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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii UE na konferencję 
kopenhaską w sprawie zmian klimatu (COP 15)

Parlament Europejski,

– uwzględniając Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC) oraz protokół z Kioto do tej konwencji,

– uwzględniając zbliżającą się piętnastą Konferencję Stron (COP 15) w sprawie konwencji 
UNFCCC oraz piątą Konferencję Stron pełniącą rolę Posiedzenia Stron w sprawie 
protokołu z Kioto (COP/MOP 5), które odbędą się w Kopenhadze (Dania) w dniach od 
7 do 18 grudnia 2009 r.,

– uwzględniając pakiet klimatyczno-energetyczny przyjęty przez Parlament Europejski dnia 
17 grudnia 2008 r., a w szczególności dyrektywę 2009/29/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE w celu 
usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych1 oraz decyzję nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie starań podejmowanych przez państwa członkowskie 
zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do 2020 r. 
zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych2,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje dotyczące zmian klimatycznych, a 
w szczególności rezolucję z dnia 4 lutego 2009 r. pt. „2050: przyszłość zaczyna się dziś –
zalecenia dla przyszłej zintegrowanej polityki ochrony klimatu UE”3 oraz z dnia 11 marca 
2009 r. w sprawie strategii UE na rzecz kompleksowego porozumienia kopenhaskiego
w sprawie zmian klimatu oraz zapewnienia odpowiedniego finansowania polityki
w dziedzinie zmian klimatu4,

– uwzględniając pytania wymagające odpowiedzi ustnej z dnia… skierowane do Komisji
i Rady w sprawie strategii UE na konferencję kopenhaską w sprawie zmian klimatu (COP 
15) (O-0000/2009 – B7-0000/2009, O-0000/2009 – B7-0000/2009),

– uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w grudniu 2009 r. w Kopenhadze zakończą się negocjacje
w sprawie kompleksowego porozumienia międzynarodowego w sprawie zmian 
klimatycznych obejmującego okres po 2012 r.; mając na uwadze, że porozumienie to 
winno zawierać cel ograniczenia ogólnego średniego rocznego wzrostu temperatury 
powierzchni ziemi w skali światowej do 2°C w stosunku do okresu sprzed epoki 
przemysłowej (tzw. cel 2°C),

                                               
1 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 63.
2 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 136.
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0042.
4 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0121.
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B. mając na uwadze, że aby osiągnąć tzw. cel 2°C, kraje uprzemysłowione muszą odegrać 
wiodącą rolę poprzez znaczne zmniejszenie swoich emisji, a kraje rozwijające się muszą 
także przyczynić się do osiągnięcia tego celu,

C. mając na uwadze, że należy przeznaczyć znacznie większe środki finansowe, aby 
umożliwić podjęcie koniecznych działań w krajach rozwijających się w zakresie 
łagodzenia skutków zmian klimatycznych i dostosowywania się do nich, a w związku
z tym nakłady przeznaczane na radzenie sobie ze zmianami klimatycznymi winny być 
porównywalne z nakładami, których wymagało pokonanie obecnego kryzysu 
finansowego, 

D. mając na uwadze, że UE przyjęła ww. pakiet klimatyczno-energetyczny, na który 
składają się środki legislacyjne zmierzające do jednostronnego ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych do 2020 r. o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r., a przy tym 
zobowiązała się do zmiany tego poziomu na 30%, jeżeli w Kopenhadze osiągnięte 
zostanie wystarczająco ambitne i wiążące porozumienie międzynarodowe,

1. zwraca się do państw UE o jednomyślność, tak aby Unia zachowała wiodącą rolę podczas 
negocjacji na Konferencji Stron COP 15, oraz o utrzymanie wysokiej poprzeczki
w dyskusjach z partnerami międzynarodowymi w celu wypracowania w Kopenhadze 
ambitnego porozumienia międzynarodowego, w zgodzie z najnowszymi postępami 
naukowymi oraz z tzw. celem 2°C;

Zobowiązania w zakresie redukcji

2. podkreśla, że nowe porozumienie międzynarodowe powinno opierać się na zasadzie 
„wspólnej, chociaż zróżnicowanej odpowiedzialności”, przy czym uprzemysłowiona 
część świata winna przejąć inicjatywę w ograniczaniu własnych emisji, podczas gdy 
kraje rozwijające się i gospodarki wschodzące, w szczególności Chiny, Indie i Brazylia, 
winny również zobowiązać się zgodnie z planem działania przyjętym na Bali do podjęcia 
na szczeblu krajowym odpowiednich działań łagodzących skutki w kontekście 
zrównoważonego rozwoju, otrzymując ze strony krajów uprzemysłowionych wymierne, 
podlegające zgłoszeniu i weryfikacji wsparcie i pomoc w zakresie technologii, 
finansowania i budowania potencjału;

3. przypomina, że międzynarodowe porozumienie powinno zapewnić osiągnięcie do 2020 r. 
zbiorowego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w krajach uprzemysłowionych, 
mieszczącego się w górnej części przedziału 25-40% w porównaniu z rokiem 1990, 
zalecanego w 4. sprawozdaniu z oceny sporządzonym przez Międzynarodowy Zespół ds. 
Zmian Klimatu (IPCC), oraz wzywa do dokonywania redukcji na poziomie krajowym;
przypomina, że w perspektywie długoterminowej, do 2050 r., cel w zakresie redukcji 
emisji dla UE oraz innych państw uprzemysłowionych powinien wynosić co najmniej 
80% w porównaniu z rokiem 1990;

4. ponadto przypomina o swoim zaleceniu, zgodnie z którym pewne zasady przyjęte
w pakiecie klimatyczno-energetycznym należy wykorzystać jako plan 
międzynarodowego porozumienia, zwłaszcza obowiązującą krzywą liniową
w odniesieniu do zobowiązań krajów uprzemysłowionych, zróżnicowanie na podstawie 
sprawdzonych emisji oraz wzmocniony system zgodności z rocznym współczynnikiem 
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redukcji;

Finansowanie

5. podkreśla, że zawarcie porozumienia w Kopenhadze mogłoby dostarczyć odpowiedniego 
bodźca dla „nowego ładu ekologicznego”, pobudzając wzrost gospodarczy, wspierając 
technologie ekologiczne i tworząc nowe miejsca pracy w UE i krajach rozwijających się;
zauważa, że początkowe nakłady inwestycyjne ponoszone przez sektor publiczny na 
wydatki związane z infrastrukturą wykorzystującą energię przyjazną środowisku oraz 
dodatkowe badania naukowe i rozwój zaowocują obniżeniem kosztów;

6. podkreśla, że czynny udział wszystkich krajów w działaniach związanych ze zmianami 
klimatu możliwy jest jedynie przy utrzymaniu przez kraje rozwijające się 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego; wzywa zatem do przedstawienia bardziej 
zintegrowanych rozwiązań politycznych w odpowiedzi na wyzwania w zakresie rozwoju
i klimatu;

7. podkreśla, że kraje uprzemysłowione mają obowiązek zapewnienia dostatecznego, 
trwałego i przewidywalnego wsparcia finansowego i technicznego krajom rozwijającym 
się, aby umożliwić im zobowiązanie się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, do 
dostosowania się do skutków zmian klimatu oraz do ograniczenia emisji powodowanych 
wylesianiem i degradacją lasów, a także do skuteczniejszego wzmacniania potencjału 
instytucjonalnego w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przyszłego 
porozumienia międzynarodowego w sprawie zmian klimatu; nalega, aby takie 
zobowiązania zapewniały przewidywalne finansowanie mechanizmów ustanowionych
w kontekście UNFCCC, które dopełniają oficjalną pomoc rozwojową (ODA) i są 
niezależne od rocznych procedur budżetowych w państwach członkowskich;

8. uważa, że zbiorowy wkład UE w działania łagodzące i realizację potrzeb 
dostosowawczych krajów rozwijających się nie powinien być niższy niż 30 mld EUR 
rocznie do 2020 r., która to kwota może zwiększać się wraz ze zdobywaniem wiedzy na 
temat intensywności zmian klimatycznych oraz skali związanych z nimi kosztów;

9. podkreśla, że znaczną część dochodów z licytacji certyfikatów w ramach systemu handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, w tym licytacji w sektorze 
lotnictwa i transportu morskiego, powinno się przeznaczać na umożliwienie krajom 
rozwijającym się walki ze zmianami klimatycznymi i dostosowywania się do nich;

10. podkreśla, że aby zapewnić perspektywiczne wykorzystanie przekazywanych środków 
finansowych należy kierować się doświadczeniem w dziedzinie polityki rozwoju oraz 
ustanowionymi zasadami, takimi jak zasada dobrych rządów;

11. wzywa UE i państwa członkowskie do wzmocnienia istniejących związków partnerskich
w zakresie ochrony klimatu z krajami rozwijającymi się oraz do ustanawiania nowych 
więzów partnerskich tam, gdzie one obecnie nie istnieją, zapewniając znacznie 
zwiększone wsparcie finansowe na rzecz rozwoju i transferu technologii, porozumienia
w sprawie ochrony praw własności intelektualnej oraz budowania potencjału 
instytucjonalnego;
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Światowy rynek emisji dwutlenku węgla

12. podkreślając, że rozwiązania rynkowe, w tym utworzenie światowego rynku emisji 
dwutlenku węgla poprzez mechanizmy światowego systemu ograniczeń i handlu 
emisjami lub systemy podatkowe w krajach rozwiniętych, nie mogą w najbliższej 
przyszłości znaleźć zastosowania w krajach rozwijających się, wzywa UE i jej partnerów 
światowych do znalezienia najskuteczniejszego sposobu promowania przyszłych 
powiązań między systemem handlu uprawnieniami do emisji UE a regionalnymi lub 
federalnymi systemami handlu w USA lub w innych państwach, co z kolei mogłoby 
zaowocować większą różnorodnością sposobów redukcji emisji, zwiększeniem rozmiaru 
rynku i płynności środków oraz bardziej wydajnym przydziałem środków;

13. z zadowoleniem przyjmuje mechanizm czystego rozwoju (CDM) ustanowiony
w protokole z Kioto jako ewentualny sposób umożliwiający krajom rozwijającym się 
uczestnictwo w rynku emisji dwutlenku węgla oraz dostęp do nowoczesnych i wydajnych 
technologii; podkreśla jednak, że wykorzystanie mechanizmów wyrównawczych do 
realizacji celów dotyczących ograniczenia emisji przez kraje uprzemysłowione nie może 
należeć do obowiązków krajów rozwijających się w zakresie łagodzenia skutków ich 
emisji gazów cieplarnianych zgodnie z porozumieniem międzynarodowym w sprawie 
zmian klimatu oraz nie może zastąpić wsparcia finansowego i technologicznego działań 
łagodzących skutki zmian klimatu prowadzonych przez kraje rozwijające się;

14. nalega ponadto, aby surowe kryteria jakości projektów były częścią przyszłych 
mechanizmów wyrównawczych w celu uniknięcia sytuacji, w której państwa 
uprzemysłowione odbierałyby niekosztowne możliwości redukcji krajom rozwijającym 
się, a ponadto w celu zagwarantowania wysokiego standardu takich projektów, 
charakteryzujących się wiarygodnym, sprawdzalnym i rzeczywistym dodatkowym 
ograniczeniem emisji, a także zapewniających zrównoważony rozwój w takich krajach;

Zmiana sposobu użytkowania gruntów, wylesianie i degradacja lasów

15. uważa, że krajom rozwijającym się należy udzielić znacznego wsparcia finansowego oraz 
pomocy technicznej i administracyjnej, aby najpóźniej do 2020 r. zatrzymać całkowity 
ubytek powierzchni lasów tropikalnych oraz jest zdania, że wykazanie takiego 
zaangażowania będzie miało decydujące znaczenie w międzynarodowych negocjacjach 
dotyczących kompleksowego porozumienia światowego w sprawie klimatu na okres po 
2012 r.;

16. popiera wniosek Komisji w sprawie utworzenia ogólnoświatowego Mechanizmu na rzecz 
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla spowodowanych wylesianiem na mocy ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, w oparciu o system 
stałego finansowania; wzywa państwa członkowskie do realizacji swojego zobowiązania 
do powstrzymania wylesiania i degradacji lasów na świecie poprzez przeznaczenie 
znacznej części przychodów ze sprzedaży uprawnień w ramach systemu handlu 
uprawnieniami do emisji UE na ograniczenie wylesiania i degradacji lasów w krajach 
rozwijających się; wzywa państwa członkowskie do poparcia wniosku Komisji
o przyjęcie propozycji Norwegii dotyczącej finansowania i polegającej na przeznaczeniu 
części przyszłych dochodów z handlu przyznanymi ilościami emisji na Mechanizm na 
rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla spowodowanych wylesianiem;
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17. wzywa UE do promowania ścisłych norm społecznych i środowiskowych w dziedzinie 
redukcji emisji spowodowanych wylesianiem i degradacją lasów (REDD); wzywa UE do 
popierania mechanizmów redukcji emisji spowodowanych wylesianiem i degradacją 
lasów, wychodzących poza obecnie stosowane podejście oparte na mechanizmie czystego 
rozwoju i zajmujących się przyczynami wylesiania, takimi jak niewłaściwe rządy, 
ubóstwo, korupcja i brak stosowania prawa, poprzez popieranie reform politycznych
i instytucjonalnych zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym;

Międzynarodowy transport lotniczy i morski

18. nalega, by międzynarodowe sektory transportu lotniczego i morskiego miały do 
wypełnienia te same cele, co inne sektory, a tym samym przyczyniały się do generowania 
dodatkowych wpływów z aukcji w ramach ogólnoświatowego systemu handlu emisjami;

19. mając na uwadze fiasko rozmów na forum Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego i Międzynarodowej Organizacji Morskiej, zwraca się do UE o dążenie do 
objęcia międzynarodowym porozumieniem emisji gazów cieplarnianych pochodzących
z międzynarodowego transportu lotniczego i morskiego, w tym ambitnego, wiążącego 
celu w zakresie redukcji polegającego na ograniczeniu wzrostu globalnej temperatury do 
2°C;

Delegacja Parlamentu Europejskiego

20. wyraża przekonanie, że delegacja UE odgrywa ważną rolę w negocjacjach na temat 
zmian klimatu i w związku z tym uważa, że nie do przyjęcia jest fakt, iż członkowie 
Parlamentu Europejskiego wchodzący w skład tej delegacji nie mogli uczestniczyć
w posiedzeniach koordynacyjnych UE na poprzednich konferencjach stron; oczekuje, że 
przedstawiciele Parlamentu Europejskiego będą mogli uczestniczyć w takich 
posiedzeniach w Kopenhadze, co najmniej w charakterze obserwatorów, z prawem lub 
bez prawa głosu;

21. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Sekretariatowi Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z prośbą
o rozpowszechnienie jej wśród stron umawiających się spoza UE.


