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Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCC) (COP 
17) w Durbanie - Republika Południowej Afryki

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne oświadczenie z dnia 20 grudnia 2005 r. wydane przez Radę 
i przedstawicieli rządów państw członkowskich – zebranych w ramach Rady, Parlamentu 
Europejskiego i Komisji – w sprawie polityki rozwojowej Unii Europejskiej: „Konsensus 
europejski”, w szczególności jego pkt 22, 38, 75, 76 oraz 1051,

– uwzględniając opublikowane dnia 29 czerwca 2011 r. sprawozdanie Komisji audytu 
środowiskowego Izby Gmin pt. „The impact of UK overseas aid on environmental 
protection and climate change adaptation and mitigation” (Wpływ pomocy zagranicznej 
Wielkiej Brytanii na ochronę środowiska i dostosowanie do zmian klimatu),

– uwzględniając deklarację milenijną ONZ z dnia 8 września 2000 r., określającą milenijne 
cele rozwoju (MCR) jako cele uzgodnione wspólnie przez wspólnotę międzynarodową 
z myślą o likwidacji ubóstwa,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uwzględniania 
problematyki środowiskowej we współpracy na rzecz rozwoju,

– uwzględniają deklarację z Nairobi z 25-29 maja 2009 r. w sprawie afrykańskiego procesu 
na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, 

A. mając na uwadze, że zgodnie z raportem o rozwoju światowym w 2010 r. ocenia, że w 
sumie wysokość dodatkowych kosztów łagodzenia skutków zmian klimatu i dostosowania 
do nich w biednych krajach do 2013 r. osiągnie wysokości między 170 a 275 mld USD 
rocznie; 

B. mając na uwadze, że wszelkie porozumienie w sprawie zmian klimatu powinno 
uwzględnić trwające procesy w zakresie rozwoju zarówno na szczeblu międzynarodowym 
(a mianowicie MCR oraz deklarację paryską w sprawie skuteczności pomocy), jak i 
krajowym (krajowe przystosowawcze programy działań);

C. mając na uwadze, że UE powinna pomagać krajom rozwijającym się w stopniowym 
przechodzeniu z wysokoemisyjnego rozwoju na rozbudowywanie infrastruktury 
niskoemisyjnej, i mając na uwadze, że pomoc UE powinna wspierać rozwój lokalnej 
działalności gospodarczej, tworzenie ekologicznych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa, 
a nie może być powiązana z przedsiębiorstwami UE ani wykorzystywana do ich 
dotowania;  

D. mając na uwadze, że skala, na jaką Bank Światowy obecnie udziela pożyczek do celów 
wsparcia produkcji energii opartej na paliwach kopalnych, musi odpowiadać celom 

                                               
1 Dz.U. C 46 z 24.2.2006, s. 1.
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ograniczania emisji gazów cieplarnianych;

E. mając na uwadze, że parlamentarzyści, zwłaszcza w krajach rozwijających się, mogą i 
powinni odgrywać kluczową rolę w tym programie poprzez zapewnienie rozliczalności i 
skuteczności działania rządów, a także pełnienie żywnotnej roli w przekazywaniu wiedzy 
między wyborcami, ze względu na znaczenie obu tych aspektów dla osiągnięcia przez 
każdy kraj odporności na zmiany klimatu;

F. mając na uwadze, że istniejące mechanizmy finansowe są skomplikowane i niekompletne; 
mając na uwadze, że większość krajów-darczyńców nie dopełniła zobowiązania do 
zapewnienia 0,7% PNB na oficjalną pomoc rozwojową (ODA), aby osiągnięte zostały 
MCR; mając na uwadze również, że mechanizmy finansowe UNFCC uzależnione są od 
dobrowolnego zasilania przez składki darczyńców;

G. mając na uwadze, że poprawa w zarządzaniu lasami jest podstawowym warunkiem 
wstępnym osiągnięcia trwałego ograniczenia wylesiania;  mając również na uwadze, że 
aby zająć się problemem wylesiania i degradacją lasów trzeba, by negocjacje klimatyczne 
odzwierciedlały doświadczenia z przeszłości, jak np. plan działań UE na rzecz 
egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT), 
ukierunkowane na ukrócenie nielegalnych wycinek lasów w drodze rozwiązania problemu 
zarządzania lasami;

H. mając na uwadze, że powinno się ustanowić wspólny system monitorowania całej gamy 
środków finansowych dostępnych na rzecz finansowania dostosowania do zmian klimatu, 
by zapewnić rozliczalny i przejrzysty system finansowania;

1. przypomina, że kraje ubogie są najbardziej narażone na skutki zmian klimatu i dysponują 
najmniejszym potencjałem, by się do nich dostosować;

2. przypomina, że aktualnie przekazywana krajom rozwijającym się pomoc finansowa na 
przeciwdziałanie zmianom klimatu, choć rośnie, pokrywa zaledwie ułamek (mniej niż 
5%) szacunkowych kwot, jakich kraje rozwijające się potrzebować będą w 
nadchodzących dziesięcioleciach;

3. podkreśla konieczność rozwijania w Durbanie spójnej architektury finansowej na rzecz 
walki ze zmianami klimatu, w szczególności aby zagwarantować, by po 2012 r. nie doszło 
do przerwania finansowaniu tego projektu; podkreśla w tym kontekście, że jest 
zapotrzebowanie na zarówno nowe źródła finansowania (np. podatek od transakcji 
finansowych, emisje specjalnych praw ciągnienia, opłaty z lotnictwa/żeglugi itp.), jak i na 
skuteczne mechanizmy ich ściągania;

4. opowiada się za ustanowieniem mechanizmu oceny zgodności, by zapewnić 
skuteczniejsze wykonanie zobowiązań zadeklarowanych w związku z ograniczeniem 
emisji gazów cieplarnianych, finansami, technologia i tworzeniem potencjału;  

5. wzywa ofiarodawców pomocy do zadeklarowania wysokości środków na zasilenie 
Globalnego Funduszu Środowiska, a w jego ramach – do kontynuowania priorytetowego 
traktowania krajów afrykańskich i do asygnowania środków finansowych w oparciu o 
potrzeby i priorytety państw;  
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6. zachęca do ustanowienia funduszu nagradzającego za ograniczanie emisji osiągnięte 
dzięki zrównoważonym praktykom gospodarowania ziemią, w tym ochronie lasów, 
zrównoważonej gospodarce leśnej, unikaniu wylesiania, zalesianiu i zrównoważonemu 
rolnictwu, lub funduszu, który udzielałby zachęt do tego;

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie UE do tworzenia silniejszych powiązań 
pomiędzy MCR a problemem zmian klimatu poprzez włączanie kwestii wpływu zmian 
klimatu i dostosowania do nich w projekty i programy ukierunkowane na osiągnięcie 
MCR, a także we wszelkie szerzej pojęte strategie na rzecz redukcji ubóstwa i politykę 
rozwoju; w tym kontekście nalega, by Komisja udoskonaliła swoje narzędzie 
sprawozdawczości finansowej, by ułatwić analizę finansową zobowiązań UE w zakresie 
klimatu, jak i włączanie problematyki klimatu do głównych nurtów polityki rozwojowej; 

8. zachęca do ustanowienia ram instytucjonalnych mających na celu zajęcie się wszystkimi 
aspektami rozwoju i transferu technologii poprzez koncentrowanie się w szczególności na 
tzw. odpowiedniej technologii, zaprojektowanej specjalnie z myślą o aspektach 
środowiskowych, etycznych, kulturowych, społecznych, politycznych i gospodarczych 
społeczności, dla których jest przeznaczona, na grupowaniu patentów, dzięki czemu 
szereg patentów zachowywanych przez różne jednostki, np. przedsiębiorstwa, 
uniwersytety czy instytucje naukowe, udostępniane będzie innym w ramach wspólnej puli 
patentów przeznaczonych dla produkcji lub dalszego rozwoju badań, a także na prawie 
korzystania przez kraje rozwijające się z pełnego zestawu zasad elastyczności TRIPS;

9. przypomina, że tylko finansowanie publiczne ma kluczowe znaczenie dla tego, by pomoc 
dotarła do najbardziej narażonych na zmiany klimatu społeczności, które dążą do 
przystosowania się do nich, a także by ubogie kraje przyjęły strategie zrównoważonego 
rozwoju; podkreśla ponadto, że Komisja i rządy państw członkowskich muszą zadbać o 
ty, by finansowanie to było dodatkowe wobec istniejących celów w zakresie pomocy 
przyjętych zgodnie z art. 4 ust. 3 UNFCCC; wzywa Komisję, by zgodnie z planem 
działania z Bali z grudnia 2007 r. zapewniła kryteria „dodatkowego finansowania 
klimatycznego” w wymierny, podlegający obowiązkowi sprawozdawczości i sprawdzalny 
sposób;

10. zwraca uwagę na ogromny potencjał odnawialnych źródeł energii w wielu krajach 
rozwijających się; wzywa UE i jej państwa członkowskie do wdrożenia przedsięwzięć w 
dziedzinie odnawialnych źródeł energii realizowanych w krajach rozwijających się i do 
udostępnienia technologii, wiedzy eksperckiej i możliwości inwestycyjnych;

11. przypomina, że celem zasady „zanieczyszczający płaci” jest osiągniecie pozytywnych 
efektów w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń, w krajach rozwijających się jednak 
wdrożenie tej zasady jest utrudnione; nalega zatem, by finansowanie na rzecz 
przeciwdziałania zmianom klimatu przeznaczone dla krajów rozwijających się 
podejmowało tę kwestię w bardziej szczegółowy sposób;

12. przypomina, że aby ograniczyć emisję powstałą w wyniku wylesienia i degradacji lasów, 
należy odejść od krótkowzrocznego mierzenia wahań CO2 w lasach i przyjąć szersze 
podejście, które obejmuje określenie bezpośrednich czynników leżących u podstaw 
wylesiania, w oparciu o proces zasięgania opinii analogiczny do procesu wykorzystanego 
w ramach dobrowolnej umowy o partnerstwie;
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13. wzywa ponadto UE do zadbania o ujęcie w REDD+ mechanizmów ochronnych 
gwarantujących przestrzeganie praw ludności żyjącej w lasach oraz skuteczne 
zatrzymanie procesu zanikania lasów; nalega w szczególności, by program REDD+ nie 
zaszkodziły jakimkolwiek postępom osiągniętym dotychczas dzięki FLEGT 
(egzekwowanie prawa, zarządzanie i handel w dziedzinie leśnictwa), zwłaszcza odnośnie 
do zarządzania leśnictwem, uściślania i uznawania zwyczajowych form posiadania i 
użytkowania gruntów i nieruchomości;

14. jest zdania, że mechanizmy finansowania REDD powinny opierać się na kryteriach 
osiągnięć, w tym w zakresie gospodarki leśnej, i uwzględniać cele strategicznego planu na 
rzecz różnorodności biologicznej na 2011 r., przyjętego na mocy konwencji w sprawie 
różnorodności biologicznej (CBD) COP 10 w Nagoi; 

15. wzywa Bank Światowy, by podejmował ekologicznie rozważne decyzje;

16. uważa, że by właściwie rozwiązać problem zmian klimatu, konieczne jest podjęcie 
rzetelnych badań nad migracją będącą wynikiem tych zmian.


