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B7-0000/2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca konferencji w sprawie zmiany klimatu, 
która odbędzie się w Warszawie (COP 19)
2013/0000 (NLE)

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 (CMP 5), 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 (CMP 6), które odbyły 
się w Cancún (Meksyk) w dniach od 29 listopada do 10 grudnia 2010 r., oraz 
uwzględniając ustalenia z Cancún,

– uwzględniając siedemnastą konferencję stron (COP 17) konwencji UNFCCC oraz siódmą 
konferencję stron służącą jako spotkanie stron protokołu z Kioto (CMP 7), 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 osiemnastą konferencję stron (COP 18) konwencji UNFCCC oraz ósmą 
konferencję stron służącą jako spotkanie stron protokołu z Kioto (CMP 8), które odbyły 
się w Ad-Dausze (Katar) w dniach od 26 listopada do 8 grudnia 2012 r., oraz 
uwzględniając przyjęcie pakietu nazywanego „dauhańskim przejściem klimatycznym”,

– uwzględniając dziewiętnastą konferencję stron (COP 19) konwencji UNFCCC oraz 
dziewiątą konferencję stron służącą jako spotkanie stron protokołu z Kioto (CMP 9), które 
odbędą się w Warszawie w dniach od 11 do 23 listopada 2013 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 

                                               
1      Dz.U. L 8 z 13.1.2009, s. 3.
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zaczyna się dziś – zalecenia dla przyszłej zintegrowanej polityki ochrony klimatu UE”1,

– uwzględniając 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 kopenhaskiej konferencji w sprawie zmian klimatu (COP 15)3, z dnia 25 
listopada 2010 r. w sprawie konferencji w Cancún w sprawie zmiany klimatu (COP 16)4,
z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie konferencji w Durbanie w sprawie zmian klimatu 
(COP 17)5 oraz z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie konferencji w Ad-Dausze w sprawie 
zmiany klimatu (COP18)6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu działania 
prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.7,

– uwzględniając komunikat konsultacyjny Komisji z dnia 26 marca 2013 r. dotyczący 
międzynarodowego porozumienia w sprawie zmiany klimatu na 2015 r.: Kształtowanie 
międzynarodowej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu po 2020 r. (SWD(2013) 97 
final),

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie działań w związku z 17. 
sesją konferencji stron (COP 17) konwencji 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. oraz 24 czerwca 2013 r. dotyczące 
działań dyplomatycznych UE w związku ze zmianą klimatu,

– uwzględniając sprawozdanie podsumowujące Programu Ochrony Środowiska Narodów 
Zjednoczonych (UNEP) z listopada 2012 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 i art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że zmiana klimatu stanowi pilne i potencjalnie nieodwracalne 
zagrożenie dla człowieka i dla naszej planety, przez co wymaga międzynarodowych 
działań wszystkich stron;

                                               
1      Dz.U. C 67E z 18.3.2010, s. 44.
2 Dz.u. C 285E z 21.10.2010, s. 1.
3 Dz.U. C 341E z 16.12.2010, s. 25.
4 Dz.U. C 99E z 3.4.2012, s. 77.
5      Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0504.
6   P7_TA-PROV(2012)045.
7      Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0086.
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B. mając na uwadze, że w „dauhańskim przejściu klimatycznym” z wielkim 
zaniepokojeniem zwrócono uwagę na znaczną rozbieżność między skumulowanymi 
skutkami bieżących zobowiązań stron w zakresie łagodzenia zmiany klimatu pod 
względem światowych rocznych emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. a łączną ścieżką 
redukcji emisji zgodną z prawdopodobieństwem utrzymania rocznego średniego wzrostu 
temperatury powierzchni Ziemi na poziomie 2ºC (cel 2ºC);

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

D. mając na uwadze, że konferencja w Warszawie (COP 19) będzie miała kluczowe 
znaczenie dla zapewnienia niezbędnych postępów w realizacji platformy z Durbanu, dla 
opracowania zobowiązań i zawarcia do 2015 r. globalnego porozumienia o wiążącym 
prawnie charakterze; 

E. mając na uwadze, że takie globalne prawnie wiążące porozumienie musi być spójne
z zasadą wspólnej, lecz zróżnicowanej odpowiedzialności zależnej od możliwości, jednak 
należy w nim uznać, że wszyscy najwięksi emitenci gazów cieplarnianych muszą przyjąć 
ambitne i wystarczające cele w zakresie zmniejszenia emisji tych gazów, w zależności od 
zmieniających się możliwości, i podjąć w tym celu odpowiednie środki polityczne;

F. mając na uwadze, że na COP 16 w Cancún (w 2010 r.) kraje rozwinięte zobowiązały się 
przeznaczać co roku do 2020 r. 100 mld USD „nowych i dodatkowych” funduszy na
potrzeby związane ze zmianą klimatu w krajach rozwijających się, lecz do tej pory nie 
uzgodniono na szczeblu międzynarodowym rzeczywistego znaczenia słów „nowe
i dodatkowe”;

Realizacja platformy z Durbanu

1. podkreśla znaczenie prac, jakie grupa robocza ad hoc ds. platformy z Durbanu dotyczącej 
zwiększenia działań na rzecz ochrony klimatu musi podjąć w kwestii zasad i ram 
mających zastosowanie do nowego globalnego porozumienia w sprawie klimatu oraz 
starań na rzecz osiągnięcia tego do 2015 r.; stwierdza ponadto, że prace grupy powinny 
opierać się na piątym sprawozdaniu oceniającym IPCC, które ma zostać opracowane do 
2014 r.;

2.  z zadowoleniem przyjmuje propozycję Sekretarza Generalnego ONZ Ban-Ki Moona, aby 
zorganizować we wrześniu 2014 r. szczyt przywódców światowych poświęcony ochronie 
klimatu; podkreśla, że wydarzenie to należy dobrze przygotować, że musi ono przynieść 
znaczące wyniki i musi mu towarzyszyć zaangażowanie przedstawicieli najwyższego 
szczebla politycznego, aby osiągnąć i utrzymać niezbędną dynamikę polityczną przed 
konferencjami w 2014 i 2015 r.; 

3. uważa, że zaproponowane przez strony zobowiązania związane z łagodzeniem zmiany 
klimatu muszą opierać się na zasadzie wspólnej, lecz zróżnicowanej odpowiedzialności 
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zależnej od możliwości, musi być możliwy ich pomiar i weryfikacja oraz 
sprawozdawczość na ich temat, muszą też być one wystarczające do osiągnięcia celu 2ºC;
przypomina, że w związku z tym, aby osiągnąć cel 2ºC, należy przeprowadzić przegląd 
obecnych zobowiązań i nadać im bardziej ambitny charakter;

Protokół z Kioto

4. pozytywnie ocenia decyzję Unii Europejskiej i szeregu innych stron, by przyłączyć się do 
realizacji drugiego okresu zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto, który rozpoczął 
się w dniu 1 stycznia 2013 r. i stanowi etap przejściowy do nowego systemu 
międzynarodowego obejmującego wszystkie strony, który ma powstać do 2020 r., oraz 
wzywa do jego niezwłocznej ratyfikacji zgodnie z ustaleniami z Ad-Dauhy;

Rozbieżności między potrzebami a rzeczywistością w zakresie łagodzenia zmiany klimatu

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

6. podkreśla zatem, że, aby osiągnąć cel 2ºC, pilnie potrzebne są bardziej ambitne działania 
począwszy od teraz do 2020 r., a w szczególności postępy w zakresie zlikwidowania „luki 
gigatonowej” pomiędzy ustaleniami naukowymi a bieżącymi zobowiązaniami stron; 
podkreśla, że ważną rolę w zlikwidowaniu „luki gigatonowej” mogą odegrać inne środki 
polityczne, w tym efektywność energetyczna i wyeliminowanie fluorowęglowodorów;  

Finansowanie działań związanych ze zmianą klimatu

7. podkreśla, że zasadnicze znaczenie dla zapewnienia postępów w Warszawie oraz ogólnie 
dla podjęcia niezbędnych zobowiązań związanych z łagodzeniem zmiany klimatu mają 
konkretne zobowiązania i działania na rzecz zwiększenia do 2020 r. środków finansowych 
przeznaczanych na walkę ze zmianą klimatu do 100 mld USD; zwraca uwagę na plan 
działań w zakresie rozwoju po 2015 r. i wzywa do osiągnięcia faktycznej synergii między 
oboma procesami, co przyniesie korzystne wyniki zarówno w zakresie polityki rozwoju, 
jak i polityki klimatycznej; przypomina, że większość państw członkowskich nie podjęła 
jeszcze żadnych zobowiązań w zakresie finansowania działań związanych ze zmianą 
klimatu po 2013 r.;

Przystosowanie; straty i szkody

8. przyznaje, że w Ad-Dausze skupiono się na konieczności rozwiązania kwestii strat i szkód 
związanych ze skutkami zmiany klimatu w krajach rozwijających się, które są szczególnie 
narażone na negatywne skutki zmiany klimatu; zwraca też uwagę na decyzję o dokonaniu 
podczas konferencji w Warszawie ustaleń instytucjonalnych niezbędnych do rozwiązania 
tej kwestii;

Użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo (LULUCF) oraz redukcja 
emisji spowodowanych wylesianiem i degradacją lasów w krajach rozwijających się 
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(REDD +)

9. zwraca uwagę na kluczową rolę, jaką LULUCF i REDD + odgrywają w redukcji emisji i 
w szczególności w wyeliminowaniu rozbieżności między potrzebami a rzeczywistością
w zakresie łagodzenia zmiany klimatu; zauważa, że, aby zapewnić środowiskową 
integralność wkładu tego sektora w ograniczenie emisji, konieczne są dalsze prace nad 
kompleksowym systemem rozrachunkowym;

Międzynarodowy transport lotniczy i morski

10. podkreśla, że pomimo niedawnej decyzji UE o „zatrzymaniu zegara” w odniesieniu do 
objęcia lotów międzynarodowych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS) odstępstwo to ogranicza się wyłącznie do jednego roku i zależy od wyniku 
międzynarodowych negocjacji w postaci konkretnych decyzji na temat globalnego środka 
rynkowego dotyczącego emisji wytwarzanych przez międzynarodowy transport lotniczy; 

11. ponawia apel o stworzenie międzynarodowego instrumentu, w ramach którego określono 
by światowe cele w zakresie redukcji emisji, służącego opanowaniu wpływu transportu 
morskiego na klimat;

Dyplomacja w dziedzinie klimatu

12. podkreśla w tym kontekście znaczenie Unii Europejskiej jako jednego z najważniejszych 
graczy (zwłaszcza w bieżącym roku, kiedy to za przewodnictwo i organizację COP 19 
odpowiada państwo członkowskie UE), przemawiającego na konferencji jednym głosem, 
dążąc do zawarcia międzynarodowego porozumienia i utrzymania jedności w tym 
względzie;

Delegacja Parlamentu Europejskiego

13. wyraża przekonanie, że delegacja UE odgrywa istotną rolę w negocjacjach na temat 
zmiany klimatu, i w związku z tym za niedopuszczalne uważa, że posłowie do Parlamentu 
Europejskiego nie mogli uczestniczyć w posiedzeniach koordynacyjnych UE na 
poprzednich konferencjach stron; oczekuje, że co najmniej przewodniczący delegacji 
Parlamentu Europejskiego będzie mógł uczestniczyć w posiedzeniach koordynacyjnych 
UE w Warszawie;

14. zauważa, że zgodnie z porozumieniem ramowym zawartym między Komisją
i Parlamentem w listopadzie 2010 r. Komisja musi ułatwiać posłom do Parlamentu udział
w charakterze obserwatorów w delegacjach Unii negocjujących umowy wielostronne;
przypomina, że na podstawie traktatu lizbońskiego (art. 218 TFUE) Parlament musi 
wyrazić zgodę na umowy zawierane przez Unię z państwami trzecimi lub organizacjami 
międzynarodowymi;

°

°         °

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


