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Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że podczas 

konferencji w Ad-Dausze w sprawie 

zmiany klimatu, która odbyła się w grudniu 

2012 r., przyjęto poprawkę do protokołu 

ustanawiającego drugi okres rozliczeniowy 

na mocy protokołu z Kioto od 1 stycznia 

2013 r. do 31 grudnia 2020 r. zakładającą 

prawnie wiążące zobowiązania do redukcji 

emisji, uwzględnienie nowego gazu 

(trójfluorek azotu), mechanizm 

zwiększania ambicji ustanawiający 

uproszczoną procedurę umożliwiającą 

każdej stronie korektę swoich zobowiązań 

przez zwiększanie ambicji w trakcie 

trwania okresu rozliczeniowego, a także 

postanowienie automatycznie korygujące 

cele danej strony zapobiegające wzrostowi 

jej emisji w okresie 2013–2020 powyżej jej 

średnich emisji z lat 2008–2010; 

H. mając na uwadze, że podczas 

konferencji w Ad-Dausze w sprawie 

zmiany klimatu, która odbyła się w grudniu 

2012 r., przyjęto poprawkę do protokołu 

ustanawiającego drugi okres rozliczeniowy 

na mocy protokołu z Kioto od 1 stycznia 

2013 r. do 31 grudnia 2020 r. zakładającą 

prawnie wiążące zobowiązania do redukcji 

emisji, uwzględnienie nowego gazu 

(trójfluorek azotu), mechanizm 

zwiększania ambicji ustanawiający 

uproszczoną procedurę umożliwiającą 

każdej stronie korektę swoich zobowiązań 

przez zwiększanie ambicji w trakcie 

trwania okresu rozliczeniowego, a także 

postanowienie automatycznie korygujące 

cele danej strony zapobiegające wzrostowi 

jej emisji w okresie 2013–2020 powyżej jej 

średnich emisji z lat 2008–2010; mając na 

uwadze, że Parlament wyraża ubolewanie, 

że pewna liczba państw trzecich, które 

uczestniczyły w pierwszym okresie 

rozliczeniowym protokołu z Kioto nie chce 

uzgodnić drugiego okresu 

rozliczeniowego; 
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14. przypomina swoją rezolucję z dnia 5 

lutego 2014 r., w której wzywa się do 

przyjęcia trzech wiążących celów: celu 

zwiększenia efektywności energetycznej o 

40 %, celu w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych na poziomie co najmniej 

30 % i celu ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych o co najmniej 40 %, i 

ponownie apeluje do Rady i Komisji o 

przyjęcie i wdrożenie, jako części ram 

polityki klimatyczno-energetycznej do 

roku 2030, podejścia 

wielopłaszczyznowego opartego na 

wzajemnie wspierających się, 

skoordynowanych i spójnych celach 

dotyczących zmniejszenia emisji gazów 

cieplarnianych, upowszechniania źródeł 

energii odnawialnej i efektywności 

energetycznej; zwraca uwagę, że cele w 

zakresie efektywności energetycznej i 

odnawialnych źródeł energii, o co apeluje 

Parlament, doprowadziłyby do 

przekraczających 40 % ograniczeń emisji 

gazów cieplarnianych do 2030 r.; 

14. przypomina konkluzje Rady 

Europejskiej z dnia 23 i 24 października, 

w których Rada jednomyślnie uzgodniła 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 

do 2030 r. o co najmniej 40 %, unijny cel 

27 % energii ze źródeł odnawialnych i 

niewiążący cel w zakresie efektywności 

energetycznej; zauważa, że Rada 

Europejska wyklucza jakiekolwiek 

wiążące krajowe cele cząstkowe w celu 

zapewnienia państwom członkowskim 

elastyczności, zgodnie z traktatami UE, w 

określaniu własnego opłacalnego i 

niskoemisyjnego koszyka energetycznego, 

obejmującego odnawialne źródła energii, 

efektywność energetyczną i inne 

technologie niskoemisyjne; 
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20. wyjaśnia, że chociaż drugi okres 

rozliczeniowy w ramach protokołu z Kioto 

będzie w swoim zakresie ograniczony, 

powinien być traktowany jako bardzo 

ważny krok pośredni, dlatego wzywa 

strony, w tym państwa członkowskie UE, 

do jak najszybszego zakończenia procesu 

ratyfikacji tych postanowień, nie później 

niż przed grudniem 201;. zwraca uwagę, że 

Parlament zakończył swoją część 

wyrażając zgodę oraz że włączenie 

społeczeństwa obywatelskiego i 

przejrzystość to elementy konieczne, aby 

móc zrozumieć negocjacje i budować 

zaufanie między wszystkimi stronami w 

związku z konferencją w Paryżu; 

20. wyjaśnia, że chociaż drugi okres 

rozliczeniowy w ramach protokołu z Kioto 

będzie w swoim zakresie ograniczony, 

powinien być traktowany jako bardzo 

ważny krok pośredni, dlatego wzywa 

strony, w tym państwa członkowskie UE, 

do jak najszybszego zakończenia procesu 

ratyfikacji tych postanowień, nie później 

niż przed grudniem 201;. zwraca uwagę, że 

Parlament zakończył swoją część 

wyrażając zgodę oraz że włączenie 

społeczeństwa obywatelskiego i 

przejrzystość to elementy konieczne, aby 

móc zrozumieć negocjacje i budować 

zaufanie między wszystkimi stronami w 

związku z konferencją w Paryżu; wyraża 

ubolewanie, że pewna liczba państw 

trzecich, które uczestniczyły w pierwszym 

okresie rozliczeniowym protokołu z Kioto 

nie chce uzgodnić drugiego okresu 

rozliczeniowego; 

Or. en 


