kopenhadze (Dania), w dniach od 7 do 18 
grudnia 2009 r., oraz uwzględniając porozumienie kopenhaskie,

 uwzględniając projekt tekstu pt.„Wzmocnione działania na rzecz rozwoju 
i transferu technologii”(ang. "Enhanced action on technology development and 
transfer") z dnia 15 grudnia 2009 r. 

 uwzględniając światowy sojusz UE na rzecz przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym oraz przepisy dotyczące wzmocnionej współpracy z krajami 
rozwijającymi się w walce przeciwko zmianom klimatycznym,
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 uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą wyniku konferencji 
kopenhaskiej w sprawie zmiany klimatu (COP 15) z dnia 10 lutego 2010 r.,

 uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów 
dotyczący post-kopenhaskiej międzynarodowej polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu: natychmiastowe kroki, aby ożywić globalne działania w walce ze zmianą 
klimatu (COM(2010) 86 wersja końcowa) z dnia 9 marca 2010 r.,

 uwzględniając sprawozdanie Rady zatytułowane „Finansowanie działań w związku 
ze zmianą klimatu: szybka pomoc finansowa” z dnia 11 maja 2010 r.,

 uwzględniając pogram współpracy pomiędzy AKP a UE w dziedzinie nauki 
i technologii rozpoczęty w czerwcu 2008 r.,

 uwzględniając program współpracy pomiędzy Afryką a Unią Europejską 
w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, którego rozpoczęcie zaplanowane jest 
na koniec 2010 r.,

 uwzględniając wspólne oświadczenie krajów AKP i UE w sprawie zmiany klimatu 
przyjęte przez radę ministrów AKP-UE na 35. sesji w Ouagadougou w Burkina 
Faso w dniu 22 lipca 2010 r.,

 uwzględniając swoją rezolucję w sprawie finansowych i gospodarczych skutków 
zmiany klimatu w krajach AKP przyjętą na Teneryfie dnia 1 kwietnia 2010 r.,

 uwzględniając następną konferencję, COP16, która ma odbyć się w Meksyku,

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

A. mając na uwadze, że konieczne jest przyspieszenie badań, rozwoju oraz 
transferu technologii niskoemisyjnych w państwach AKP i UE w celu 
ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu nieprzekraczającego 1,5 °C 
w stosunku do okresu przed rezolucją przemysłową, stworzenie gospodarek 
niskoemisyjnych i przystosowanie się do negatywnych skutków zmian klimatu,

B. mając na uwadze, że transfer technologii musi służyć uzupełnianiu 
i wzmacnianiu wszelkich podejmowanych wysiłków, łącznie z łagodzeniem 
skutków, budowaniem potencjału i dostosowywaniem na szczeblu światowym 
w ramach walki ze zmianami klimatu,

C. mając na uwadze, że państwa AKP znajdują się wśród państw, które najmniej 
przyczyniły się do zaistniałego problemu, jednak to właśnie one mogą 
najmocniej odczuć negatywne skutki zmian klimatycznych; mając na uwadze, 
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że szybki rozwój i transfer technologii niskoemisyjnych do krajów AKP mógłby 
pomóc zapobiec poważnym skutkom ocieplenia globalnego w tych państwach,

D. mając na uwadze, że w grudniu 2009 r. w Kopenhadze państwa rozwinięte 
zobowiązały się do zapewnienia „zwiększonych, nowych i dodatkowych, 
przewidywalnych oraz wystarczających środków finansowych” początkowo w 
wysokości 30 miliardów dolarów na lata 2010-2012, a następnie 100 miliardów 
dolarów do roku 20201, w celu wsparcia działań dążących do złagodzenia 
skutków zmian klimatu, dostosowania do nich, rozwoju oraz transferu 
technologii i rozwijania potencjału; Unia Europejska zobowiązała się do 
przekazania 7, 2 miliarda euro z obiecanej sumy 30 miliardów dolarów na lata 
2010-2012,

E. mając na uwadze, że biomasa jest głównym źródłem energii w najmniej 
rozwiniętych państwach, jednakże jej nadmierne i niepodlegające żadnym 
regulacjom użycie nie jest trwałe i wywiera wiele negatywnych skutków na 
środowisko oraz zagraża zdrowiu ludzi,

F. mając na uwadze, że rozbudowywanie zdecentralizowanych, odnawialnych 
źródeł energii w państwach AKP mogłoby zmniejszyć ubóstwo poprzez 
zwiększony dostęp do źródeł energii, zapewniając lepsze możliwości rozwoju 
obszarów wiejskich i ochronę lasów oraz przynieść bezpośrednie korzyści dla 
zdrowia ludzkiego i zwiększyć możliwości zatrudnienia; mając na uwadze, że 
obecnie jedynie 0, 2% oficjalnej pomocy rozwojowej UE przeznaczone jest na 
inwestycje w zdecentralizowane, odnawialne źródła energii,

G. mając na uwadze, że należy wyeliminować wszystkie utrudnienia polityczne, 
instytucjonalne, finansowe, oraz te związane z przekazywaniem informacji i ze 
zdolnościami ludzkimi, które hamują przejście na technologie niskoemisyjne,

H. mając na uwadze, że deficyty innowacji i technologii w krajach AKP są często 
wskazywane jako przyczyny niepowodzeń rynkowych, a nie jako wskaźniki 
potrzeby poprawy współpracy międzynarodowej i rozwoju technologii,

1. podkreśla, iż zwiększanie innowacyjności, rozpowszechniania oraz transferu 
dostosowanych technologii oraz know-how do państw AKP są kluczowymi 
elementami każdej efektywnej międzynarodowej reakcji na globalne wyzwania 
związane ze zmianami klimatu;

2. wyraża żal, że pomimo faktu, iż rozwój i transfer technologii w celu złagodzenia 
skutków zmian klimatu i przystosowania się do nich były elementami 
składowymi planu działań z Bali oraz kluczowym punktem negocjacji ONZ 
w sprawie zmian klimatu w Kopenhadze w 2009 r., na COP 15 nie opracowano 
mechanizmu rozwoju, transferu i współpracy w odniesieniu do ekologicznych 
technologii;

3. uznaje, że skuteczne porozumienie międzynarodowe w sprawie ochrony klimatu 
powinno zawierać solidne przepisy i uregulowania instytucjonalne dotyczące 
rozwoju i transferu technologii, aby ułatwić inwestycje prywatne i publiczne 
w tej dziedzinie; w tym celu wzywa, aby już podczas trwania COP 16 podjęto 
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odpowiednie decyzje w sprawach budowania potencjału technicznego, rozwoju 
i transferu technologii, na mocy postanowień wydanych w tej dziedzinie 
w ramach UNFCCC; 

4. zaznacza, że mechanizm technologiczny zaproponowany na COP 15 
w Kopenhadze powinien zostać rozwinięty we wszelkich przyszłych ramach 
międzynarodowych stworzonych z zamiarem ochrony klimatu; nawołuje 
również negocjatorów, aby zagwarantowali przeznaczenie odpowiednich 
funduszy z kopenhaskiego zielonego funduszu na rozwój i transfer technologii, 
które zapewnią skuteczne wdrażanie mechanizmu technologicznego;

5. zwraca się do krajów rozwiniętych o wsparcie rozwoju i dalszego wzmacniania 
zdolności instytucjonalnych, naukowych, technologicznych i ludzkich oraz 
know-how w państwach AKP, idąc za przykładem programu nauki i technologii 
AKP, co umożliwi im przyjmowanie, zastosowanie i rozwijanie odpowiednich 
technologii niskoemisyjnych;

6. uznaje, że rozwój technologii niskoemisyjnych należy uznać za 
odpowiedzialność publiczną w celu ułatwienia ich rozpowszechniania;

7. wzywa kraje rozwinięte do aktywnego wspierania badań i rozwoju w krajach 
AKP, tak by umożliwić podmiotom publicznym i prywatnym z krajów 
rozwijających się uczestnictwo jako właściciele w stale rozwijającym się rynku 
technologii niskoemisyjnej; 

8. wzywa państwa AKP do dostosowania i wdrażania krajowych strategii 
innowacji w zakresie zmian klimatu wedle ich potrzeb oraz strategii 
politycznych, biorąc pod uwagę ich pozytywne skutki dla zdrowia, edukacji 
i zatrudnienia;

9. podkreśla znaczen ie  obustronnie korzystnej współp r a c y  pomiędzy 
przedsiębiorstwami, podmiotami z sektora publicznego i instytucjami 
badawczymi z krajów rozwiniętych, a ich odpowiednikami w państwach AKP, 
oraz zachęca do zawierania partnerstw technologicznych pomiędzy nimi; 
wzywa do podniesienia poziomu wiedzy o już istniejących postanowieniach 
dotyczących współpracy w zakresie transferu technologii oraz utworzenia 
rejestru takich postanowień i światowej bazy danych najlepszych praktyk 
i danych spełniających wymogi licencyjne;

10. podkreśla potrzebę utworzenia centrum i sieci ds. technologii na rzecz ochrony 
klimatu1 , które wzmocnią współpracę międzynarodową w zakresie kluczowych 
technologii i zapewnią pomoc techniczną, szkolenia oraz budowanie wspólnych 
zdolności; 

                                               
1 jak opisano w projekcie tekstu pt. „Wzmocnione działania na rzecz rozwoju i transferu technologii”
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11. odnotowuje znaczenie współpracy Południe-Południe, która może doprowadzić 
do niezależności technologicznej, a tym samym pomóc w uniknięciu 
potencjalnych konfliktów wynikających z prawa własności intelektualnej; 
zachęca państwa AKP do utworzenia regionalnych platform/sieci badań 
i rozwoju łączących krajowe instytucje badawcze zajmujące się zmianami 
klimatu i rozwojem technologii, co pozwoliłoby na wspólne korzystanie ze 
środków oraz podział kosztów związanych z badaniami i rozwojem; 

12. nalega, aby rządy UE i AKP kontynuowały badania zmian klimatycznych na 
uniwersytetach i w instytucjach badawczych, zwiększyły zbieranie środków 
finansowych na nie, oraz aby poprawiły powiązania między sobą w celu 
wspólnego rozwiązywania problemów (np. poprzez opracowanie technologii 
oszczędzania i ponownego wykorzystywania wody); 

13. wzywa do promowania partnerstw publiczo-prywatnych w dziedzinie badań 
technologicznych, rozwoju technologii i jej wprowadzania oraz do tworzenia
spółek joint venture między przedsiębiorstwami z UE i AKP; wzywa również 
UE i jej państwa członkowskie do zapewnienia wsparcia finansowego 
i technicznego dla inwestycji związanych z rozwojem i transferem technologii 
w krajach AKP, a zatem do oferowania bodźców dla współpracy biznesowej;

14. przypomina, że należy zwrócić szczególną uwagę na rozwój i transfer 
technologii związanych z energią; uważa, że oficjalna pomoc rozwojowa 
powinna mierzyć bardziej w technologie służące wytwarzaniu energii 
i zapewnianiu jej wydajnego zużycia oraz w zdecentralizowane, odnawialne 
źródła energii w państwach AKP, które w konsekwencji zmniejszyłyby ubóstwo 
a zwiększyły możliwości zatrudnienia; przypomina, że energia jądrowa nie jest 
rozwiązaniem, które zapewni rozwój oparty na technologiach niskoemisyjnych;

15. podkreśla, że EPA powinny wywierać pozytywny wpływ na promowanie 
i rozprzestrzenianie technologii, a także na wzmacnianie możliwości 
innowacyjnych w regionach państw AKP; 

16. zobowiązuje swoich współprzewodniczących do przekazania niniejszej rezolucji 
Radzie Ministrów AKP-UE, Parlamentowi Europejskiemu, Komisji 
Europejskiej, Unii Afrykańskiej oraz Sekretariatowi UNFCCC.


