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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie analizy możliwości zwiększenia celu 20 %-owej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych oraz oceny ryzyka ucieczki emisji
(2011/2012(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Analiza możliwości zwiększenia celu 20 %-owej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ocena ryzyka ucieczki 
emisji”(COM(2010)0265) i towarzyszący dokument (SEC(2010)0650), 

– uwzględniając pakiet klimatyczno-energetyczny UE,

– uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje dotyczące zmiany klimatu, a w szczególności 
rezolucję przyjętą w dniu 25 listopada 2010 r. w sprawie konferencji na temat zmiany 
klimatu w Cancún (COP 16)1

– uwzględniając art. 48 oraz art. 50 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że cel UE w zakresie klimatu zakłada ograniczenie wzrostu temperatury 
spowodowanego zmianą klimatu do 2°C w porównaniu z poziomem sprzed okresu 
uprzemysłowienia; mając na uwadze, że pakiet klimatyczny przyjęty w grudniu 2008 r. 
stanowi pierwszy krok w kierunku zapewnienia zgodności działania UE z tym celem; 
mając na uwadze, że państwa odpowiedzialne za około 80% emisji na świecie 
zobowiązały się do ograniczenia emisji, chociaż strony UNFCCC przyznały w Cancún, że 
obecne zobowiązania są niewystarczające, aby osiągnąć cel 2ºC,

B. mając na uwadze, że według Europejskiej Agencji Środowiska emisje gazów 
cieplarnianych w UE w 2009 r. były o 17,3% niższe niż w 1990 r.,

C. mając na uwadze, że globalny limit emisji dwutlenku węgla, który umożliwi osiągnięcie 
celu 2°C, wynosi około 800 miliardów ton CO2 na lata 2005–2050; mając na uwadze, że 
zgodnie z przewidywaniami udział UE w światowej populacji wyniesie w 2050 r. 5,7%,

D. mając na uwadze, że z powodu kryzysu gospodarczego emisje z sektorów objętych 
unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS) były 
znacznie niższe niż przewidywano, poniżej poziomu początkowego przydziału,

E. mając na uwadze, że niższa cena dwutlenku węgla będzie miała znaczący wpływ na 
decyzje inwestycyjne i ograniczy dochody ze sprzedaży uprawnień na aukcji 
przeznaczone na finansowanie działań dotyczących klimatu w UE i w krajach 
rozwijających się,

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2010)0442.
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F. mając na uwadze, że według Komisji intensyfikacja wysiłków w zakresie redukcji do 
30%, przy jednoczesnych skromnych zobowiązaniach innych państw, będzie miała 
początkowo nieznaczny wpływ na energochłonne sektory przemysłu UE, jeżeli w dalszym 
ciągu będą stosowane szczególne środki dotyczące przemysłu;

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji, zgodnie z którym zwiększenie celu do 
30% jest technicznie wykonalne i ekonomicznie opłacalne;

2. wzywa Komisję do jak najszybszego – najpóźniej do końca 2011 r. – przedstawienia 
propozycji zwiększenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 30 % do 2020 r.;

Analiza celu 20 %-owej redukcji z dzisiejszej perspektywy

3. podkreśla, że według klimatologów ograniczenie wzrostu temperatury do średnio 2°C nie 
gwarantuje, że uda się uniknąć bardzo niekorzystnych oddziaływań na klimat, ale 
przekroczenie 2°C może nasilić niekorzystne oddziaływania i zwiększyć 
prawdopodobieństwo osiągnięcia progu nieodwracalnych zmian, po przekroczeniu 
którego wysoki poziom temperatury zaczyna powodować uwalnianie naturalnie 
uwięzionego CO2 z takich pochłaniaczy jak lasy czy wieczna zmarzlina oraz ograniczanie 
naturalnej zdolności oceanów do pochłaniania CO2 ;

4. przypomina, że według 4. sprawozdania z oceny IPCC, aby mieć 50% szansy na 
ograniczenie wzrostu temperatury do 2°C kraje uprzemysłowione muszą ograniczyć swoje 
emisje o 25–40% do 2020 r.; podkreśla, że obecny cel UE nie jest zgodny z celem 2°C; 

5. zwraca uwagę, że Rada Europejska uznała za niezbędne dalsze redukcje w przedziale 80–
95% do 2050 r., w porównaniu z 1990 r.; podkreśla, że przy linearnym spadku w latach 
2009–2050 cel na 2020 r. znajdowałby się w przedziale 34–38% w porównaniu z 1990 r.; 

6. ponownie stwierdza, że całkowita emisja dwutlenku węgla ma decydujące znaczenie dla 
systemu klimatycznego; zwraca uwagę, że nawet ustanawiając cel 30%-owej redukcji w 
2020 r., 55% w 2030 r., 75% w 2040 r. i 90% w 2050 r., UE nadal będzie dwukrotnie 
przekraczać limit emisji dwutlenku węgla na osobę ustalony dla celu 2°C i że opóźnianie 
redukcji znacznie zwiększy całkowitą ilość emisji;

7. podkreśla, że odkładanie działań na rzecz walki ze zmianą klimatu spowodowałoby 
wyższe koszty osiągnięcia celu ustalonego na 2050 r. ze względu na nietrafione 
inwestycje kapitałowe w sektory wysokoemisyjne i wolniejszy proces przyswajania 
technologii; 

8. zwraca uwagę, że zgodnie z analizą Komisji nadwyżka uprawnień w ETS będzie 
odpowiadać około 2,4 miliardom zdeponowanych uprawnień i niewykorzystanych 
międzynarodowych kredytów w 2020 r. 

9. przyznaje, że inwestycje w ekologiczne technologie zależą głównie od sygnału cenowego 
z rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla i tym samym dochodzi do wniosku, że 
zgodnie z celem 20 %-owej redukcji ETS będzie miał bardzo ograniczoną rolę w zakresie 
wprowadzania redukcji i niskoemisyjnych technologii w sektorach, które obejmuje; 

10. zwraca uwagę, że z powodu nadwyżki i niskiej ceny dwutlenku węgla sprzedaż uprawnień 
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na aukcji nie doprowadzi do uruchomienia środków na inwestycje na rzecz klimatu w 
oczekiwanym wymiarze;

Możliwości zwiększenia celu 20 %-owej redukcji i odnośne instrumenty

11. przypomina, że zgodnie z analizą Komisji zwiększenie celu redukcji do 30 % przy 
wysiłkach krajowych na poziomie 25% oznacza obecnie wzrost o 11 mld EUR w 
porównaniu z prognozami z 2008 r. dotyczącymi bezwzględnych kosztów realizacji 
pakietu klimatyczno-energetycznego w 2020 r.; odnotowuje ocenę Komisji, według której 
doprowadzi to do wzrostu ceny dwutlenku węgla w unijnym ETS do około 30 EUR za 
tonę, tj. w przybliżeniu do poziomu uznanego w 2008 r. za niezbędny do osiągnięcia celu 
20 %-owej redukcji;

12. popiera analizę Komisji, zgodnie z którą racjonalny pod względem kosztów podział 
dodatkowych wysiłków pomiędzy sektorami uczestniczącymi i nieuczestniczącymi w 
ETS pozostaje taki sam jak w pakiecie klimatycznym;

13. w pełni zgadza się z analizą Komisji, zgodnie z którą przyjęcie celu 30 %-owej redukcji 
przy efektywnym pod względem kosztów podziale wysiłków pomiędzy sektorami 
uczestniczącymi i nieuczestniczącymi w ETS, jak również przy krajowych wysiłkach 
redukcyjnych na poziomie 25% (reszta podlega kompensacji), odpowiadałoby obniżeniu 
pułapu emisji w ramach ETS o 1,4 miliarda uprawnień; 

14. zwraca uwagę na możliwość wprowadzenia zmiany w ETS, likwidując uprawnienia 
przeznaczone do sprzedaży na aukcji; uważa jednak, że wszystkie sektory powinny mieć 
w tym swój udział; 

15. przyznaje, że pewien potencjał redukcji o największej opłacalności można zaobserwować 
w państwach członkowskich o PKB na mieszkańca poniżej średniej UE i że interwencja 
publiczna mająca ułatwić finansowanie wstępnych inwestycji może okazać się niezbędna 
do osiągnięcia redukcji w sektorach nieuczestniczących w ETS; zwraca uwagę na 
konieczność dokonania rewizji mechanizmów finansowych UE w celu pobudzenia w 
opłacalny sposób redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE; 

16. ubolewa nad brakiem środków pozwalających na ujęcie kosztów ujemnych potencjału 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w przełożeniu na efektywne wykorzystanie energii i 
zasobów; wzywa do rygorystycznego stosowania zasady jak najniższego kosztu w cyklu 
życiowym przy wdrażaniu przepisów dyrektywy w sprawie ekoprojektu oraz wzywa 
Komisję do przeglądu metodologii w celu rozważenia przyjęcia podejścia polegającego na 
„równaniu w górę”; 

17. wzywa do ustanowienia konkretnych celów w zakresie użytkowania gruntów, zmiany 
użytkowania gruntów i leśnictwa w UE, zapewniając ciągłość i integralność 
środowiskową zaangażowania sektora w redukcję emisji, jak również ścisłe 
monitorowanie i rozliczanie; 

18. ponownie stwierdza, że cele UE dotyczące redukcji emisji powinny najpierw zostać 
osiągnięte w UE; przypomina, że korzystanie z międzynarodowych systemów 
kompensacji zastępuje inwestycje w gospodarkę UE i opóźnia redukcje wewnątrz UE;
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Dodatkowe korzyści i skutki

19. jest przekonany, że dobrą stroną wcześniejszego podjęcia działań jest zapewnianie 
znacznych długofalowych korzyści dla konkurencyjności Europy dzięki utrzymaniu silnej 
pozycji na szybko rozwijającym się światowym rynku czystych technologii; 

20. uważa, że zwiększenie celu redukcji do 30% w 2020 r. pozwoliłoby na przywrócenie 
zachęt do podejmowania innowacji utraconych w wyniku łatwiejszego osiągnięcia celu 
20 %-owej redukcji;

21. zwraca uwagę, że zatrudnienie w europejskim przemyśle ekologicznym obejmuje około 
3,4 mln etatów (EPC), co około dziesięciokrotnie przewyższa liczbę etatów w sektorze 
stali w UE w 2007 r.; podkreśla, że według ostatnich badań zwiększenie celu UE w 
zakresie klimatu do 30% może pozwolić na powstanie do 6 mln dodatkowych miejsc 
pracy w Europie;

22. stwierdza, że, chociaż przyjęcie bardziej ambitnych celów w zakresie klimatu ma 
niewątpliwie przede wszystkim pozytywny wpływ na tworzenie miejsc pracy, należy 
podjąć środki mające na celu ułatwienie zmian strukturalnych i przekwalifikowanie 
pracowników z obszarów o dużym spadku zatrudnienia w sektorze wysokoemisyjnym, a 
także zapewnić nowopowstałym sektorom wystarczający dostęp do wykwalifikowanych 
pracowników;

23. podkreśla skalę dodatkowych korzyści związanych z lepszą jakością powietrza, 
szacowanych przez Komisję na 6,3–22 mld EUR rocznie w 2020 r., przy czym suma ta 
nie uwzględnia dodatkowych korzyści wynikających ze zmniejszenia kosztów leczenia; 
zwraca uwagę, że zgodnie z kolejną analizą dodatkowe korzyści w zakresie ochrony 
zdrowia i zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza możliwe dzięki realizacji celu 30 %-
owej redukcji podnoszą tę kwotę do przedziału 6,3–35,8 mld EUR, przy czym wyższa 
wartość jest możliwa do osiągnięcia dzięki wysiłkom na rzecz zmniejszania emisji
wewnątrz UE;

24. bierze pod uwagę analizę Komisji, zgodnie z którą osiągnięcie 30 %-owej redukcji 
doprowadzi do zmniejszenia importu ropy i gazu o około 40 mld EUR w 2020 r. przy 
zakładanej cenie ropy wynoszącej 88 USD za baryłkę w tym samym roku; uważa, że ta 
szacunkowa cena ropy jest najprawdopodobniej zbyt niska, bowiem zgodnie z 
przewidywaniami Międzynarodowej Agencji Energetycznej (2010 r.) cena ropy będzie 
wynosić 108 dolarów do 2020 r., co zwiększyłoby o 20% szacowane korzyści związane z 
mniejszym importem energii; 

25. podkreśla, że dodatkowe korzyści związane z redukcją emisji będą występować jedynie w 
przypadku redukcji emisji wewnątrz UE i tam, gdzie istnieje silny nacisk na zwiększone 
inwestycje w dziedzinie efektywności energetycznej; 

26. stwierdza, że zwiększenie celu redukcji do 30 % przyniesie obywatelom UE więcej 
korzyści niż obciążeń, a krajowe osiągnięcie celów redukcji emisji przyniosłoby najwięcej 
ogólnych korzyści;



PR\858607PL.doc 7/9 PE460.597v01-00

PL

Ocena ryzyka ucieczki emisji

27. stwierdza, że sektory energochłonne prawdopodobnie będą dysponowały na końcu 
drugiego etapu w ramach ETS w 2012 r. znaczną liczbą niewykorzystanych bezpłatnie 
przyznanych uprawnień, które mogą zostać przeniesione na etap trzeci (2013 – 2020), co 
zwiększy ich konkurencyjność na arenie międzynarodowej w porównaniu z 2008 r. 

28. zauważa, że instalacje odpowiedzialne za zdecydowaną większość emisji w sektorze 
pozaenergetycznym objętym przez ETS otrzymały bezpłatne przydziały do wysokości 
wartości odniesienia dotyczącej określonego produktu na podstawie wysokich poziomów 
produkcji przed recesją na cały okres do 2020 r.

29. pozostaje zaniepokojony faktem, że zbyt dużą wagę przywiązuje się do możliwości 
nieoczekiwanych korzyści, co osłabia poparcie społeczeństwa dla unijnej polityki 
przeciwdziałania zmianie klimatu, a także wskazuje na brak dowodów jakichkolwiek 
delokalizacji; 

30. w pełni zgadza się z analizą Komisji, z której wynika, że należałoby powiązać graniczne 
środki dostosowawcze lub uwzględniające import na obszarze objętym ETS ze sprzedażą
wszystkich uprawnień na aukcji w odnośnych sektorach; uważa, że należałoby rozważyć 
wprowadzenie takiego systemu, w szczególności dla standaryzowanych towarów, takich 
jak stal lub cement;

31. popiera zastosowanie bardziej celowego podejścia do stosowania kompensacji i 
ograniczenia stosowania kredytów w ramach mechanizmu czystego rozwoju (CDM) 
wytwarzanych w energochłonnych sektorach poza krajami najsłabiej rozwiniętymi, 
początkowo za pośrednictwem takich środków jak stosowanie mnożnika, na przykład na 
każdą tonę emisji w ramach ETS przypadałyby dwie tony kredytów w ramach CDM do 
wykupienia; 

32. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie
Zmiana klimatu stanowi wciąż rosnące zagrożenie dla ludzkości i skutki ocieplenia o 2°C są 
raczej gorsze niż sądzono początkowo. Chociaż nie można całkowicie uzależniać 
występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych od globalnego ocieplenia, jest wysoce 
prawdopodobne, że zmiana klimatu negatywnie wpływa na ich częstotliwość i nasilenie. 

Niezdolność społeczności międzynarodowej do wypracowania kompleksowego i prawnie 
wiążącego międzynarodowego traktatu w sprawie zmiany klimatu w Kopenhadze nie 
oznacza, że państwa nie podejmują żadnych działań. Wyniki konferencji w Cancún są 
dowodem na to, ze państwa istotnie podejmują działania i negocjacje nabrały rozmachu.
Europa produkuje obecnie o 17,3% mniej dwutlenku węgla w porównaniu z 1990 r.1.
Europejska Agencja Ochrony Środowiska przewiduje, że emisje osiągną poziom sprzed 
2008 r. nawet w przypadku ożywienia gospodarczego, bez konieczności podejmowania 
dalszych działań2.

Kraje europejskie muszą stawić czoła niezwykle ważnym wyzwaniom w trosce o swój 
przyszły dobrobyt i bezpieczeństwo. Realizacja krajowego celu redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, który jest zgodny z założeniami UE w zakresie klimatu, może przyczynić się 
do uzdrowienia gospodarki, wzrostu liczby ekologicznych miejsc pracy i innowacji. 

Skuteczność unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) 
Jeżeli pułap emisji nie zostanie znacznie podniesiony, ETS może okazać się nieskuteczny 
przy zachęcaniu do inwestycji w dziedzinie ekologicznych technologii i innowacji. Analiza 
Komisji3 wykazała, że zgodnie z celem 20 %-owej redukcji nadwyżka uprawnień w ETS 
będzie odpowiadać około 2,4 miliardom zdeponowanych uprawnień i niewykorzystanych 
międzynarodowych kredytów w 2020 r. Nadwyżka ta prowadzi do nieefektywnego sygnału 
cenowego i wpłynie także na znaczny spadek dochodów ze sprzedaży uprawnień na aukcji, 
które mogłyby zostać wykorzystane w celu pobudzenia technologii w zakresie zwalczania 
zmian klimatu oraz inwestycji w oszczędność energetyczną, przyczyniając się tym samym do 
powstania milionów nowych miejsc pracy.

Projekt sprawozdawcy
W związku z powyższym sprawozdawca wzywa Komisję do jak najszybszego – najpóźniej 
do końca 2011 r. – przedstawienia propozycji zwiększenia europejskiego celu redukcji emisji 
gazów cieplarnianych do 30% do końca 2020 r.

Według sprawozdawcy takie podejście jest raczej umiarkowane. Sprawozdawca uważa, że 
podniesienie celu redukcji emisji gazów do 40% byłoby właściwsze z naukowego punktu 
widzenia oraz z perspektywy realizacji celu utrzymania wzrostu temperatury na poziomie 
2°C, nie mówiąc już o celu 1,5°C, uznanym również przez UNFCCC. Sprawozdawca 
                                               
1 Europejska Agencja Środowiska, październik 2010 r.
2 COM(2010) 569 wersja ostateczna, Postęp w realizacji celów z Kioto, s.5
3 SEC (2010) 650, s. 34.
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powstrzymał się przed wezwaniem do pełnego osiągnięcia celu UE w zakresie klimatu na 
szczeblu krajowym, chociaż zwiększyłoby to korzyści dla obywateli europejskich, wpływając 
na poprawę jakości powietrza w Europie i zwiększając inwestycje w gospodarce UE. 


