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Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca konferencji w sprawie zmian klimatu, 
która odbędzie się w Cancùn (COP16)

Parlament Europejski,

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

 uwzględniając piętnastą konferencję stron (COP 15) konwencji UNFCCC oraz piątą 
konferencję stron pełniącą rolę posiedzenia stron protokołu z Kioto (COP/MOP5), które 
odbyły się w Kopenhadze (Dania) w dniach od 7 do 18 grudnia 2009 r., oraz 
uwzględniając zawarte w Kopenhadze porozumienie,

 uwzględniając szesnastą konferencję stron (COP 16) w sprawie konwencji UNFCCC oraz 
szóstą konferencję stron pełniącą rolę posiedzenia stron w sprawie protokołu z Kioto 
(COP/MOP6), które odbędą się w Cancùn (Meksyk) w dniach od 29 listopada do 10 
grudnia 2010 r., 

 uwzględniając pakiet klimatyczno-energetyczny UE z grudnia 2008 r., 

 uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie zmian klimatu, a w szczególności 
rezolucję z dnia 4 lutego 2009 r. zatytułowaną „2050: przyszłość zaczyna się dziś –
zalecenia dla przyszłej zintegrowanej polityki ochrony klimatu UE1” oraz rezolucję z dnia 
10 lutego 2010 r. w dotyczącą wyników konferencji kopenhaskiej w sprawie zmian 
klimatu (COP 15),

 uwzględniając pytanie ustne … skierowane przez Komisję Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zgodnie z art. 115 
Regulaminu oraz uwzględniając oświadczenia Rady i Komisji,

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

A. mając na uwadze, że dowody naukowe jednoznacznie potwierdzają zmiany klimatu oraz 
ich skutki i aby sprostać temu światowemu wyzwaniu należy podjąć działania na szczeblu 
międzynarodowym,

B. mając na uwadze, że po rozczarowujących wynikach konferencji kopenhaskiej 
poświęconej zmianom klimatu konieczne jest przywrócenie zaufania do 
międzynarodowych negocjacji w sprawie zmian klimatu,  

C. mając na uwadze, że kraje rozwinięte, rozwijające się oraz kraje o gospodarkach 
wschodzących, odpowiedzialne za ponad 80% światowych emisji gazów cieplarnianych, 
podjęły zobowiązania / poczyniły obietnice w zakresie ograniczenia emisji, 

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0042.
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D. mając na uwadze, że te zobowiązania/obietnice nie wystarczą, aby osiągnąć cel 
ograniczenia ogólnego średniego rocznego wzrostu temperatury powierzchni ziemi w skali 
światowej do 2°C (tzw. „cel 2°C”),

Ogólny cel COP16 oraz stanowisko UE 

1. podkreśla, że w Cancùn należy uzgodnić konkretne działania, celem utorowania drogi do 
zawarcia kompleksowego międzynarodowego porozumienia w Republice Południowej 
Afryki w 2011 r. dotyczącego okresu po 2012 r., które powinno być zgodne z 
najnowszymi odkryciami nauki oraz z celem 2ºC;

2. wzywa Unię Europejską, aby ponownie przejęła wiodącą rolę w negocjacjach w sprawie 
klimatu oraz aby aktywnie przyczyniła się do nadania bardziej konstruktywnego i 
przejrzystego charakteru konferencji klimatycznej w Cancùn; w związku z tym 
zdecydowanie wzywa Komisję i państwa członkowskie do przemawiania jednym głosem i 
do poprawy ich wewnętrznej procedury podejmowania decyzji, tak aby były w stanie 
szybciej reagować na rozwój w trakcie negocjacji, działać bardziej strategicznie i być 
bardziej aktywne w stosunku do krajów trzecich; 

3. wzywa Unię Europejską, aby potwierdziła swoje silne zaangażowanie w Protokół z Kioto 
oraz aby zgodziła się na kontynuację prac zarówno grupy roboczej ad hoc ds. dalszych 
zobowiązań stron wymienionych w załączniku I w ramach protokołu z Kioto (AWG-KP), 
jak i grupy roboczej ad hoc ds. długoterminowej współpracy w ramach Konwencji 
(AWG-LCA) z włączeniem wytycznych politycznych zawartych w porozumieniu 
kopenhaskim; zwraca się zatem do Unii Europejskiej, aby otwarcie oświadczyła przed 
konferencją w Cancùn, że jest gotowa do kontynuowania drugiej fazy realizacji 
zobowiązań określonych w Protokole z Kioto (lata 2013-2020) poprzez realizację 
odpowiadającego temu okresowi celu, uznając, że aby umożliwić międzynarodowe 
porozumienie na okres po roku 2012, które osiągnęłoby cel 2°C, niezbędne jest 
osiągnięcie podobnych postępów w obydwu obszarach negocjacji; 

4. wzywa UE i jej państwa członkowskie do wzmocnienia zasady „sprawiedliwości w 
odniesieniu do klimatu” w perspektywie długoterminowej (2050 r. i później); opowiada 
się zatem za włączeniem „klauzuli sprawiedliwości” do przyszłych międzynarodowych 
negocjacji w sprawie klimatu;

5. z jednej strony podkreślając niezwykłą pilność negocjacji w sprawie klimatu, z 
zadowoleniem przyjmuje stopniowe podejście proponowane przez Radę i Komisję oraz 
podkreśla znaczenie powzięcia w Cancùn konkretnych decyzji dotyczących finansowania 
(skala, źródła i zarządzanie), adaptacji, leśnictwa, transferu technologii i monitorowania, 
sprawozdawczości i weryfikacji oraz znaczenia zapewnienia pełnej przejrzystości przy 
realizacji szybkiego uruchamiania środków finansowych;

6. uważa, że przyszłe działania UE w zakresie „dyplomacji na rzecz klimatu” powinny 
koncentrować się na zaangażowaniu politycznym na rzecz państw trzecich, polityce 
mającej na celu budowanie skutecznych mechanizmów współpracy międzynarodowej w 
sprawie zmian klimatu zarówno wewnątrz, jak i poza UNFCCC i na współpracy z krajami 
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trzecimi w zakresie klimatu celem udzielenia praktycznego wsparcia na rzecz rozwoju na 
całym świecie, opartego na technologiach niskoemisyjnych i odpornego na zmiany 
klimatu;

Zobowiązania do ograniczenia emisji

7. przypomina, że – według Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) –
osiągnięcie celu 2ºC wymaga, by globalne emisje gazów cieplarnianych osiągnęły 
najwyższe wartości nie później niż do 2015 roku, a następnie do roku 2050 zostały 
zmniejszone o co najmniej 50% w porównaniu z poziomami z 1990 roku i nadal malały;

8. wzywa wszystkich partnerów międzynarodowych, w tym Stany Zjednoczone i Chiny, do 
powzięcia bardziej ambitnych zobowiązań / poczynienia bardziej ambitnych obietnic w 
zakresie ograniczenia emisji w oparciu o zasadę „wspólnej, chociaż zróżnicowanej 
odpowiedzialności”, w celu zapewnienia zgodności z celem 2ºC;

9. przypomina o konieczności przyjęcia celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w 
Unii Europejskiej o 30% do 2020 r., jeżeli wystąpią sprzyjające warunki; 

10. przypomina, że międzynarodowe porozumienie powinno zapewnić osiągnięcie do 2020 r. 
zbiorowego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w krajach rozwiniętych, 
mieszczącego się w górnej części przedziału 25-40 % w porównaniu z 1990 r., zalecanego 
w 4. sprawozdaniu z oceny sporządzonym przez Międzynarodowy Zespół ds. Zmian 
Klimatu (IPCC), oraz że najnowsze dane naukowe wskazują, iż niezbędna jest co 
najmniej 40-procentowa redukcja emisji; a także wzywa do dokonywania redukcji na 
poziomie krajowym; przypomina, że w perspektywie długoterminowej, do 2050 r., 
poziom docelowy redukcji emisji dla UE oraz pozostałych krajów rozwiniętych powinien 
wynosić co najmniej 80% w porównaniu z 1990 r.; 

11. uznaje, że osiągnięcie celu 2°C jest możliwe tylko wtedy, gdy również krajom 
rozwijającym się, w szczególności bardziej zaawansowanym wśród nich, uda się wspólnie 
w znaczącym stopniu i w wymierny sposób ograniczyć do 2020 r. obecnie przewidywane 
tempo wzrostu emisji do poziomu o 15 do 30% niższego niż poziom obecnie 
przewidywany;

Finansowanie

12. przypomina, że kraje rozwinięte zobowiązały się w porozumieniu kopenhaskim do 
zapewnienia nowych, dodatkowych środków finansowych dochodzących do 30 mld USD 
w latach 2010–2012, przeznaczonych szczególnie dla krajów najsłabszych i krajów 
najsłabiej rozwiniętych;

13. uważa, że punktualna realizacja szybkiego uruchomienia środków finansowych jest 
kluczowym czynnikiem w tworzeniu atmosfery zaufania przed konferencją w Cancùn i w 
jej trakcie; podkreśla potrzebę otrzymania obiecanej przez państwa członkowskie UE 
kwoty 7,2 mld EUR celem utworzenia nowych, dodatkowych środków na oficjalną pomoc 
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rozwojową oraz wzywa Unię Europejską do zapewnienia całkowitej przejrzystości przy 
przedkładaniu skoordynowanych sprawozdań z realizacji, które zostaną sporządzone w 
Cancùn, a następnie corocznie; 

14. 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 klimatu oraz skali związanych z nimi kosztów;

15. podkreśla, że w zakresie finansowania działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu i 
dostosowywania się do nich za pomocą nowych mechanizmów powinny być 
przestrzegane i realizowane ustalone zasady w zakresie polityki rozwoju, takie jak zasada 
dobrego zarządzania; 

Monitorowanie, sprawozdawczość i kontrola

16. z zadowoleniem przyjmuje postanowienia zawarte w porozumieniu kopenhaskim 
dotyczące monitorowania, sprawozdawczości i kontroli oraz konsultacji i badań 
międzynarodowych i wzywa Unię Europejską do współpracy ze wszystkimi stronami w 
celu opracowania wytycznych służących do wykonania tych postanowień celem ich 
przyjęcia w Cancùn;

Współpraca z krajami rozwijającymi się i działania dostosowawcze

17. podkreśla historyczną odpowiedzialność krajów rozwiniętych za nieodwracalne zmiany 
klimatu i przypomina o zobowiązaniu do pomocy krajom rozwijającym się i najmniej 
rozwiniętym w dostosowywaniu się do tych zmian, również poprzez udzielanie wsparcia 
finansowego w ramach krajowych przystosowawczych programów działań (NAPA), które 
są istotnymi narzędziami wspomagającymi dostosowanie się do zmian klimatu i 
przyczyniają się do zwiększenia poczucia odpowiedzialności za ten proces;

REDD i pustynnienie 

18. uważa, że konieczne jest udzielenie znacznego wsparcia finansowego oraz pomocy 
technicznej i administracyjnej, aby najpóźniej do 2020 r. zatrzymać całkowity ubytek 
powierzchni lasów tropikalnych oraz przypomina, że finansowanie ze środków 
publicznych jest najbardziej realnym narzędziem w takiej perspektywie czasu; wzywa 
Unię Europejską do działań celem podjęcia w Cancùn konkretnych decyzji w sprawie 
ograniczenia emisji z wylesiania i degradacji (REDD), zawierających konkretne cele;

19. popiera stworzenie mechanizmu służącego ograniczeniu emisji spowodowanych 
wylesianiem i degradacją lasów i wspieraniu usuwania emisji gazów cieplarnianych; 

20. stoi na stanowisku, że należy wzmocnić synergię pomiędzy trzema konwencjami z Rio: w 
sprawie różnorodności biologicznej (CBD), zmian klimatu (UNFCCC) oraz pustynnienia 
(UNCCD);  wzywa Komisję i państwa członkowskie do aktywnego poparcia pomysłu 
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organizacji w ramach szczytu Rio +20 w 2012 r. posiedzenia wysokiego szczebla 
dotyczącego trzech konwencji z Rio;

Gospodarka niskoemisyjna i współpraca w dziedzinie technologii 

21. uważa, że niezależnie od postępu negocjacji międzynarodowych Unia Europejska 
powinna w trybie pilnym unowocześnić własną gospodarkę, aby stała się ona bardziej 
zrównoważona, niskoemisyjna i efektywnie wykorzystująca zasoby, tym samym łagodząc 
zmiany klimatu, wpływając na poprawę jakości powietrza, tworząc bezpieczeństwo 
energetyczne oraz zapewniając, że Unia Europejska stanie się najbardziej konkurencyjną 
gospodarką na świecie, w którym inwestycje są coraz bardziej ukierunkowane na czystsze 
technologie; 

Światowy rynek emisji dwutlenku węgla

22. wzywa UE i jej partnerów do znalezienia w najbliższej przyszłości najskuteczniejszego 
sposobu promowania powiązań między EU ETS i innymi systemami handlu celem 
utworzenia światowego rynku emisji dwutlenku węgla zapewniającego większą 
różnorodność sposobów redukcji emisji, zwiększenie rozmiaru rynku i płynności oraz 
bardziej wydajnym przydziałem środków;

23. wzywa do reformy mechanizmów opartych na projektach takich jak CDM i JI, ustalając 
surowe normy w zakresie jakości projektów, gwarantujące wysoki standard takich 
projektów i wiarygodne, sprawdzalne i rzeczywiste dodatkowe ograniczenie emisji, a 
także zapewniających zrównoważony rozwój w krajach rozwijających się; podziela 
ponadto pogląd Komisji Europejskiej, że należy uzgodnić mechanizmy sektorowe dla 
krajów rozwijających się bardziej zaawansowanych gospodarczo na okres po roku 2012, 
natomiast mechanizm CDM powinien być nadal dostępny dla krajów najsłabiej 
rozwiniętych;

24. nalega, aby UE i jej państwa członkowskie wypełniły swoje zobowiązania związane 
z łagodzeniem zmian klimatu, przede wszystkim w granicach UE, oraz przypomina 
wszystkim zainteresowanym stronom, że elastyczne mechanizmy należy wykorzystywać 
w stopniu minimalnym;

Międzynarodowy transport lotniczy i morski

25. ubolewa nad brakiem postępów w kwestii światowego transportu lotniczego i morskiego i 
kładzie nacisk na potrzebę objęcia międzynarodowego transportu lotniczego i morskiego 
porozumieniem w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu (UNFCCC);

26. wzywa Unię Europejską do zagwarantowania, że w porozumieniu międzynarodowym 
zostanie uwzględniony całościowy wpływ transportu lotniczego i morskiego oraz że cele 



RE\828482PL.doc 7/7 PE445.816v02-00

PL

redukcji dla sektora lotniczego i morskiego będą takie same jak dla innych sektorów 
przemysłu;

Delegacja Parlamentu Europejskiego

27. 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 przynajmniej 
przewodniczący delegacji Parlamentu Europejskiego będą mogli uczestniczyć w 
takowych posiedzeniach w Cancùn w charakterze obserwatorów, z prawem lub bez prawa 
głosu;

28. 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 umawiających się stron spoza UE.


