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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie planu działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną do 2050 r.
(2011/2095(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Plan działania na rzecz wprowadzenia 
konkurencyjnej gospodarki opartej na technologiach niskoemisyjnych do 2050 r.” 
(COM(2011)0112) oraz towarzyszące mu dokumenty robocze (SEC(2011)0288) i 
(SEC(2011)0289),

– 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 art. 48 Regulaminu,

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

A. mając na uwadze, że Parlament Europejski i Rada Europejska zadeklarowały dążenie do 
zapewnienia redukcji emisji gazów cieplarnianych o 80-95% do 2050 r.;

B. mając na uwadze, że Unia Europejska musi uzgodnić konkretne cele w zakresie redukcji 
emisji w celu zagwarantowania podstaw i ram prawnych dla niezbędnych aktów 
ustawodawczych i innych środków;

C. mając na uwadze, że branża przemysłowa musi mieć jasność co do europejskiej strategii 
niskoemisyjnej w celu podejmowania długoterminowych inwestycji;

1. uznaje korzyści dla państw członkowskich płynące z rozwijania gospodarki 
niskoemisyjnej; w związku z tym popiera przedstawiony przez Komisję plan działania na 
rzecz wprowadzenia konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r. wraz z jego 
kursem orientacyjnym, poszczególnymi etapami redukcji emisji w gospodarstwach 
domowych o 40%, 60% i 80% odpowiednio do roku 2030, 2040 i 2050, a także zakresami 
etapów w poszczególnych sektorach, jako podstawę do przedstawiania wniosków 
dotyczących inicjatyw legislacyjnych i innych działań w zakresie polityki gospodarczo-
klimatycznej;

2. wzywa Komisję do przedstawienia w ciągu dwóch kolejnych lat środków niezbędnych do 
osiągnięcia celów na rok 2030 przy uwzględnieniu przede wszystkim krajowych 
zdolności i potencjałów, a także postępu w zakresie działań na rzecz klimatu na szczeblu 
międzynarodowym;
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Wymiar międzynarodowy

3. zauważa, że ogólnoświatowy rozwój i wdrażanie niskoemisyjnych technologii znacznie 
przyspiesza swoje tempo, a przyszła konkurencyjność Europy zależeć będzie od 
zwiększenia poziomu nakładów inwestycyjnych, które obecnie są dużo niższe niż w 
takich krajach jak Chiny w przeliczeniu na procentową proporcję do PKB.

System handlu uprawnieniami do emisji 

4. uznaje, że unijny system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) jest głównym 
instrumentem w zakresie redukcji emisji przemysłowej i propagowania inwestycji w 
technologie niskoemisyjne, ale stwierdza, że w związku z tym, że cena uprawnień do 
emisji jest dużo niższa niż początkowo przewidywano, nie jest w stanie zapewnić 
niezbędnych bodźców inwestycyjnych;

5. zauważa, że ogromna nadwyżka uprawnień, którymi dysponują obecnie przedsiębiorstwa, 
wraz ze spodziewanymi dalszymi usprawnieniami w zakresie efektywności energetycznej, 
oznacza że nie będzie istotnego wzrostu cen uprawnień do emisji, dopóki nie zostaną 
przeprowadzone reformy;

6. wzywa Komisję do przyjęcia środków na rzecz usunięcia słabości systemu handlu 
uprawnieniami do emisji i umożliwienia mu funkcjonowania w pierwotnie zamierzony 
sposób, zwłaszcza przez podjęcie następujących działań przez końcem 2012 r.:

a) ponowna kalibracja systemu handlu uprawnieniami do emisji przez rozpoczęciem 
trzeciej fazy przez wycofywanie uprawnień w celu przywrócenia rzadkości zasobów, a 
tym samym umożliwienie realizacji pierwotnego celu polegającego na dostarczeniu 
bodźców dla inwestycji w technologie niskoemisyjne i środków na rzecz efektywności 
energetycznej, a następnie przedłożenie wniosku dotyczącego aktu ustawodawczego 
mającego umożliwić likwidację uprawnień;

b) przedłożenie przed końcem 2013 r. wniosku ustawodawczego dotyczącego przepisów 
mających zmodyfikować od możliwie najwcześniejszej daty wymóg rocznej liniowej 
redukcji z poziomu 1,74% do poziomu wystarczającego do spełnienia wymogów 
niezbędnych do realizacji celu redukcji emisji CO2 w 2050 r.;

c) przedłożenie wniosku dotyczącego przepisów mających określić od możliwie 
najwcześniejszej daty minimalną cenę podczas aukcji uprawnieniami;

Ucieczka emisji gazów cieplarnianych

7. wzywa Komisję do opublikowania szczegółowych danych na temat realnego wkładu UE 
na rzecz globalnej redukcji emisji CO2 od 1990 r. przy uwzględnieniu unijnej konsumpcji 
produktów produkowanych obecnie poza jej terytorium;

8. wzywa Komisję do przeprowadzania analizy sektorów, w których swobodne 
przyznawanie uprawnień nie zapobiega ucieczce emisji, oraz zaleca, aby Komisja 
przedłożyła wnioski dotyczące granicznych środków dostosowawczych nakładających na 
importerów produktów z tych sektorów obowiązek nabywania uprawnień równoważnych 
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z tymi, które byłyby od nich wymagane w przypadku, gdyby dany produkt był 
produkowany w UE;

Efektywność energetyczna

9. wzywa do przyspieszenia prac prowadzonych w ramach dyrektywy dotyczącej 
ekoprojektu (2009/125/WE) w celu wdrożenia środków ustalonych na poziomie 
zbliżonym do najbardziej skutecznych rozwiązań, a także ustalenia minimalnych 
wymogów dla produktów nieelektrycznych;

Energia odnawialna

10. wzywa Komisję do zachęcania do zrównoważonej produkcji biomasy; podkreśla, że 
realizacja celu UE w zakresie stosowania biopaliw nie może pociągnąć za sobą 
uwolnienia nieproporcjonalnie dużych ilości gazów cieplarnianych;

Badania naukowe

11. wzywa Komisję do zapewnienia, że w perspektywie 2020 priorytet zostanie nadany 
potrzebie rozwijania technologii niskoemisyjnych w celu pobudzenia konkurencyjności 
UE;

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla

12. uznaje znaczenie stosowania technologii CCS dla realizacji celów w zakresie redukcji 
emisji dwutlenku węgla po możliwie najniższych kosztach oraz stwierdza, że opóźnienia 
proceduralne, niedostatki finansowe oraz brak zaangażowania ze strony niektórych 
państw członkowskich mogą zniweczyć ambicję Rady Europejskiej w zakresie 
uruchomienia co najmniej 12 przedsięwzięć demonstracyjnych w zakresie CCS do 2015 
r.; wzywa Komisję do opublikowania planu działania dotyczącego CCS;

Krajowe i sektorowe plany działania

13. z zadowoleniem przyjmuje opracowanie strategii niskoemisyjnych przez niektóre państwa 
członkowskie, ale wzywa wszystkie państwa do stworzenia takich strategii najpóźniej do 
lipca 2013 r.; podkreśla, że Komisja powinna przedłożyć wnioski ustawodawcze 
nakładające obowiązek przygotowania strategii, jeśli do końca 2012 r. wszystkie państwa 
członkowskie się do tego nie zobowiążą;

14. wzywa odpowiednie grupy przemysłowe do przygotowania sektorowych planów 
działania, w których zawarte będą najlepsze sposoby realizacji przez UE celów w zakresie 
gospodarki niskoemisyjnej, z uwzględnieniem niezbędnych poziomów nakładów 
inwestycyjnych i możliwych do wykorzystania źródeł finansowania;

Wytwarzanie energii 

15. zdecydowanie podkreśla konieczność unikania ryzyka uzależnienia od technologii o 
wysokim poziomie emisji; wzywa Komisję do przedłożenia przed końcem 2013 r. 
wniosku ustawodawczego, będącego wyraźnym długoterminowym sygnałem dla 
inwestorów i przewidującego, że od 2015 r. nowe źródła generowania energii 
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elektrycznej, która emitują ponad 100 g CO2/kWh, nie będą mogły funkcjonować dłużej 
niż 10 lat, chyba że zostały zaprojektowane wyłącznie jako elektrownie interwencyjne, 
których czas pracy jest ograniczony do 10% całkowitego potencjału w każdym roku;

Przemysł

16. zdecydowanie podkreśla, że wsparcie UE dla „ekologicznej gospodarki” powinno 
uznawać znaczenie inwestycji czynionych przez istniejące przedsiębiorstwa przemysłowe 
na rzecz promowania znacznych redukcji w wykorzystaniu zasobów i emisji CO2;

Transport

17. z zadowoleniem odnosi się do lepszego niż się spodziewano postępu, który od 2007 r. 
poczynili producenci pojazdów w zakresie redukcji emisji CO2 w samochodach 
osobowych, oraz podkreśla znaczenie szybszego wprowadzania kolejnych usprawnień w 
zakresie efektywności paliwowej; potwierdza, że w ramach przygotowywania 
nadchodzącego przeglądu Komisja powinna zaproponować sposoby zapewnienia, że 
przeciętny poziom emisji CO2 przez nowe samochody będzie odpowiadał uzgodnionemu 
celowi na poziomie nieprzekraczającym 95 g/km do 2020 r., a do 2025 r. nie będzie 
przekraczał 70 g/km;

Rolnictwo

18. wzywa Komisję do przedstawienia konkretnych środków mających na celu zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych i propagowanie korzyści płynących z większej efektywności 
związanych z wykorzystania obszarów rolniczych;

Finansowanie

19. popiera wnioski Komisji w odniesieniu do wieloletnich ram finansowych 2014-2020, aby 
uwzględniały one zarezerwowane środki finansowe na zwiększenie nakładów 
inwestycyjnych oraz propagowanie rozwoju i stosowania technologii niskoemisyjnych; 
popiera zamiar zwiększenia nakładów na działania na rzecz klimatu do 20% całkowitego 
budżetu wieloletnich ram finansowych oraz nalega na opracowanie w tej kwestii 
przepisów umożliwiających skuteczny monitoring;

Dodatkowe środki

20. wzywa Komisję do przedstawienia przed końcem 2012 r. ambitnych wniosków w zakresie 
redukcji emisji metanu i fluorowanych gazów cieplarnianych;

21. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Poziomy nakładów inwestycyjnych muszą zostać w bardzo istotny sposób zwiększone, jeśli 
Europa ma zabezpieczyć swoją przyszłość przemysłową. Zwłaszcza sektor wytwarzania 
energii, który musi podjąć decyzje dotyczące elektrowni mających w dalszym ciągu działać 
przez następne 30-40 lat, wymaga możliwie największej jasności i pewności. Pomoże je 
zapewnić wspieranie przedstawionego przez Komisję planu działania prowadzącego do 
przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. jako podstawy 
kształtowania polityki. Plan ten stanowić będzie ramy dla nowych aktów ustawodawczych i 
innych działań, które kształtować będą charakter nakładów inwestycyjnych.

Zasadnicze znaczenie dla spełnienia wymogów tego planu będzie mieć zagwarantowanie, że 
system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) będzie dostarczać pierwotnie zamierzonych 
sygnałów dla inwestorów. Mechanizm ustalania cen w ramach systemu handlu uprawnieniami 
do emisji miał pierwotnie dostarczać przemysłowi bodźców niezbędnych do propagowania 
inwestycji, które mogą zapewnić redukcję emisji CO2 po możliwie najniższych kosztach. 
Jednak istniejąca obecnie nadwyżka uprawnień sprawiła, że ceny spadły do takiego poziomu, 
że system przyczynia się w niewielkim lub żadnym stopniu do kształtowania inwestycji. 
Dopóki nie zostaną podjęte działania zmierzające do skorygowania tego mechanizmu, nie ma 
szans na to, aby ceny wróciły do poziomów przewidywanych podczas przyjmowania 
przedmiotowych przepisów. Musimy „naprawić” system handlu uprawnieniami do emisji. 

W celu walki z globalnym ociepleniem emisje CO2 muszą zostać zmniejszone na poziomie 
ogólnoświatowym. Ostatnie wskaźniki nie wyglądają obiecująco: poziom emisji wzrósł w 
2010 r. o 6%. Dwutlenek węgla gromadzi się w atmosferze w coraz szybszym tempie. W 
ocenie przeprowadzonej niedawno przez naukowców, którzy sceptycznie wyrażali się o 
realnym zagrożeniu globalnym ociepleniem, stwierdza się, że temperatury rzeczywiście 
wzrastają w tempie bardzo zbliżonym do szacunków przedstawionych przez działający przy 
ONZ Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu. Państwa członkowskie UE były jednymi z 
pierwszych państw na świecie, które wprowadziły uprzemysłowienie i w wielkim stopniu 
zwiększyły wykorzystanie paliw kopalnych; na nas spoczywa obecnie odpowiedzialność za 
pełnienie funkcji lidera w zakresie zmniejszania naszych emisji CO2.

Niektórzy obawiają się, że przyjęcie przedmiotowego planu działania wraz z orientacyjnym 
kursem redukcji emisji i proponowanymi w nim etapami zaszkodzi konkurencyjności Europy, 
nie przynosząc w zamian istotnych korzyści. UE odpowiedzialna jest obecnie jedynie za 11% 
globalnej emisji CO2 i nasze działania podejmowane w pojedynkę nie zahamują procesu 
ocieplenia. Sprawozdawca twierdzi jednak, że inwestowanie w rozwój gospodarki 
niskoemisyjnej wzmocni konkurencyjność Europy, a nie ją osłabi; sprawozdawca jest zdania, 
że ma to zasadnicze znaczenie dla naszej własnej ochrony. Często podkreśla się, że źródłem 
energii elektrycznej w Chinach w dalszym ciągu w 70% jest węgiel, ale kraj też jest również 
największym światowym pionierem w zakresie rozwoju zarówno odnawialnych źródeł energii 
jak i energii jądrowej. Obecny pięcioletni plan rozwoju w Chinach daje priorytet 
niskoemisyjnym inwestycjom ekologicznym i to na taką skalę, która w ogromnej mierze 
przewyższa inicjatywy podejmowane w Europie. W trybie pilnym musimy wesprzeć 
zwycięskie technologie i inwestować w procesy, które w sposób zdecydowanie bardziej 
wydajny wykorzystują energię i zasoby. 

Pozytywnym przykładem ustalania ambitnych celów jest błyskawiczny sukces osiągnięty w 
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ostatnich latach w zakresie redukcji emisji CO2 w nowych samochodach osobowych. Wzrost 
efektywności paliwowej pomaga w równoważeniu konsekwencji dla kierowców w postaci 
wzrostu cen paliwa i przeciwnie do zarzutów podnoszonych podczas przedstawiania tych 
przepisów UE średnia cena nowych samochodów realnie spadła. Możemy także wziąć pod 
uwagę inwestycje czynione przez przedsiębiorstwa takie jak Rolls Royce na rzecz rozwoju 
bardziej efektywnych paliwowo silników samolotowych. Wykorzystujący najnowsze 
technologie i wysoce wyspecjalizowany przemysł wytwarzający niezbędne nam produkty w 
sposób, który wymaga wykorzystania mniejszej ilości zasobów i emituje mniej CO2 w 
procesie produkcji, musi z całą pewnością być ambicją Europy. Zależy nam bowiem na 
prawdziwie „zielonej gospodarce”.

Niektóre energochłonne gałęzie przemysłu wyrażają obawy dotyczące ryzyka ucieczki emisji 
i przedsiębiorstw wycofujących się z Europy w celu uniknięcia wyższych kosztów 
wynikających z działań podejmowanych na rzecz redukcji emisji CO2. Tego typu zmiany z 
pewnością nie byłyby dobre dla gospodarki Europy i w żadnym stopniu nie przyczyniłyby się 
do globalnego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Gdyby takie przypadki miały 
miejsce, należałoby podjąć działania na rzecz ochrony lub kompensaty dla zainteresowanych 
gałęzi przemysłu. Nic nie wskazuje jednak na to, że ryzyko to jest realne. Powinniśmy 
wykazać się ostrożnością w odniesieniu do lobbystów przemysłowych chcących uzasadnić 
swe roszczenia pomocowe na podstawie fałszywych przesłanek.
Europa musi rozwinąć zmysł szybkiego działania, bo w przeciwnym razie grozi jej przegranie 
wyścigu o utrzymanie konkurencyjnej gospodarki. Proces podejmowania decyzji zbyt często 
jest bardzo wolny przypominający czasem niewydolność decyzyjną. Potrzeba nam mniejszej 
liczby debat i większej liczby działań. Jeden przykład dobrze obrazuje ten problem. W marcu 
2007 r. Rada Europejska podjęła decyzję o uruchomieniu do 2015 r. co najmniej 12
przedsięwzięć demonstracyjnych w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. 
Pięć lat później, w chwili przedstawiania niniejszego sprawozdania Parlamentowi, w dalszym 
ciągu nie została wyznaczona lokalizacja ani jednego zakładu demonstracyjnego, który mamy 
zamiar wspierać finansowo, nie mówiąc już o ogłaszaniu przetargów dotyczących umów. Na 
tle porównania powyższego stanu rzeczy z transformacyjnymi osiągnięciami Chin w tym 
samym okresie 5 lat Europa wygląda bardzo mizernie. 

Działania decyzyjne mają zasadnicze znaczenie, jeśli UE nie chce pozostać w tyle. Przyjęcie 
przedmiotowego planu działania oraz wytyczenie ambitnych celów w zakresie rozwijania 
niskoemisyjnej gospodarki daje możliwość pobudzania postępu.

Uwagi
Treść projektu sprawozdania uwzględnia ograniczenia dotyczące długości tekstu określone 
przez Parlament. Zamierzeniem sprawozdawcy jest uzupełnienie zawartych w nim wniosków 
znaczną ilością poprawek. 
Sprawozdawca z zainteresowaniem przyjmuje wiele sugestii udzielonych mu przez kolegów 
w Parlamencie Europejskim, przez przedstawicieli organizacji takich jak Amcham, Business 
Europe, CAN-Europe, CCSA, Cement Industries, CEPI, Client Earth, ECF, E3G, Eurelectric, 
Eurogas, Europejskie Stowarzyszenie Aluminium, Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny, Europia, EWEA, First Solar, GIE, Globe International, LCVP, NFU, Pilkingtons, 
Prince of Wales Corporate Leaders’ Group, Sandbag, Shell, Statoil, T&E oraz WWF; przez 
przedstawicieli rządów Francji, Holandii, Danii i Wielkiej Brytanii; oraz przez prof. Michaela 
Grubba, Michelę Beltracchi, Poppy Kalesi i Nicka Campbella.  W sposób szczególny pragnie 
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podziękować Sarze Deblock, Rogerowi Chadwickowi i Edwinowi Koekkoekowi za udzielone 
przez nich wskazówki. 

Sprawozdawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wnioski, które zdecydował się 
zamieścić w swym projekcie sprawozdania.


