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B7-0000/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca konferencji w sprawie zmian klimatu, 
która odbędzie się w Ad-Dausze (Katar) (COP 18)
(2012/0000(RSP))

Parlament Europejski,

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

– uwzględniając wnioski z konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmiany klimatu, 
która odbyła się w 2007 r. na Bali, a także 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 Cancunie (Meksyk) w dniach od 29 listopada do 10 grudnia 2010 r., oraz 
uwzględniając ustalenia z Cancunu,

– uwzględniając siedemnastą Konferencję Stron (COP 17) konwencji UNFCCC oraz 
siódmą Konferencję Stron służącą jako spotkanie Stron protokołu z Kioto (COP/MOP7), 
które odbyły się w Durbanie (Republika Południowej Afryki) w dniach od 28 listopada do 
9 grudnia 2011 r., a w szczególności decyzje w sprawie Platformy z Durbanu dotyczącej 
zwiększenia działań na rzecz ochrony klimatu,

– uwzględniając zbliżającą się osiemnastą Konferencję Stron (COP 18) konwencji 
UNFCCC oraz siódmą Konferencję Stron służącą jako spotkanie Stron protokołu z Kioto 
(COP/MOP8), które odbędą się w Ad-Dausze (Katar) w dniach od 26 listopada do 8 
grudnia 2012 r.,

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

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE 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 swoją rezolucję z dnia 4 lutego 2009 r. zatytułowaną „2050: przyszłość 
zaczyna się dziś – zalecenia dla przyszłej zintegrowanej polityki ochrony klimatu UE”2 ,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie strategii UE na 

                                               
1      Dz.U. L 8 z 13.1.2009, s. 3.
2      Dz.U. C 67 E z 18.3.2010, s. 44.
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kopenhaską Konferencję w sprawie Zmian Klimatu (COP 15) 1, z dnia 10 lutego 2010 r. w 
sprawie wyników konferencji kopenhaskiej w sprawie zmian klimatu (COP 15) 2, z dnia 
25 listopada 2010 r. w sprawie konferencji w Cancunie w sprawie zmiany klimatu3 oraz z 
dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie konferencji w Durbanie w sprawie zmian klimatu 
(COP 17) 4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu działania 
prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. 
(2011/2095(INI)) 5,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie działań w związku z 17. 
sesją konferencji stron (COP 17) Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz 7. sesją posiedzenia Stron protokołu z Kioto 
(CMP 7) (Durban, Republika Południowej Afryki, 28 listopada – 9 grudnia 2011 r.), 

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie szybkiego finansowania 
działań związanych ze zmianą klimatu, 

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 18 lipca 2011 r. dotyczące działań dyplomatycznych 
UE w związku ze zmianą klimatu,

– uwzględniając sprawozdanie podsumowujące Programu Ochrony Środowiska Narodów 
Zjednoczonych (UNEP) z listopada 2011 r. pt. „Niwelowanie rozbieżności w odniesieniu 
do emisji”;

– uwzględniając pytania ustne … wniesione 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 w decyzjach w sprawie Platformy z Durbanu dotyczącej zwiększenia 
działań na rzecz ochrony klimatu (zwane dalej pakietem durbańskim) uznano, że zmiana 
klimatu stanowi ogromne i prawdopodobnie nieodwracalne zagrożenie dla społeczności 
ludzkich i planety, w związku z czym wymaga działań wszystkich stron na szczeblu 
międzynarodowym;

B. mając na uwadze, że pakiet durbański w zasadzie położył fundamenty pod globalne, 
ambitne, międzynarodowe i prawnie wiążące porozumienie obejmujące wszystkie strony, 
która ma być przyjęte w 2015 r. i stosowane od 2020 r.;

C. mając na uwadze, że konferencja w Ad-Dausze (COP 18) powinna wykorzystać 
dynamikę, jaką osiągnięto w Durbanie, aby prace nad takim globalnym prawnie wiążącym 
porozumieniem nie zostały przerwane i aby porozumienie zostało osiągnięte do 2015 r.;

                                               
1 Dz.U. C 285 E z 21.10.2010, p. 1.
2 Dz.U. C 341 E z 16.12.2010, p. 25.
3 Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, s. 77.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0504.
5 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0086.
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D. mając na uwadze, że takie globalne prawnie wiążące porozumienie musi być zgodne z 
zasadą „wspólnej, chociaż zróżnicowanej odpowiedzialności”, uznając jednocześnie 
konieczność przyjęcia przez wszystkie kraje emitujące najwięcej gazów cieplarnianych 
ambitnych i wystarczających celów w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych;

E. mając na uwadze, że w pakiecie durbańskim uwzględniono niedostateczne łagodzenie 
zmiany klimatu tylko do 2020, a obecne zobowiązania i obietnice nie wystarczają, aby 
osiągnąć cel polegający na ograniczeniu wzrostu średniej rocznej temperatury 
powierzchniowej na świecie do 2ºC (tzw. cel 2ºC), w związku z czym na konferencji w 
Ad-Dausze należy potraktować te kwestie jako sprawy najwyższej wagi, 

F.  mając na uwadze, że według danych naukowych przedstawionych przez Międzyrządowy 
Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) cel 2ºC można osiągnąć tylko, jeżeli światowe emisje 
osiągną najwyższy poziom przed 2015 r., w roku 2050 zmniejszą się co najmniej o 50% w 
stosunku do roku 1990 i nadal będą się zmniejszały;   mając na uwadze, że UE powinna 
zachęcać do konkretnych działań i ich rzeczywistej realizacji przed 2020 r.,

Platforma z Durbanu dotycząca zwiększenia działań na rzecz ochrony klimatu

1. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie grupy roboczej ad hoc ds. platformy z Durbanu 
dotyczącej zwiększenia działań na rzecz ochrony klimatu i stwierdza, że decyzja 1/CP 17 
wymaga, aby grupa bezzwłocznie rozpoczęła prace w celu opracowania protokołu, innego 
instrumentu prawnego lub uzgodnionego dokumentu końcowego posiadającego moc 
prawną na mocy konwencji mającej zastosowanie do wszystkich stron oraz aby grupa 
zakończyła swe prace możliwie najszybciej, nie później niż w 2015 r.; stwierdza ponadto, 
że prace grupy powinny opierać się na piątym sprawozdaniu oceniającym IPCC, które ma 
zostać opracowane przed 2014 r.

2. stwierdza równocześnie, że pakiet durbański wymaga, aby grupa robocza ad hoc ds. 
długoterminowej współpracy w ramach Konwencji (LCA) osiągnęła wyznaczone cele 
przed konferencją w Ad-Dausze;

3. z pewnym zaniepokojeniem stwierdza, że do tej pory nie osiągnięto postępów w 2012 r., a 
w szczególności zwraca uwagę na niechęć do współpracy, jaką przejawiały niektóre 
strony podczas rozmów w Bonn w maju 2012 r.;

4. w związku z tym uważa, że przed konferencją w Ad-Dausze wszystkie instytucje Unii 
Europejskiej mają obowiązek prowadzić intensywne działania dyplomatyczne w związku 
ze zmianą klimatu oraz budować sojusze międzynarodowe, aby zapewnić realizację 
zobowiązań zawartych w pakiecie durbańskim oraz aby proces UNFCCC doprowadził do 
wspólnego określenia przed 2015 r. nowego wielostronnego systemu;

Protokół z Kioto – drugi okres realizacji zobowiązań  

5. popiera zawartą w pakiecie durbańskim decyzję stron o rozpoczęciu w dniu 1 stycznia 
2013 r. drugiego okresu realizacji zobowiązań Protokołu z Kioto jako okresu 
przejściowego w kierunku nowego międzynarodowego systemu obejmującego wszystkie 
strony, który powstanie do 2020 r.,
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6. domaga się przyjęcia w Ad-Dausze niezbędnych poprawek, aby bezzwłocznie rozpocząć 
drugi okres realizacji zobowiązań protokołu z Kioto na zasadzie tymczasowej;

7. przyjmuje do wiadomości obietnicę zawartą w decyzji 1/CMP 7 pakietu durbańskiego, 
zgodnie z którą data zakończenia drugiego okresu realizacji zobowiązań zostanie ustalona 
na konferencji w Ad-Dausze i że będzie to 31 grudnia 2017 r. albo 2020 r.; 

8. podkreśla potrzebę ilościowego określenia zobowiązań do ograniczenia lub zmniejszenia 
emisji (QELRO), jakie strony miały przedłożyć do maja 2012 r., i przełożenia ich na 
poprawki do protokołu z Kioto na konferencji w Ad-Dausze, zgodnie z decyzją 1/CMP 7; 
stwierdza, że przenoszenie jednostek przyznanej emisji (AAU) na drugi okres realizacji 
zobowiązań jest sprawą, którą należy potraktować tak, aby zapewnić możliwie największą 
wiarygodność protokołu z Kioto w zakresie ochrony środowiska; 

Rozbieżności między potrzebami a rzeczywistością w zakresie łagodzenia zmiany 
klimatu 

9. podkreśla, że pilna sprawą jest, aby wszystkie strony podwyższyły swoje obecne 
standardy do 2020 r., aby osiągnąć cel 2ºC; podkreśla w szczególności pilną potrzebę 
dokonania postępów w niwelowaniu tzw. luki gigatonowej, tj różnicy między wynikami 
badań naukowych a obecnie dawanymi przez strony obietnicami dotyczącymi podjęcia 
zobowiązań i działań w celu zmniejszenia emisji, które byłyby bardziej ambitne niż te 
zawarte w porozumieniu z Kopenhagi i opierałaby się na zasadzie „wspólnej, chociaż 
zróżnicowanej odpowiedzialności” do zmniejszenia poziomu emisji pochodzących z 
międzynarodowego transportu lotniczego i morskiego, emisji fluorowęglowodorów, 
emisji czarnego węgla oraz innych krótkotrwałych czynników powodujących ocieplenie 
klimatu, aby zapewnić zgodność z celem 2ºC; 

10. przypomina, że, jak stwierdzono w czwartym sprawozdaniu oceniającym IPCC, do 
2020 r. państwa uprzemysłowione powinny ograniczyć emisje o 25-40% w stosunku do 
poziomu z roku 1990, natomiast kraje rozwijające się powinny łącznie znacznie 
ograniczyć emisje poniżej obecnie przewidywanego tempa wzrostu poziomu emisji, aby 
do 2020 r. uzyskać ograniczenie emisji rzędu 15-30%;

Finansowanie działań w związku ze zmianą klimatu

11. podkreśla pilną potrzebę zapobieżenia brakowi środków na finansowanie działań po 2012 
r. (kiedy zakończy się okres szybkiego finansowania działań związanych ze zmianą 
klimatu) oraz że należy znaleźć sposób, aby zwiększyć środki na finansowanie działań 
związanych ze zmianą klimatu w okresie 2013-2020; uważa, że zasadnicze znaczenie 
mają konkretne zobowiązania do finansowania w okresie 2013-2020;

12. zauważa, że należy usilnie pracować, aby na konferencji w uruchomić ekofundusz 
klimatyczny, jak uzgodniono w ustaleniach z Cancunu;

Użytkowanie gruntów, zmiany sposobu użytkowania gruntów i leśnictwo (LULUCF) 

13. z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia na konferencji w Durbanie decyzji 2/CMP.7, 
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którą uważa za ważny krok naprzód we wprowadzaniu solidnych zasad rachunkowości w 
sektorze LULUCF; zauważa, że decyzja ta przewiduje dwuletni program prac w celu 
zbadania konieczności wprowadzenia bardziej wszechstronnej rachunkowości, która 
pozwoli zapewnić środowiskową integralność wkładu sektora w zmniejszanie emisji;

Redukcja emisji spowodowanych wylesianiem i degradacją lasów (REDD +)

14. z zadowoleniem odnosi się do przyjętych w Durbanie decyzji dotyczących finansowania, 
zabezpieczeń i poziomów odniesienia; uważa, że w należy poczynić dalsze postępy, w 
szczególności w zakresie technicznej oceny poziomów odniesienia dla lasów; zauważa 
ponadto, że REDD+ ma do odegrania ważną rolę w zmniejszaniu rozbieżności między 
potrzebami a rzeczywistością w zakresie łagodzenia zmian klimatu do 2020 r.;

Międzynarodowy transport lotniczy i morski

15. ponownie domaga się ustanowienia międzynarodowych instrumentów zawierających 
światowe cele redukcji emisji, aby zahamować skutki, jakie wywiera międzynarodowy 
transport lotniczy i morski na klimat; nadal popiera włączenie lotnictwa do europejskiego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji;

Dyplomacja w dziedzinie klimatu

16. podkreśla, że UE powinna nadal prowadzić konstruktywne działania w ramach 
międzynarodowych negocjacji w dziedzinie klimatu i że należy nadal rozwijać unijną 
dyplomację w zakresie klimatu pod egidą Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 
(ESDZ), aby jaśniej wyrazić stanowisko w dziedzinie polityki klimatycznej, nadając 
międzynarodowym negocjacjom w sprawie klimatu nową dynamikę i zachęcając 
partnerów z całego świata, aby również wprowadzili obowiązkowe redukcje emisji oraz 
odpowiednie środki dostosowawcze i środki łagodzenia skutków zmiany klimatu;

17. w związku z tym podkreśla, jak bardzo ważne jest, aby tak ważny podmiot, jakim jest 
Unia Europejska, przemawiał na konferencji w Ad-Dausze jednym głosem, aby dokonać 
postępów w kierunku osiągnięcia międzynarodowego porozumienia i aby Unia pozostała 
zjednoczona pod tym względem;

Delegacja Parlamentu Europejskiego

18. wyraża przekonanie, że delegacja UE odgrywa istotną rolę w negocjacjach na temat zmian 
klimatu i w związku z tym uważa, że jest nie do przyjęcia, że posłowie do Parlamentu 
Europejskiego nie mogli uczestniczyć w posiedzeniach koordynacyjnych UE na 
poprzednich konferencjach stron; oczekuje, że co najmniej przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego będzie mógł uczestniczyć w posiedzeniach koordynacyjnych UE w Ad-
Dausze;

19. zauważa, że zgodnie z porozumieniem ramowym zawartym między Komisją 
i Parlamentem w listopadzie 2010 r. Komisja ułatwiać udział w negocjacjach nad 
umowami wielostronnymi posłów do Parlamentu wchodzących w skład delegacji Unii w 
charakterze obserwatorów; przypomina, że na podstawie traktatu lizbońskiego (art. 218 
TFUE), Parlament musi wyrazić zgodę na umowy zawierane przez Unię z państwami 
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trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi;

°

°         °

20. 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.


