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B7-0000/2011

Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca konferencji w sprawie zmian klimatu, 
która odbędzie się w Durbanie (COP 17)

Parlament Europejski,

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

– uwzględniając plan działania z Bali (Decyzja 1/COP 13),

– uwzględniając piętnastą Konferencję Stron (COP 15) konwencji UNFCCC oraz piątą 
Konferencję Stron służącą jako spotkanie 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) konwencji UNFCCC oraz szóstą 
Konferencję Stron służącą jako spotkanie Stron protokołu z Kioto (COP/MOP6), które 
odbyły się w Cancún (Meksyk) w dniach od 29 listopada do 10 grudnia 2010 r., oraz 
uwzględniając ustalenia z Cancún,

– uwzględniając zbliżającą się siedemnastą Konferencję Stron (COP 17) w sprawie 
konwencji UNFCCC oraz siódmą Konferencję Stron służącą jako spotkanie Stron 
protokołu z Kioto  (COP/MOP7), które odbędą się w Durbanie (RPA) w dniach od 28 
listopada do 9 grudnia 2011 r.,

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

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. 
zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w 
systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie1,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie strategii UE na 
kopenhaską Konferencję w sprawie Zmian Klimatu2, z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie 
wyników konferencji kopenhaskiej w sprawie zmian klimatu (COP 15)3 oraz z dnia 
25 listopada 2010 r. w sprawie konferencji na temat zmian klimatu w Cancún4, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 lutego 2009 r. zatytułowaną „2050: przyszłość 
zaczyna się dziś – zalecenia dla przyszłej zintegrowanej polityki ochrony klimatu UE”5,

– uwzględniając białą księgę Komisji zatytułowaną „Adaptacja do zmian klimatu:
europejskie ramy działania” (COM(2009)0147) oraz swoją rezolucję z dnia 6 maja 

                                               
1 Dz.U. C 8 z 13.1.09, s. 3.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2009)0089.
3 Teksty przyjęte, P7_TA (2010)0019.
4 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010)0442.
5 Teksty przyjęte, P6 TA(2009)0042.
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2010 r.1 w sprawie białej księgi Komisji zatytułowanej „Adaptacja do zmian klimatu: 
europejskie ramy działania”, a także specjalne sprawozdanie w sprawie odnawialnych 
źródeł energii i łagodzenia zmian klimatu z dnia 9 maja 2011 r.2 przygotowane przez 
Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zielonej księgi Komisji 
zatytułowanej „Ochrona lasów i informacje o lasach w UE: przygotowanie lasów na 
zmianę klimatu”3,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 14 marca 2011 r. dotyczące działań podjętych po 
konferencji w Cancún,

– uwzględniając pytania 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 i art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że dowody naukowe w przeważającej mierze wskazują na zachodzenie 
procesu zmiany klimatu oraz na jego skutki, sugerując w ten sposób, że konieczne jest 
podjęcie działań na szczeblu międzynarodowym w celu sprostania jednemu z głównych 
wyzwań XXI w. i kolejnych stuleci, 

B. mając na uwadze, że międzynarodowe prawnie wiążące porozumienie zgodne z zasadą 
„wspólnej, chociaż zróżnicowanej odpowiedzialności” musi pozostać ogólnym celem, a 
tym samym uznana musi zostać wiodąca rola, jaką odgrywają kraje rozwinięte, oraz 
odpowiedni wkład, jaki wniosą kraje rozwijające się,

C. mając na uwadze, że istniejące zobowiązania i obietnice złożone na mocy porozumienia 
kopenhaskiego i sformalizowane w ramach ustaleń z Cancún nie wystarczą, aby osiągnąć 
cel ograniczenia średniego rocznego wzrostu temperatury powierzchni ziemi w skali 
światowej do 2°C (tzw. „cel 2°C”),

D. mając na uwadze, że w celu utrzymania impulsu politycznego niezbędnego do utorowania 
drogi do kompleksowego międzynarodowego porozumienia zawierającego konkretne cele 
ważne jest budowanie w oparciu o zaufanie i przejrzystość przywrócone podczas 
konferencji COP 16 w Cancún,

E. mając na uwadze, że zachodzące w ostatnich dziesięcioleciach w geopolitycznym świecie 
radykalne zmiany, w wyniku których część krajów rozwijających się to obecnie główni 
gracze na arenie gospodarczej i politycznej, muszą zostać uwzględnione, prowadząc do 
nowej równowagi władzy i wpływów oraz pociągając za sobą nowe role i nowe 
obowiązki,  

Kluczowe cele

                                               
1 Dz.U. C 81 E z 15.3.2011, s. 115.
2 http://srren.ipcc-wg3.de/report
3 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2011)0226.



RE\876174PL.doc 5/8 PE469.950v02-00

PL

1. wzywa strony, aby zadbały o zawarcie kompleksowego prawnie wiążącego 
międzynarodowego porozumienia na okres po roku 2012, wykorzystując oparty na 
zasadach system protokołu z Kioto zgodny z celem 2ºC;   

2. publicznie i zdecydowanie wzywa Unię Europejską, aby potwierdziła swoje silne 
zaangażowanie w realizację postanowień protokołu z Kioto oraz aby podjęła wszelkie 
niezbędne kroki w celu uniknięcia luk między okresami rozliczeniowymi w ramach 
protokołu z Kioto; apeluje zatem do Unii Europejskiej, aby otwarcie oświadczyła przed 
konferencją w Durbanie, że jest gotowa do kontynuowania drugiej fazy realizacji 
zobowiązań określonych w protokole z Kioto (lata 2013-2020);

3. zauważa jednak, że w celu zabezpieczenia międzynarodowego prawnie wiążącego 
porozumienia na okres po roku 2012, które spełniłoby cel 2ºC, konieczne jest dokonanie 
porównywalnego postępu w myśl postanowień konwencji;

4. wzywa wszystkich partnerów międzynarodowych do powzięcia bardziej ambitnych 
zobowiązań w zakresie ograniczenia emisji niż zobowiązania określone w porozumieniu 
kopenhaskim, w oparciu o zasadę „wspólnej, chociaż zróżnicowanej odpowiedzialności”, 
aby zapewnić zgodność z celem 2ºC;

5. podkreśla jak ważne jest, aby podczas konferencji w Durbanie dokonać postępu w dalszej 
realizacji ustaleń z Cancún oraz w zakresie ustalenia daty, od której konieczne będzie 
zmniejszenie globalnych emisji oraz celu redukcji globalnych emisji do 2050 r., a także w 
zakresie określenia w sposób ogólny przyszłej formy zobowiązań podejmowanych 
zarówno przez kraje rozwinięte, jak i przez kraje rozwijające się; przypomina, że –
według dowodów naukowych przedstawionych przez Międzyrządowy Zespół 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;

Strategia UE

6. podkreśla, że przed konferencją w Durbanie wszystkie instytucje UE powinny w szerszy i 
skuteczniejszy sposób rozwinąć dyplomację UE w zakresie klimatu (szczególnie w 
odniesieniu do stosunków UE-Afryka), która powinna dążyć do wypracowania 
wyraźniejszego profilu unijnej polityki przeciwdziałania procesowi zmiany klimatu, 
tworząc nową dynamikę w międzynarodowych negocjacjach klimatycznych oraz 
zachęcając partnerów na świecie, aby również wprowadzili obowiązkowe redukcje emisji;

7. w związku z tym podkreśla, że ważne jest, aby  Unia Europejska jako główny gracz 
mówiła jednym głosem i pozostała zjednoczona; 

Wykorzystywanie ustaleń z Cancún podczas konferencji w Durbanie

8. wyraża zadowolenie, że podczas 16. konferencji COP w 2010 r. strony przyjęły ustalenia 
z Cancún, dostrzegając istnienie globalnego i naglącego problemu zmiany klimatu oraz 
określając cele i środki niezbędne do ich osiągnięcia, jednocześnie przywracając zaufanie 
do procesu UNFCCC jako sposobu na znalezienie globalnego rozwiązania w zakresie 
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zmiany klimatu; zwraca się do wszystkich uczestników, aby podczas negocjacji zadbali o 
utrzymanie pozytywnej atmosfery, jaka panowała w czasie negocjacji w Cancún;

9. przypomina w sposób szczególny, że w ustaleniach z Cancún uznano cel 2ºC (w tym 
konieczność rozważenia, w kontekście pierwszego przeglądu, możliwości wzmocnienia 
długoterminowego globalnego celu na podstawie najlepszej dostępnej wiedzy naukowej, 
w związku z globalnym średnim wzrostem temperatury o 1,5°) oraz że opracowano proces 
służący określeniu daty, od której konieczne będzie zmniejszenie globalnych emisji, i 
ustaleniu celu obniżenia globalnych emisji do 2050 r.;     

10. wzywa strony, aby wykorzystały konferencję w Durbanie w celu uruchomienia 
niezbędnych ustalonych mechanizmów, takich jak ekofundusz klimatyczny czy Komitet 
ds. Dostosowywania, oraz aby skoncentrowały się na opracowaniu mechanizmu 
technologicznego (w tym ośrodka i sieci technologii klimatycznych) i rejestru 
zawierającego plany krajów rozwijających się w zakresie zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych;

11. podkreśla potrzebę podejmowania dalszych działań podczas COP 17 w celu realizacji 
REDD+ (redukcja emisji spowodowanych wylesianiem i degradacją lasów) i usunięcia 
wszelkich możliwych niedociągnięć w tym zakresie;

12. podkreśla, że podczas konferencji w Durbanie konieczne jest poruszenie kwestii dalszego 
opracowania przepisów dotyczących przejrzystości oraz ustalenie odnoszącego się do nich 
przejrzystego programu roboczego, w tym mierzenia, raportowania i weryfikacji; 

13. zauważa, że wciąż istnieją luki w podejściu sektorowym i podejściu nierynkowym i w 
sposób szczególny podkreśla konieczność poruszenia kwestii produkcji i zużycia 
fluorowęglowodorów na mocy protokołu montrealskiego; wzywa do reformy opartych na 
projektach mechanizmów, takich jak mechanizm czystego rozwoju czy mechanizm 
wspólnego wdrożenia, poprzez ustalenie surowych norm w zakresie jakości projektów, 
gwarantujących poszanowanie praw człowieka, oraz wiarygodne, sprawdzalne i 
rzeczywiste dodatkowe ograniczenie emisji, a także sprzyjających zrównoważonemu 
rozwojowi w krajach rozwijających się; podziela ponadto pogląd Komisji Europejskiej, że 
należy uzgodnić mechanizmy sektorowe dla bardziej zaawansowanych gospodarczo 
krajów rozwijających się na okres po roku 2012, natomiast mechanizm czystego rozwoju 
powinien być nadal dostępny dla krajów najsłabiej rozwiniętych;

Finansowanie

14. przypomina, że kraje rozwinięte zobowiązały się do zapewnienia nowych dodatkowych 
środków finansowych w wysokości co najmniej 30 mld USD w latach 2010-2012 
i 100 mld USD rocznie do 2020 r., przeznaczonych szczególnie dla krajów najsłabszych 
i krajów najsłabiej rozwiniętych; wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby 
wywiązywały się ze zobowiązań i zagwarantowały, że środki na dostosowanie i 
łagodzenie będą środkami dodatkowymi w stosunku do docelowego poziomu oficjalnej 
pomocy rozwojowej, wynoszącego 0,7%, oraz by określiły, jaka część zobowiązań będzie 
pochodziła ze środków publicznych; podkreśla ponadto, że aby wnieść wkład w realizację 
tego celu, potrzebna jest mobilizacja zarówno krajowych, jak i międzynarodowych 
środków z wszelkich możliwych źródeł;
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Użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo (LULUCF)

15. domaga się, aby porozumienie zawarte w Durbanie opierało się na solidnych zasadach 
dotyczących użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF), 
które zwiększają ambicje sygnatariuszy załącznika I, są przygotowane z myślą o redukcji 
emisji pochodzących z gospodarki leśnej i użytkowania gruntów, a także wymagają, aby 
sygnatariusze załącznika I rozliczali się każdorazowo ze wzrostu emisji z LULUCF 
i dotrzymywali aktualnych zobowiązań stron do ochrony i ulepszania biotopów 
obniżających zawartość gazów cieplarnianych oraz rezerwuarów tych gazów w celu 
zagwarantowania integralności środowiskowej wkładu sektora w zmniejszenie emisji;

Transport morski i lotnictwo międzynarodowe

16. z zadowoleniem przyjmuje ostatni postęp, jaki dokonał się w Międzynarodowej 
Organizacji Morskiej w zakresie wprowadzenia obowiązkowych środków efektywności 
energetycznej dla międzynarodowej żeglugi morskiej, zauważa jednak, że można to 
traktować jedynie jako pierwszy krok; w związku z tym wzywa Międzynarodową 
Organizację Morską, aby podjęła niezbędne działania na rzecz globalnie obowiązujących 
redukcji emisji pochodzących z transportu morskiego w ramach UNFCCC;

17. wzywa UE  do zagwarantowania, że w porozumieniu międzynarodowym zostanie 
uwzględniony całościowy wpływ transportu lotniczego w formie wiążących celów w 
zakresie redukcji dla transportu lotniczego; jest przekonany, że rozwiązanie tej kwestii 
stało się coraz bardziej naglące z uwagi na najnowsze międzynarodowe wyzwania stojące 
przed dyrektywą 2008/101/WE;

18. wzywa do zbadania, w jaki sposób można dokonać przyznania potencjalnych przychodów 
z globalnych ram polityki uwzględniającej światowe cele w zakresie redukcji emisji na 
rzecz lotnictwa międzynarodowego i transportu morskiego; 

Delegacja Parlamentu Europejskiego

19. wyraża przekonanie, że delegacja UE odgrywa istotną rolę w negocjacjach na temat zmian 
klimatu i w związku z tym uważa, że nie do przyjęcia jest fakt, iż posłowie do Parlamentu 
Europejskiego 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 
Durbanie;

20. zauważa, że zgodnie z porozumieniem ramowym zawartym między Komisją 
i Parlamentem Europejskim w listopadzie 2010 r. Komisja musi ułatwić włączenie posłów 
do Parlamentu jako obserwatorów wchodzących w skład delegacji Unii do negocjowania 
umów wielostronnych; przypomina, że na podstawie traktatu lizbońskiego (art. 218 
TFUE), Parlament Europejski musi wyrazić zgodę na umowy zawierane przez Unię 
z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi;

21. przypomina o zobowiązaniach stron UNFCCC, aby zachęcić do jak najszerszego 
uczestnictwa w procesie UNFCCC, w tym do uczestnictwa organizacji pozarządowych;
wzywa do uczestnictwa w negocjacjach 17. konferencji COP międzynarodowe Forum 
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ds. Kwestii Ludności Rdzennej, gdyż ludność taka jest szczególnie dotknięta zjawiskiem 
zmiany klimatu i koniecznością dostosowywania się do takich zmian;  

*

*        *

22. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz sekretariatowi UNFCCC, z 
prośbą o rozpowszechnienie go wśród wszystkich umawiających się stron spoza UE.


