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B9-0044/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu
(2019/2956(RSP))

Parlament Europejski,

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

– uwzględniając porozumienie przyjęte na 21. Konferencji Stron UNFCCC (COP 21) 
dnia 12 grudnia 2015 r. w Paryżu (porozumienie paryskie),

– uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej 
(CBD),

– uwzględniając najnowsze i najbardziej wyczerpujące dowody naukowe dotyczące 
szkodliwych skutków zmiany klimatu, przedstawione przez Międzyrządowy Zespół ds. 
Zmian Klimatu (IPCC) w sprawozdaniu specjalnym zatytułowanym „Globalne 
ocieplenie o 1,5 °C”, jego piąte sprawozdanie oceniające (AR5) i sprawozdanie 
podsumowujące, sprawozdanie specjalne IPCC oraz sprawozdanie specjalne IPCC na 
temat oceanów i kriosfery w zmieniającym się klimacie,

– uwzględniając publikację Europejskiej Agencji Środowiska pt. „Środowisko Europy 
2020 – stan i prognozy w kontekście procesu transformacji w kierunku zrównoważonej 
Europy” (SOER 2020);

– uwzględniając Agendę ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz cele 
zrównoważonego rozwoju, a także dokument Komisji otwierający debatę zatytułowany 
„W kierunku zrównoważonej Europy 2030”, wydany 30 stycznia 2019 r. 
(COM(2019)0022),

– uwzględniając komunikat Komisji z 23 lipca 2019 r. pt. „Zintensyfikowanie działań UE 
na rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów” (COM(2019)0352) oraz komunikat 
Komisji z 20 września 2013 r. pt. „Nowa strategia leśna UE na rzecz lasów i sektora 
leśno-drzewnego” (COM(2013)0659),

– uwzględniając poważne zagrożenie utratą bioróżnorodności opisane w globalnym 
sprawozdaniu z oceny w sprawie różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych 
Międzyrządowej Platformy Naukowo-Politycznej w sprawie Różnorodności 
Biologicznej i Funkcjonowania Ekosystemów z dnia 31 maja 2019 r.,

– uwzględniając 25. Konferencję Stron UNFCCC (COP 25), która odbyła się w Madrycie 
(Hiszpania) w dniach 2–13 grudnia 2019 r.,

– uwzględniając 26. Konferencję Stron UNFCCC, która odbędzie się w grudniu 2020 r., 
oraz fakt, że zgodnie z celami porozumienia paryskiego wszystkie strony tej konwencji 
zobowiązały się do zwiększenia swoich wkładów ustalonych na poziomie krajowym,

– uwzględniając 15. Konferencję Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP 
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15), która odbędzie się w październiku 2020 r. w Kunmingu (Chiny) i podczas której 
strony zadecydują o globalnych ramach powstrzymujących utratę różnorodności 
biologicznej na okres po 2020 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany klimatu – 
europejska, długofalowa i zgodna z porozumieniem paryskim wizja strategiczna na 
rzecz dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu 
gospodarki1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie alarmującej 
sytuacji klimatycznej i środowiskowej2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie konferencji 
klimatycznej ONZ w 2019 r. (COP 25) w Madrycie (Hiszpania)3,

– uwzględniając art. 153 TFUE dotyczący ochrony socjalnej pracowników,

– uwzględniając art. 9 TFUE, który wymaga od UE wspierania wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewniania odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczania wykluczenia 
społecznego, a także zagwarantowania wysokiego poziomu kształcenia, szkolenia oraz 
ochrony zdrowia ludzkiego,

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus (EFS+),

– uwzględniając konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 września 2016 r. w sprawie dumpingu 
socjalnego w Unii Europejskiej4,

– uwzględniając zrewidowaną Europejską kartę społeczną Rady Europy,

– uwzględniając badanie Uniwersytetu Bostońskiego z 2019 r. pt. „Pentagon Fuel, 
Climate Change, and the Costs of War” [Zużycie paliwa przez Pentagon, zmiana 
klimatu i koszty wojny],

– uwzględniając raport o rozwoju społecznym na 2019 r. przygotowany w ramach 
Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że bezzwłoczne i ambitne działania mają kluczowe znaczenie dla 
ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 °C w celu uniknięcia olbrzymiej utraty 
różnorodności biologicznej, degradacji ekosystemów, niedoboru zasobów, 
zanieczyszczenia i wzrostu zagrożeń dla zdrowia; mając na uwadze, że skutki kryzysu 

1 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0217.
2 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0078.
3 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0079.
4 Dz.U. C 204 z 13.6.2018, s. 111.
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klimatycznego są już odczuwalne na całym świecie i nadal pogłębiają się w 
zastraszającym tempie;

B. mając na uwadze, że w raporcie o rozwoju społecznym na 2019 r. przygotowanym w 
ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju stwierdzono, iż różnice w 
rozwoju społecznym są nadal powszechne i pojawiają się nowe kategorie nierówności; 
mając na uwadze, że należy pilnie zająć się tymi pogłębiającymi się nierównościami 
społecznymi i gospodarczymi oraz w połączeniu z wszystkimi działaniami w dziedzinie 
klimatu;

C. mając na uwadze, że kryzysy klimatyczny i środowiskowy wymagają działań 
zrywających z obsesją wzrostu gospodarczego, który jest główną przyczyną obu 
kryzysów, a także mając na uwadze, że „Europejski Zielony Ład” musi być początkiem 
końca tego destrukcyjnego dogmatu;

D. mając na uwadze, że od 2010 r. sami giganci naftowi i gazowi wydali 250 mln EUR na 
działalność lobbingową w UE; mając na uwadze, że globalny strajk klimatyczny łączy 
na całej planecie setki milionów ludzi, którzy domagają się położenia kresu rządom 
interesów ukierunkowanych na paliwa kopalne;

E. mając na uwadze, że obecnie mamy możliwość przedstawienia ambitnego, 
całościowego i kompleksowego planu inwestycji i transformacji, którego podstawą 
będą demokracja, regulacja i kontrola publiczna; mając na uwadze, że nie możemy 
pozostawić rozwiązania problemów siłom rynkowym, które te problemy stworzyły, w 
związku z czym termin Zielony Ład nie jest wystarczający do wskazania ewolucji 
wymaganej według wiodących opinii naukowych;

F. mając na uwadze, że mamy ostatnią szansę na rozwiązanie tego kryzysu 
środowiskowego i społecznego; mając na uwadze, że możemy skutecznie stawić czoła 
wspólnym wyzwaniom, tylko jeżeli zajmiemy się wszystkimi kryzysami łącznie; mając 
na uwadze, że obecna Komisja jest ostatnią, która może przedstawić propozycje 
rozwiązania tych kryzysów i nie może sobie pozwolić na porażkę w realizacji tego 
zadania;

G. mając na uwadze, że Zielony Ład musi doprowadzić do radykalnej, systematycznej i 
globalnej rewolucji naszych sposobów produkcji, konsumpcji i dystrybucji, do poprawy 
warunków życia, a jednocześnie do dekarbonizacji naszych społeczeństw, a także mając 
na uwadze, że musi być sprawiedliwy i korzystny dla wszystkich; mając na uwadze, że 
ww. kryzysy dowodzą, iż konieczne są wspólne działania na rzecz innej Europy, w 
której priorytetowo traktuje się planetę i ludzi, a nie zysk;

1. przypomina, że kryzysy w dziedzinie klimatu i różnorodności biologicznej oraz rosnące 
nierówności społeczne i gospodarcze stanowią najważniejsze wyzwania, przed którymi 
stoi ludzkość i że Europejski Zielony Ład stwarza okazję do wspólnego i skutecznego 
rozwiązania tych problemów; podkreśla, że gruntowna zmiana polityki, terminowa 
współpraca międzynarodowa, solidarność oraz zobowiązanie do wysokiego poziomu 
ambicji to jedyny sposób na utrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 
1,5 °C oraz na poradzenie sobie z nierównościami; uważa, że Europejski Zielony Ład 
musi mieć charakter transformacyjny oraz doprowadzić do radykalnej, systematycznej i 
globalnej rewolucji naszych sposobów produkcji, konsumpcji i dystrybucji;
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2. odnotowuje wniosek Komisji dotyczący Europejskiego Zielonego Ładu; podkreśla, że 
musi on wspierać cel zrównoważonego rozwoju, chronić i wzmacniać ekosystemy UE, 
zapewnić ich zachowanie oraz chronić zdrowie i dobrostan ludzi przed zagrożeniami i 
skutkami związanymi ze środowiskiem; podkreśla, że Europejski Zielony Ład to nie 
tylko usprawniona polityka w dziedzinie klimatu, lecz także plan inwestycyjny, który 
powinien doprowadzić do pełnej transformacji gospodarki i społeczeństwa oraz w 
zdecydowany sposób ukierunkować je na ekologię, chronić prawa socjalne i poprawić 
życie wszystkich mieszkańców naszej planety; podkreśla, że cele zrównoważonego 
rozwoju powinny służyć jako nadrzędne ramy kształtowania i wdrażania polityki;

3. uważa, że solidarność musi być centralnym elementem Europejskiego Zielonego Ładu i 
że musi być ukierunkowana na zewnątrz; podkreśla, że podstawą tego ładu musi być 
sprawiedliwość społeczna oraz że musi on zająć się problemem nierówności 
społecznych i gospodarczych łącznie z globalnym ociepleniem; podkreśla znaczenie 
poszanowania i wzmocnienia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach i we 
wszystkich sektorach, a zwłaszcza ze związkami zawodowymi, aby zapewnić 
sprawiedliwą transformację; przypomina w związku z tym o zobowiązaniu Unii do 
uznania i promowania roli partnerów społecznych; uważa, że Europejski Zielony Ład 
musi opierać się na zasadach sprawiedliwości klimatycznej oraz bazować na wiodących 
opiniach naukowych i być z nimi w pełni zgodny;

4. sprzeciwia się szafowaniu modnymi hasłami i sloganami maskującymi mało ambitne, 
nieskuteczne i przewrotne działania w dziedzinie klimatu oparte na zasadach 
rynkowych, które to działania w ostatecznym rozrachunku przynoszą korzyści dużym 
przedsiębiorstwom i sektorowi paliw kopalnych; uważa, że Europejski Zielony Ład jest 
szansą na zerwanie z ramami neoliberalnymi, a także na to, by UE ostatecznie uznała 
swój dług klimatyczny i historyczną odpowiedzialność za większe zaangażowanie; 
uważa, że w czasach alarmującej sytuacji klimatycznej stopniowe działania są 
absolutnie niewystarczające oraz że Europejski Zielony Ład musi być radykalnym i 
transformacyjnym programem prowadzącym do szybkich, dalekosiężnych i 
bezprecedensowych zmian w naszej gospodarce i społeczeństwie; odrzuca integrację 
rynkową jako sposób wyrównywania szans zgodnie z interesami dużych 
przedsiębiorstw oraz wzywa do wzmocnienia sektora publicznego w takich 
strategicznych obszarach jak energetyka i przemysł, poprawy jego zdolności 
realizowania celów środowiskowych, a jednocześnie zmniejszania nierówności 
społecznych i terytorialnych;

5. podkreśla, że jednostronne koncentrowanie się na wzroście gospodarczym 
doprowadziło do alarmującej sytuacji w dziedzinie klimatu i różnorodności 
biologicznej; zauważa, że nie można rozwiązać problemów bez zmiany sposobu 
myślenia, który je spowodował; ubolewa, że Komisja określa Europejski Zielony Ład 
jako nową strategię wzrostu; podkreśla potrzebę wprowadzenia modeli gospodarczych, 
które zamiast ślepo troszczyć się o wzrost gospodarczy, będą brały pod uwagę 
ograniczenia naszej planety, potrzeby społeczne i prawa człowieka;

6. domaga się uwzględniania kompleksowej i istotnej perspektywy płci we wszystkich 
obszarach polityki, w szczególności w polityce klimatycznej i społecznej, biorąc pod 
uwagę, że polityka oszczędnościowa, wykluczenie społeczne oraz zmiana klimatu mają 
największy wpływ na kobiety i społeczności marginalizowane; potwierdza, że 
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Europejski Zielony Ład musi uwzględniać perspektywę płci, jeżeli ma być skuteczny i 
umożliwić realizację zakładanych celów; wzywa UE i jej państwa członkowskie do 
pełnego wdrożenia nowego planu działania w sprawie równości płci uzgodnionego na 
konferencji COP 25;

7. uważa, że kapitalizm nie jest ani nie może stać się ekologiczny; uważa, że dominujący 
system społeczno-gospodarczy jest ze swej natury niestabilny oraz że kapitalistyczna 
akumulacja jest całkowicie sprzeczna z fizycznymi ograniczeniami naszej planety i 
zakłóca równowagę będącą podstawą wszystkich form życia; ubolewa z powodu 
instrumentalizacji obaw obywateli dotyczących środowiska naturalnego w celu 
kontynuowania kapitalistycznej akumulacji, obejmowania nią nowych obszarów i 
tworzenia nowych form przejmowania przyrody przez sektor prywatny (tzw. „kapitał 
naturalny”), a także czerpania korzyści z prawdziwych obaw związanych z ochroną 
środowiska bez rzeczywistego rozwiązania problemów leżących u ich podstaw; 
stwierdza, że walka ze zmianą klimatu jest nierozerwalnie związana ze zwalczaniem 
nierówności społecznych i gospodarczych oraz z walką o pokój;

Zwiększenie ambicji UE w dziedzinie klimatu na lata 2030 i 2050

8. podkreśla, że mając na uwadze zasadę wspólnej, lecz zróżnicowanej odpowiedzialności, 
UE musi dawać przykład i przedstawić zmieniony ustalony na poziomie krajowym 
wkład wynoszący co najmniej 70 % na długo przed konferencją COP 26 w Glasgow, 
aby dać pozostałym stronom dość czasu na ustosunkowanie się do tych ambitnych 
planów i zmianę własnych celów; podkreśla, że nie należy postrzegać ambitnych celów 
w zakresie dekarbonizacji jako obciążenia dla gospodarki, ponieważ w rzeczywistości 
umożliwią one międzysektorowe wdrażanie ambitnych strategii politycznych w 
dziedzinie obniżania emisyjności;

9. ubolewa, że UE konsekwentnie wspierała cele, które nie są zgodne z określonym w 
porozumieniu paryskim celem ograniczenia wzrostu średniej temperatury na świecie do 
1,5 °C, oraz że państwa członkowskie wykazały się w Radzie niskim poziomem 
ambicji; ubolewa, że obecna polityka UE umożliwi ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych jedynie o około 60 % do 2050 r.; zauważa w szczególności, że 
dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii i dyrektywa w sprawie efektywności 
energetycznej, których cele wynoszą odpowiednio 32 % i 32,5 % do 2030 r., są dalekie 
od tego, co jest konieczne do utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 
1,5 °C i nie odzwierciedlają niezbędnego poziomu ambicji;

10. odnotowuje z zaniepokojeniem negatywną rolę działalności lobbingowej sektora paliw 
kopalnych i innych branż w procesie kształtowania polityki UE, a w szczególności 
zwraca uwagę na brak przejrzystości w Radzie;

11. odrzuca koncepcje wyrażania wartości przyrody w pieniądzach i handlu prawem do 
zanieczyszczania; domaga się podejścia normatywnego do regulowania emisji gazów 
cieplarnianych; wzywa do opracowania polityki ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych opartej na szczegółowych regulacjach określonych i monitorowanych 
przez ONZ;

12. uważa, że Komisja musi podjąć niezwłoczne działania na rzecz wdrożenia 
Europejskiego Zielonego Ładu, a także unikać przeprowadzania dalszych ocen, jeżeli 
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istnieją jasne dowody naukowe; uważa, że takie próby są grą na zwłokę spowalniającą 
proces transformacji; ponownie przypomina, że Parlament ogłosił alarmującą sytuację 
klimatyczną i środowiskową oraz że UE musi podjąć odpowiednie działania w drodze 
określenia i realizowania ambitnych celów w zakresie dekarbonizacji, które należy 
osiągnąć najpóźniej do 2040 r.;

13. z niepokojem odnotowuje rozwiązania proponowane w długoterminowej strategii UE w 
zakresie dekarbonizacji i nadmierne poleganie na rozwiązaniach technologicznych, 
których większość nie jest jeszcze rozwinięta w dostatecznym stopniu; podkreśla, że 
podstawą transformacji energetycznej UE musi być przejście najpóźniej do 2050 r. na 
system energetyczny w pełni oparty na odnawialnych źródłach energii;

14. jest zdania, że dwuetapowe podejście zaproponowane w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu w odniesieniu do przeglądu unijnego wkładu ustalonego 
na poziomie krajowym jest zachętą dla sektora paliw kopalnych do bardziej 
ukierunkowanego lobbingu, i uważa to podejście za niejednoznaczny sygnał dla 
pozostałych stron porozumienia paryskiego w odniesieniu do poziomu ambicji UE na 
2030 r.; podkreśla, że wyolbrzymianie trudności związanych z dekarbonizacją między 
50 % a 55 % nie wskazuje na przywództwo na arenie międzynarodowej, lecz prowadzi 
do dalszego usprawiedliwiania mało ambitnych wkładów ustalanych na poziomie 
krajowym;

15. nadal odnosi się krytycznie do zaproponowanej przez Komisję koncepcji neutralności 
klimatycznej, zgodnie z którą wyklucza się emisje gazów cieplarnianych z sektorów 
międzynarodowych, np. emisje z transportu lotniczego i morskiego oraz emisje 
powstające w całych łańcuchach wartości przedsiębiorstw wielonarodowych, a 
jednocześnie promuje się środki kompensacji oraz wykorzystywanie fałszywych 
rynków emisji, co pozwala czerpać zyski z zanieczyszczenia środowiska i z dóbr 
naturalnych; uważa, że nacisk kładziony na „neutralność klimatyczną” odwraca uwagę 
od potrzeby stopniowego odejścia od paliw kopalnych na rzecz regulacji wspierających 
zrównoważony rozwój; jest głęboko przekonany, że należy zwrócić uwagę na 
gruntowną dekarbonizację prowadzoną w odpowiedzialny i sprawiedliwy sposób, co 
wymaga przejścia ku energii ze źródeł odnawialnych i planowania przyszłości bez 
paliw kopalnych; ostrzega przed niebezpiecznym liczeniem na przyszłe technologie 
wychwytywania i składowania dwutlenku węgla na dużą skalę w celu osiągnięcia 
neutralności emisyjnej, podczas gdy obecnie nie ma dowodów, że można stworzyć i 
wprowadzić takie technologie na szerszą skalę; ostrzega przed niebezpiecznym 
poleganiem na takich naturalnych pochłaniaczach dwutlenku węgla jak oceany, lasy i 
gleba, ponieważ jeszcze nie w pełni rozumiemy ich kompleksowe funkcjonowanie i 
dynamikę;

16. wzywa Komisję do zaproponowania ambitnej ustawy o klimacie, wprowadzającej do 
prawa możliwe do zweryfikowania cele i uwzględniającej emisje pośrednie;

17. z niecierpliwością oczekuje na nową i ambitniejszą strategię UE w zakresie 
przystosowania się do zmiany klimatu i ma nadzieję, że będzie ona sprzyjać 
równowadze w finansowaniu działań łagodzących i przystosowawczych, a także 
ponownemu skupieniu się na działaniach adaptacyjnych;
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Zaopatrzenie w tanią i bezpieczną energię ze źródeł odnawialnych

18. przypomina, że polityka energetyczna ma służyć ludziom i jej celem musi być przede 
wszystkim zapewnienie sprawiedliwego dostępu do energii w drodze zagwarantowania 
prawa do energii; uważa, że ubóstwo energetyczne jest ściśle związane z kryzysem 
klimatycznym, oraz podkreśla potencjał Europejskiego Zielonego Ładu w zwalczaniu 
nierówności i kryzysu klimatycznego w kontekście polityki społecznej prowadzącej do 
transformacji ekologicznej; przypomina o prawie do domu i podkreśla, jak Europejski 
Zielony Ład może zagwarantować to prawo, a jednocześnie wyeliminować ubóstwo 
energetyczne i umożliwić dekarbonizację dzięki należytemu poziomowi ambicji i 
odpowiednio finansowanym strategiom politycznym;

19. potępia prywatyzację sektorów energetycznych, która prowadzi do wzrostu cen i 
wzrostu ubóstwa energetycznego; podkreśla, że energia jest dobrem publicznym, a 
dostęp do energii odnawialnej i energii przystępnej cenowo jest prawem podstawowym; 
nalega, aby zdemokratyzować i zdecentralizować systemy energetyczne oddane na 
własność publiczną i publicznie zarządzane oraz rozpowszechnić projekty energetyczne 
na poziomie społeczności, aby lepiej ukierunkować je na cele środowiskowe i 
społeczne; jest głęboko zaniepokojony alarmującą liczbą gospodarstw domowych 
znajdujących się w sytuacji ubóstwa energetycznego w UE lub dotkniętych ubóstwem 
energetycznym, i powtarza, że równy dostęp do zrównoważonej i przystępnej cenowo 
energii jest prawem podstawowym, a zatem należy zabronić odłączania od dostaw 
energii elektrycznej lub ciepła; ponadto uważa, że środki efektywności energetycznej w 
budynkach mogą poprawić sytuację mieszkaniową i przyczynić się do zmniejszenia 
ubóstwa energetycznego; podkreśla jednak, że koszty renowacji nie powinny być 
ponoszone przez najemców;

20. wyraża ubolewanie w związku z używaniem „neutralności technologicznej” jako 
eufemizmu w celu ukrycia rzeczywistego nacisku na kapitałochłonne technologie, które 
zapewniają hegemonię dużych przedsiębiorstw energetycznych w ramach scenariusza 
Europejskiego Zielonego Ładu; potępia liczbę projektów dotyczących paliw kopalnych, 
znajdujących się w 4. wykazie projektów będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, które pogłębiają uzależnienie od gospodarki opartej na paliwach 
kopalnych;

21. wzywa Komisję do zwiększenia wskaźnika renowacji budynków publicznych i 
rozszerzenia zakresu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków; 
wzywa Komisję do zaproponowania zwiększonych celów w ramach dyrektywy w 
sprawie odnawialnych źródeł energii i dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej; uważa, że inicjatywa „fala renowacji” powinna obejmować konkretne 
działania i środki mające na celu wspieranie renowacji budynków, zarówno 
publicznych, jak i prywatnych, aby uzyskać niemal zerowe zużycie energii do 2050 r.; 
zwraca się do Komisji i państw członkowskich, aby rozważyły zwiększenie wskaźnika 
renowacji budynków publicznych oraz zapewniły odpowiednie finansowanie publiczne, 
a jednocześnie tworzyły uczciwe możliwości zatrudnienia;

22. wyraża zaniepokojenie faktem, że pomimo nierozwiązanej kwestii gospodarowania 
odpadami jądrowymi i związanych z tym wyzwań dotyczących bezpieczeństwa 
Komisja i niektóre państwa członkowskie promują środki jądrowe jako jedno z 
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rozwiązań dla kryzysu klimatycznego;

23. wyraża zaniepokojenie z powodu zainteresowania Komisji „dekarbonizacją gazu” i 
wykorzystywania uzasadnień dotyczących bezpieczeństwa energetycznego i 
przystępności cenowej dla klientów w celu wprowadzenia gazu do unijnej strategii na 
rzecz dekarbonizacji; zwraca się do Komisji o niezwłoczne przedstawienie przeglądu 
rozporządzenia w sprawie TEN-E, aby zagwarantować, że kolejny 5. wykaz projektów 
będących przedmiotem wspólnego zainteresowania będzie przestrzegać nowych 
kryteriów zgodnie z porozumieniem paryskim;

Zmobilizowanie sektora przemysłu na rzecz czystej gospodarki o obiegu zamkniętym

24. podkreśla, że należy pilnie zadbać o to, by prawdziwy sens zasad gospodarki o obiegu 
zamkniętym został w pełni wdrożony we wszystkich przepisach i procesach, ponieważ 
statystyki dotyczące przepływów materiałowych i wytwarzania odpadów pokazują, że 
gospodarka o obiegu zamkniętym jest nadal w początkowej fazie rozwoju, podczas gdy 
prawdziwa gospodarka o obiegu zamkniętym może zminimalizować ilość odpadów i 
wydobycia zasobów, poprawić efektywność energetyczną, ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych i przyczynić się do ochrony różnorodności biologicznej; uważa, że 
inwestycje, dodatkowe prawodawstwo i monitorowanie postępów mają zasadnicze 
znaczenie;

25. podkreśla potrzebę promowania konsumpcji i produkcji na szczeblu lokalnym w 
oparciu o zasady odmowy, ograniczenia, ponownego wykorzystania, recyklingu i 
naprawy w celu wyeliminowania strategii biznesowych polegających na celowym 
postarzaniu produktów, które są zaprojektowane tak, aby ich żywotność była krótsza i 
konieczna była ich wymiana, oraz podkreśla potrzebę dostosowania konsumpcji do 
ograniczeń planety; uważa, że prawo do naprawy i stałego wsparcia w odniesieniu do 
usług informatycznych jest niezbędne do osiągnięcia zrównoważonej konsumpcji; 
wzywa do włączenia tych praw do prawodawstwa UE;

26. wzywa Komisję do przedstawienia wniosków mających na celu zakończenie handlu 
odpadami, który jest szczególnie szkodliwy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
oraz dla środowiska naturalnego w krajach trzecich, a także apeluje o wspieranie 
budowania zdolności do gospodarowania naszymi odpadami w UE,

27. wzywa wszystkie instytucje UE, państwa członkowskie i władze lokalne do 
dopilnowania, aby wszystkie ich zamówienia publiczne, łącznie z technologiami 
cyfrowymi, były zgodne z wysokimi standardami w zakresie ochrony środowiska i 
praw człowieka; wzywa Komisję do zbadania, czy obowiązujące europejskie i krajowe 
przepisy i praktyki dotyczące zamówień publicznych dostosowane są do zobowiązań 
UE i państw członkowskich w zakresie ochrony środowiska i praw człowieka; wzywa 
Komisję do zmiany dyrektyw UE w sprawie zamówień publicznych, aby zapewnić, że 
duzi nabywcy publiczni będą opracowywać, publikować i egzekwować zasady 
należytej staranności z myślą o zapewnieniu przestrzegania Wytycznych ONZ 
dotyczących biznesu i praw człowieka, Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych oraz najważniejszych konwencji MOP w całym łańcuchu dostaw; 
wzywa instytucje UE, aby dawały przykład, stosując się do wytycznych dotyczących 
społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych i istniejących najlepszych praktyk 
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wśród nabywców publicznych w ramach swoich własnych zamówień;

28. podkreśla, że tworzywa sztuczne ulegające biodegradacji i tworzywa sztuczne 
pochodzenia biologicznego są sprzeczne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym 
oraz że należy skoncentrować się na ograniczaniu tworzyw sztucznych i tworzeniu 
gospodarki tworzyw sztucznych o obiegu zamkniętym; wzywa Komisję do promowania 
i stanowienia prawa na rzecz gospodarki tworzyw sztucznych o całkowicie zamkniętym 
obiegu, co wyklucza tworzywa sztuczne ulegające biodegradacji oraz tworzywa 
sztuczne pochodzenia biologicznego; uważa, że żadne przedsiębiorstwo nie może mieć 
prawa do zanieczyszczania; wzywa Komisję do wdrożenia bardziej rygorystycznych 
środków dotyczących tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, w tym systemów 
rozszerzonej odpowiedzialności producenta; przypomina, że zapewnianie dostaw 
surowców lub źródeł energii nie powinno powodować walk geopolitycznych, szkód 
środowiskowych w regionach słabiej rozwiniętych ani żadnej innej formy 
neokolonializmu;

29. wzywa Komisję do przedstawienia prawdziwie transformacyjnego nowego planu 
działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, który zawierałby solidne 
środki zaostrzające rozszerzoną odpowiedzialność producenta i regulujące 
projektowanie produktów dla zrównoważonego rozwoju; podkreśla potrzebę 
rozszerzenia przepisów dotyczących ekoprojektu i etykietowania energetycznego na 
wszystkie główne kategorie produktów; podkreśla, że konieczne jest wspieranie 
wdrażania technologii cyfrowych środkami regulacyjnymi, które przyczynią się do 
zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego łańcuchów wartości ICT, aby 
zapewnić zgodność działań na rzecz cyfryzacji z celami zrównoważonego rozwoju i 
celami polityki w zakresie klimatu, energii i środowiska;

30. uznaje, że polityka przemysłowa i polityka pracy wymagają zmian strukturalnych 
wynikających z głębokiej dekarbonizacji przemysłu europejskiego, w szczególności 
sektorów energochłonnych; podkreśla również, że polityki te muszą zapewnić 
tworzenie miejsc pracy, lepsze warunki pracy i prawa oraz wyższe wynagrodzenia, a 
także że konieczne są gwarancje zachowania liczby miejsc pracy w przemyśle; 
podkreśla w związku z tym znaczenie poszanowania i wzmocnienia dialogu 
społecznego na wszystkich szczeblach i we wszystkich sektorach, w szczególności ze 
związkami zawodowymi; podkreśla, że inwestycje publiczne mają zasadnicze znaczenie 
dla odwrócenia nierównego rozwoju wynikającego z logiki rynkowej, ponieważ 
zapewniają wysokiej jakości miejsca pracy oraz silną politykę spójności w Unii 
Europejskiej;

31. wzywa Komisję do przedstawienia w trybie pilnym strategii przemysłowej UE, która 
stawia przemysł UE na drodze do głębokiej dekarbonizacji przy zastosowaniu podejścia 
regulacyjnego, w szczególności w odniesieniu do energochłonnych gałęzi przemysłu; 
wzywa do zapewnienia wystarczających inwestycji w szkolenia i kształcenie siły 
roboczej w celu dostosowania się do tych zmian, co zagwarantuje, że nikt ani żaden 
region nie pozostanie w tyle; podkreśla, że gospodarka o rzeczywiście zamkniętym 
obiegu stworzy dodatkowe miejsca pracy wysokiej jakości w obszarze recyklingu, 
konserwacji, naprawy oraz ponownego wykorzystania i regeneracji produktów;

32. wzywa Komisję do zmiany zasad pomocy państwa, aby zagwarantować, że energia ze 
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źródeł odnawialnych, transport kolejowy i modernizacja budynków mogą korzystać z 
takiej pomocy; ubolewa nad faktem, że obecne przepisy dotyczące pomocy państwa 
faworyzują energię węglową i energię jądrową (co odzwierciedla decyzja w sprawie 
Hinkley Point C, Paks II i mechanizmy zdolności wytwórczych elektrowni węglowych);

Przyspieszenie przejścia na zrównoważoną i inteligentną mobilność

33. oczekuje strategii Komisji na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności w 2020 r. 
i oczekuje, że doprowadzi ona do radykalnych zmian w systemach transportowych w 
całej Europie dzięki przesunięciu multimodalnego transportu towarowego w kierunku 
kolei i śródlądowych dróg wodnych, promowaniu ekologicznej logistyki i zmniejszeniu 
ilości towarów;

34. podkreśla, że utrzymanie i zachowanie własności publicznej w transporcie publicznym 
jest najskuteczniejszym sposobem ukierunkowania i osiągnięcia skutecznej 
dekarbonizacji sektora transportu oraz zapewnienia ludności prawa do mobilności; 
domaga się odwrócenia trwającej lub zakończonej już liberalizacji w sektorach 
transportu, która z reguły prowadzi do degradacji infrastruktury, sprzętu i świadczonych 
usług; podkreśla, jak bardzo prywatyzacja usług publicznych, takich jak transport, 
osłabia prawa pracowników;

35. apeluje do państw członkowskich o wdrożenie systemów bezpłatnego transportu 
publicznego, uwzględniających w poszczególnych systemach transportowych jednolity 
i multimodalny system biletowy, a także systemów udostępniania pojazdów 
publicznych, zapewniając powszechną dostępność, a jednocześnie zniechęcając do 
korzystania z samochodów prywatnych;

36. podkreśla, jak bardzo zrównoważony rozwój obszarów miejskich ogranicza potrzebę 
indywidualnego transportu dzięki tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy w obrębie 
społeczności lokalnych i unikaniu tworzenia społeczności osób dojeżdżających do 
pracy; podkreśla, że bardziej ekologiczne miasta oraz bezemisyjny transport publiczny 
stanowią zasadnicze elementy inteligentnej mobilności zgodnej z zasadami 
zrównoważonego rozwoju na obszarach miejskich; wzywa miasta i gminy, by 
traktowały priorytetowo infrastrukturę dla rowerzystów i pieszych, a nie infrastrukturę 
drogową, a także zapewniły inwestycje mające na celu rozwinięcie odpowiednich sieci 
dla infrastruktury paliw alternatywnych; apeluje do Komisji i państw członkowskich o 
wspieranie planów mobilności na obszarach miejskich i wiejskich, uzasadnionych 
interesem publicznym, oraz o zintegrowanie wszystkich nowych środków transportu w 
celu poprawy jakości usług dla obywateli oraz zmniejszenia kosztów środowiskowych 
dla miast; wzywa Komisję, państwa członkowskie i zainteresowane strony do 
promowania produkcji lokalnej;

37. podkreśla zapotrzebowanie na skuteczny i sprzyjający włączeniu społecznemu transport 
publiczny, obejmujący obszary miejskie, podmiejskie i wiejskie, który powinien być 
dostępny dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się; podkreśla konieczność 
istnienia szybkiej, przystępnej i niezawodnej sieci kolejowej między wszystkimi 
dużymi miastami europejskimi, aby uniknąć konieczności korzystania z lotów 
wewnątrz Europy lub ją ograniczyć; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zdecydowanego zwiększenia wysiłków i inwestycji na rzecz osiągnięcia tego celu, a 
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jednocześnie wycofania wszelkich istniejących zachęt, które stoją w sprzeczności z tym 
celem; zwraca uwagę na znaczenie finansowania projektów infrastrukturalnych w 
dziedzinie transportu dla umożliwienia osiągnięcia celów klimatycznych, a także na 
znaczenie współpracy transgranicznej pomiędzy państwami członkowskimi; w kwestii 
finansowania transportu ze środków unijnych uważa, że dostosowanie do osiągania 
celów klimatycznych powinno być jednym z kryteriów kwalifikowalności projektów;

38. odrzuca dalsze rozszerzanie systemów handlu uprawnieniami do emisji na inne sektory, 
takie jak sektor żeglugi, i kładzie nacisk na konieczność stosowania podejścia 
regulacyjnego w zakresie dekarbonizacji we wszystkich sektorach; apeluje o ambitne 
cele w zakresie redukcji emisji CO2, SOx, pyłu i NOx w transporcie morskim, a także o 
jak największe ograniczenie zanieczyszczeń z transportu w ramach celów 
międzynarodowej polityki handlowej;

39. wzywa Komisję, aby ambitnie dążyła do zmniejszenia emisji pochodzących z lotnictwa 
i natychmiast zaproponowała zaprzestanie wszelkich przydziałów bezpłatnych 
uprawnień dla przedsiębiorstw lotniczych w ramach unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji (ETS) oraz zażądała pełnej zgodności mechanizmu 
kompensacji i redukcji CO2 dla lotnictwa międzynarodowego (CORSIA) z 
obowiązującym prawodawstwem UE i planowymi zobowiązaniami w zakresie redukcji 
emisji;

40. ubolewa, że największym sektorom zanieczyszczającym środowisko, takim jak 
lotnictwo, przyznawane są ogromne dotacje za pośrednictwem zwolnienia paliwa 
lotniczego z podatku, dopłat do paliw kopalnych oraz braku harmonizacji w odniesieniu 
do ogólnounijnego podatku od biletów; podkreśla, że takie subsydia nie gwarantują 
równych warunków działania w porównaniu z bardziej zrównoważonym rodzajem 
transportu, jeżeli są stosowane w takich samych okolicznościach; podkreśla, że zarówno 
Komisja, jak i państwa członkowskie są odpowiedzialne za stosowanie zasady 
„zanieczyszczający płaci” w odniesieniu do lotnictwa; zauważa, że w przeszłości 
państwa członkowskie zaakceptowały stopniowe wycofywanie pomocy operacyjnej dla 
nierentownych elektrowni węglowych, jednak pomoc operacyjna dla nierentownych 
portów lotniczych wciąż się utrzymuje; wzywa do stosowania zasady 
„zanieczyszczający płaci” w odniesieniu do luksusowych środków transportu, takich jak 
samochody SUV i luksusowe statki, a także do wprowadzenia zakazu latania 
prywatnymi samolotami;

41. zwraca uwagę, że rozwój samochodów zautomatyzowanych i podłączonych do sieci 
opiera się w dużej mierze na technologii; w związku z tym wzywa do zbadania 
społecznych skutków i zgodności takiej technologii z ludzkimi i środowiskowymi 
wartościami i celami; uważa, że wprowadzanie nowych usług transportowych, takich 
jak wspólne przejazdy i mobilność jako usługa (Maas), uzupełnionych systemami opłat 
drogowych, nie powinno być spowalniane przez przeszkody prawne, ponieważ usługi 
takie są bardziej pożądane niż przemieszczanie się samochodami prywatnymi;

42. uważa, że ważne jest, aby sterować przesunięciem międzygałęziowym w obszarze 
mobilności dzięki zachętom ekonomicznym skłaniającym ludzi do przyjęcia zwyczajów 
o charakterze zrównoważonej mobilności, a także dzięki podnoszeniu poziomu ich 
wiedzy na temat wpływu środowiskowego poszczególnych rodzajów transportu oraz 
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przez koordynację i opracowywanie niskoemisyjnych usług transportowych, takich jak 
transport publiczny; podkreśla, że sam samochód elektryczny nie rozwiąże problemów 
środowiskowych powodowanych przez transport bez zmiany paradygmatu 
podważającej powszechność transportu indywidualnego; podkreśla potrzebę 
sprawiedliwego podziału kosztów takiego przejścia dzięki zadbaniu, aby mobilność nie 
przekształciła się w luksus dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, i 
zrównoważeniu tych środków innymi, takimi jak obniżenie opodatkowania; podkreśla 
ponadto, że należy uwzględnić potrzeby regionów oddalonych i wyspiarskich, 
zwłaszcza w celu uniknięcia negatywnego wpływu na już teraz trudne warunki 
demograficzne i warunki życia tych regionów;

Od pola do stołu: stworzenie sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu 
żywnościowego

43. z zaniepokojeniem zauważa, że rolnictwo, rybołówstwo i produkcja żywności są nadal 
największym motorem utraty różnorodności biologicznej na lądzie i morzu; zwraca 
uwagę, że intensyfikacja i porzucenie rolnictwa o niskiej intensywności 
charakteryzującego się bogatą różnorodnością biologiczną znajdują się wśród głównych 
presji związanych z rolnictwem, które przyczyniają się do tej negatywnej tendencji; 
podkreśla, że eutrofizacja spowodowana wypłukiwaniem azotu z hodowli zwierząt i 
stosowaniem nawozów sztucznych jest kolejnym istotnym czynnikiem powodującym 
utratę różnorodności biologicznej; jest przekonany, że utrata zapylaczy, w tym pszczół, 
jest szczególnie niepokojąca z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego, 
ponieważ uprawy zależne od owadów zapylających odgrywają ważną rolę w naszej 
diecie; uważa również, że różnorodność agrobiologiczna stanowi jedno z największych 
wyzwań naszych czasów, ponieważ według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. 
Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) utraciliśmy 75 % różnorodności genetycznej roślin od 
początku XX wieku, a dzisiejsza dieta człowieka opiera się przede wszystkim na 12 
gatunkach roślin i 14 gatunkach zwierząt;

44. ubolewa nad faktem, że polityka rolna UE wyewoluowała w kierunku traktowania 
żywności jako towaru; jest głęboko przekonany, że żywność jest podstawowym prawem 
człowieka; podkreśla, że konieczna jest radykalna transformacja całego systemu 
żywnościowego w celu powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i zmiany 
klimatu, promowania zdrowej, pożywnej i zrównoważonej diety bogatej w rośliny oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności żywnościowej na całym 
świecie;

45. uważa, że pestycydy chemiczne, nawozy sztuczne, inżynieria genetyczna we wszystkich 
jej formach, rolnictwo przemysłowe i przełowienie, masowy przywóz roślin 
wysokobiałkowych i roślin oleistych oraz trwająca globalizacja w łańcuchu 
żywnościowym zagrażają przyszłości planety i produkcji żywności i nie powinny być 
dotowane w żaden sposób, przeciwnie – powinny być jak najszybciej wstrzymane; 
zauważa, że globalizacja łańcucha dostaw żywności nie przyniosła korzyści 
producentom surowców, czyli sektorowi, który charakteryzuje się niższymi kosztami 
produkcji, niskimi zyskami i narażeniem na nieuczciwe praktyki handlowe ze względu 
na swój rozdrobniony charakter; przypomina Komisji, że Parlament Europejski wezwał 
do zaproponowania przepisów zawierających wiążące zobowiązanie na szczeblu UE do 
ograniczenia stosowania pestycydów oraz wiążące wkłady krajowe; wzywa do 
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przeglądu międzynarodowych umów handlowych UE z myślą o osiągnięciu tych celów, 
a także do dokonania przeglądu nowych umów o wolnym handlu, w szczególności 
umowy UE-MERCOSUR;

46. podkreśla, że dobrowolne mechanizmy rynkowe nie wystarczą, by zapewnić 
sprawiedliwe przejście do zrównoważonego systemu żywnościowego; uznaje potrzebę 
ustanowienia ambitnych i prawnie wiążących mechanizmów i celów; ubolewa, że 
obecna i proponowana wspólna polityka rolna i polityka rybołówstwa w żaden sposób 
nie są w stanie sprostać wyzwaniom środowiskowym i społecznym w rolnictwie, 
rybołówstwie i produkcji żywności; zwraca uwagę, że rozpoczęcie wdrażania 
zmienionej wspólnej polityki rolnej zostanie prawdopodobnie odroczone do początku 
2022 r.; wzywa Komisję do współpracy z państwami członkowskimi i 
zainteresowanymi podmiotami w celu zapewnienia, by krajowe plany strategiczne dla 
rolnictwa od początku w pełni odzwierciedlały założenia Zielonego Ładu i strategii „od 
pola do stołu”; jest zdania, że wzrost przejrzystości wymaga wprowadzenia ścisłej 
odpowiedzialności, zarządzania i solidnego monitorowania, a także rygorystycznych 
zasad przejrzystości w odniesieniu do opracowywania planów na szczeblu krajowym z 
myślą o osiągnięciu celów; podkreśla, że Komisja musi dopilnować, aby te plany 
strategiczne były oceniane pod kątem solidnych kryteriów klimatycznych i 
środowiskowych; podkreśla, że plany te powinny prowadzić do stosowania 
zrównoważonych praktyk, takich jak rolnictwo ekologiczne, agroekologia, 
agroleśnictwo i bardziej rygorystyczne normy dobrostanu zwierząt;

47. wzywa Komisję do zaproponowania całościowej i ambitnej strategii „od pola do stołu” 
w celu prawdziwego przekształcenia europejskich sektorów żywności, rybołówstwa i 
rolnictwa; podkreśla, że punktem wyjścia tej strategii powinny być ograniczenia naszej 
planety oraz zdrowie ludzkie i dobrostan zwierząt, a jej podstawą koncepcja 
agroekologii i zrównoważoności;

48. podkreśla potrzebę promowania krótkich łańcuchów dostaw żywności i lokalnych 
systemów żywnościowych, których zalety obejmują bardziej sprawiedliwą cenę dla 
rolników, dostęp konsumentów do świeżych i sezonowych produktów, ograniczony 
wpływ na środowisko oraz większą spójność społeczną na szczeblu lokalnym; uważa, 
że cel ten wymaga fundamentalnej zmiany wspólnej polityki rolnej, aby zrównoważyć i 
odwrócić tendencję rosnącej liberalizacji oraz wzmocnić instrumenty regulacji 
produkcji i rynku;

49. podkreśla, że strategia „od pola do stołu” powinna obejmować wiążące i ambitne cele w 
zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie i degradacji gleby oraz 
stosowania chemicznych pestycydów, nawozów sztucznych i antybiotyków, w tym 
szybkie wycofywanie pestycydów syntetycznych i mikrodrobin plastiku stosowanych w 
nawozach, a także powinna obejmować wiążące cele w zakresie rozwoju produkcji 
ekologicznej; podkreśla, że strategia ta powinna promować agroleśnictwo, wprowadzić 
dodatkowe przepisy i ich egzekwowanie w celu ochrony dobrostanu wszystkich 
zwierząt wykorzystywanych w łańcuchu żywnościowym oraz zapewnienia, że ich 
zdolność odczuwania zostanie uwzględniona we wszystkich odpowiednich strategiach 
politycznych, a także powinna zawierać plan mający na celu położenie kresu 
masowemu przywozowi produktów związanych z wylesianiem, takich jak soja, olej 
palmowy i kukurydza, oraz zobowiązanie do zaprzestania przywozu i uprawy 
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wszystkich organizmów zmodyfikowanych genetycznie w UE; uważa za 
niedopuszczalne opatentowanie nasion i podstawowych procesów biologicznych;

50. podkreśla konieczność sprawiedliwej transformacji społecznej w rolnictwie; podkreśla, 
że polityka rolna UE i międzynarodowa polityka handlowa powinny odejść od 
obecnego, uprzemysłowionego modelu opartego na eksporcie do państw trzecich, w 
ramach którego główni producenci narażeni są na wydarzenia geopolityczne będące 
poza ich kontrolą, na rzecz modelu, w którym głównymi celami są suwerenność 
żywnościowa, obejmująca żywność wysokiej jakości, uczciwe zyski dla producentów, 
ochrona środowiska i wysokie standardy dobrostanu zwierząt ze szczególnym 
uwzględnieniem pracowników w łańcuchu żywnościowym;

Zachowanie i odtworzenie ekosystemów i różnorodności biologicznej

51. podkreśla, że różnorodność biologiczna i przyroda nie powinny być traktowane jedynie 
jako „kapitał naturalny” do wykorzystania, lecz jako wspólne dziedzictwo całej 
ludzkości, i wzywa do przyjęcia odmiennego podejścia do przyrody w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu; jest głęboko przekonany, że przyroda jest sama w sobie 
wartością, którą należy szanować, i odrzuca wszelkie próby czerpania zysków z 
przyrody lub ich ilościowego określenia w odniesieniu do wartości użytkowej;

52. głęboko ubolewa, że Europa nadal traci bioróżnorodność w niepokojącym tempie i że 
nie udało jej się osiągnąć żadnego z poprzednich celów wyznaczonych w celu 
powstrzymania utraty różnorodności biologicznej; wzywa do podjęcia znacznych 
wysiłków na rzecz ochrony przyrody, aby odwrócić obecne tendencje i zmniejszyć 
presję na świat przyrody; pilnie wzywa do pełnego wdrożenia szeregu środków z 
zakresu polityki, niezbędnych do osiągnięcia poprawy, opartych na prawnie wiążących 
celach dla UE i jej państw członkowskich, w tym strategii sektorowych;

53. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji, by do marca 2020 r. przedstawić 
strategię ochrony różnorodności biologicznej; podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone 
w rezolucji z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie śródokresowego przeglądu unijnej 
strategii ochrony różnorodności biologicznej, zgodnie z którym niszczenie siedlisk jest 
najważniejszym czynnikiem powodującym utratę różnorodności biologicznej i stanowi 
szczególny priorytet w kontekście rozwiązania tego problemu, tzn. zmniejszenia 
degradacji i fragmentacji;

54. podziela opinię, że czynniki przyczyniające się do zmiany klimatu i utraty 
różnorodności biologicznej mają charakter globalny i nie są ograniczone granicami 
państwowymi; w związku z tym popiera wniosek Komisji dotyczący ustanowienia 
globalnego celu ochrony różnorodności biologicznej na konferencji ONZ w sprawie 
różnorodności biologicznej w październiku 2020 r.;

55. podkreśla, że dobrowolne środki i mechanizmy rynkowe, takie jak etykietowanie i 
„okrągłe stoły”, są całkowicie niewystarczające, by powstrzymać wylesianie związane z 
przywozem takich produktów, jak olej palmowy i soja; apeluje o ustanowienie prawnie 
wiążących celów i środków regulacyjnych w celu powstrzymania wylesiania 
związanego z przywozem produktów do UE;

56. uważa, że obszary o bogatej różnorodności biologicznej w zielonej infrastrukturze 
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miejskiej przyczyniają się do rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza, hałasu, 
skutków zmiany klimatu, fal upałów, powodzi oraz problemów ze zdrowiem 
publicznym; uznaje, że Komisja przedstawi wnioski w sprawie ekologizacji 
europejskich miast i zwiększenia różnorodności biologicznej w przestrzeni miejskiej, 
oraz apeluje, by wnioski te miały pilny i ambitny charakter; z zadowoleniem przyjmuje 
wszystkie inicjatywy wspierające rolnictwo miejskie;

57. podkreśla, że lasy są kluczowym rezerwuarem różnorodności biologicznej; przypomina, 
że obszary leśne mają zasadnicze znaczenie dla regulacji cyklu hydrologicznego, 
pochłaniania CO2 i zapewniania możliwości rekreacji bliskiej naturze; z zadowoleniem 
przyjmuje nową, opracowaną przez Komisję strategię leśną UE na rzecz sadzenia 
nowych drzew oraz odbudowy zniszczonych lub przetrzebionych lasów, a także wysiłki 
Komisji mające na celu zachęcanie do przywozu produktów, które nie powodują 
wylesiania za granicą, tak aby zminimalizować ryzyko dla lasów na całym świecie; 
podkreśla, że wszystkie działania związane z zalesianiem i ponownym zalesianiem 
powinny mieć na celu ochronę i zwiększenie różnorodności biologicznej oraz 
składowanie dwutlenku węgla;

58. uznaje rolę niebieskiej gospodarki w przeciwdziałaniu zmianie klimatu; podkreśla, że 
niebieska gospodarka musi być rzeczywiście zrównoważona, ponieważ wykorzystanie 
zasobów morskich zależy bezpośrednio lub pośrednio od długoterminowej jakości i 
odporności oceanów; wzywa do opracowania wraz z państwami sąsiadującymi 
wspólnej strategii na rzecz zapobiegania zanieczyszczeniom i ich ograniczania, 
utworzenia obszaru kontroli emisji oraz wzmocnienia sieci chronionych obszarów 
morskich i ich wzajemnych połączeń na Morzu Śródziemnym; z zadowoleniem 
przyjmuje cele wspólnej polityki rybołówstwa, polegające na ograniczeniu 
negatywnego wpływu połowów na ekosystemy, zwłaszcza na obszarach wrażliwych, a 
także obietnicę Komisji dotyczącą wspierania bardziej połączonych i dobrze 
zarządzanych morskich obszarów chronionych; wzywa państwa członkowskie do 
pełnego przestrzegania zaleceń naukowych dotyczących limitów połowowych i potępia 
wszelkie subsydiowanie zwiększania wielkości floty;

59. apeluje o zwiększenie finansowania działań na rzecz środowiska i klimatu w ramach 
programu LIFE o kwotę odpowiadającą co najmniej 1 % całego budżetu UE w 
perspektywie krótkoterminowej, a także wspólnej polityki rolnej, w ramach której 
należy płacić rolnikom za usługi pochłaniania dwutlenku węgla i usługi ekosystemowe, 
przy poszanowaniu rodzimych gatunków i ekosystemów; wzywa Komisję do 
zaproponowania nowej dyrektywy ramowej w sprawie gleb i do odpowiedniej ochrony 
gleb w UE; wzywa Komisję do przedstawienia wniosku w sprawie rozszerzenia 
obszarów Natura 2000, tak aby pokrywały one co najmniej 30 % obszarów lądowych, 
słodkowodnych i morskich UE; podkreśla potrzebę stworzenia instrumentu 
finansowego wspierającego zarządzanie obszarami Natura 2000;

60. zauważa, że w większości scenariuszy dekarbonizacji zapotrzebowanie na biomasę do 
celów zużycia energii prawdopodobnie wzrośnie; przypomina, że zużycie biomasy oraz 
rosnąca konsumpcja żywności i pasz wymagają zwiększenia produkcji rolnej i leśnej, 
co ma niedopuszczalne skutki dla środowiska i klimatu; jest głęboko zaniepokojony, że 
import stałej biomasy, biopaliw i biopłynów w celu zaspokojenia zapotrzebowania na 
energię w Europie wiąże się ze znacznym oddziaływaniem na różnorodność 
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biologiczną; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zaprzestania stosowania 
biomasy oraz uniknięcia kolejnego szkodliwego uzależnienia od niezrównoważonych 
źródeł energii;

Dążenie do zerowego poziomu emisji na rzecz środowiska wolnego od toksyn

61. z zaniepokojeniem zauważa, że zanieczyszczenie chemikaliami syntetycznymi stanowi 
poważne i rosnące zagrożenie dla ludzi i dzikich zwierząt oraz że nowe i 
„odziedziczone” chemikalia są nadal uwalniane do środowiska naturalnego Europy, co 
stanowi dodatkowe obciążenie chemiczne dla europejskich obywateli i ekosystemów, 
powoduje wysokie koszty społeczne i gospodarcze, stanowi w szczególności zagrożenie 
dla ciężarnych kobiet, powoduje deformacje płodów, szkodzi rozwojowi mózgu i 
hamuje rozwój inteligencji; zauważa również, że chemikalia te mają wpływ na 
obniżenie płodności oraz zwiększenie liczby przypadków chorób, takich jak rak, a 
jednocześnie grożą załamaniem się ekosystemów w Europie;

62. podkreśla prawo do środowiska wolnego od toksyn; z zadowoleniem przyjmuje 
ogłoszenie planu osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń powietrza, wody 
i gleby, jednak z zaniepokojeniem zauważa, że Komisja nie realizuje strategii na rzecz 
środowiska wolnego od toksyn, którą zapowiadano już w siódmym planie działania na 
rzecz środowiska w 2013 r.; zauważa, że strategia ta jest pilnie potrzebna, aby 
radykalnie zmniejszyć narażenie europejskich obywateli na substancje zaburzające 
funkcjonowanie układu hormonalnego i inne substancje niebezpieczne; wzywa Komisję 
do przedłożenia w 2020 r. zapowiadanej strategii na rzecz środowiska wolnego od 
toksyn oraz uwzględnienia w niej także produktów konsumpcyjnych;

63. wzywa Komisję, aby priorytetowo potraktowała wyeliminowanie narażenia ludzi na 
toksyczne substancje chemiczne i zmniejszenie związanego z tym wpływu na zdrowie 
do 2030 r., ustanawiając jasny harmonogram, wskaźniki i wiążące cele; podkreśla 
konieczność opracowania wniosków ustawodawczych w celu zapewnienia koordynacji 
i spójności między poszczególnymi aktami europejskiego prawodawstwa dotyczącego 
chemikaliów w sposób zapewniający jak największą ochronę zdrowia, tak aby 
wyeliminować narażenie na substancje niebezpieczne w całym ich cyklu życia, takie jak 
substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego, substancje 
perfluoroalkilowe, mikrodrobiny plastiku i substancje wzbudzające szczególnie duże 
obawy, we wszystkich zastosowaniach, w tym w materiałach przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością, zabawkach, wyrobach medycznych, kosmetykach, biocydach i 
pestycydach, środkach czystości, opóźniaczach spalania i innych produktach; podkreśla, 
że te wnioski ustawodawcze są pilnie potrzebne, a ich wprowadzenia nie można dłużej 
odwlekać;

64. podkreśla, że podejmowanie działań zapobiegawczych w dziedzinie zarządzania 
ryzykiem w przypadku grup chemikaliów oraz promowanie stosowania chemikaliów, 
które są bezpieczne i zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, mogłoby 
przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczenia w przyszłości; uważa, że materiały 
powinny być wolne od toksycznych składników od etapu powstawania, a strumienie 
materiałów z „odziedziczonymi” chemikaliami powinny zostać poddane detoksykacji z 
myślą o bezpiecznym ponownym użyciu i recyklingu w gospodarce o obiegu 
zamkniętym; odrzuca wszelkie próby eliminowania lub podważania zasady ostrożności 
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w prawodawstwie UE;

65. podkreśla potrzebę wyraźnego zaangażowania na rzecz pozyskania środków na 
poprawę badań i metod badawczych oraz wsparcia dla organizacji zajmujących się 
dostarczaniem i badaniem bezpieczniejszych rozwiązań alternatywnych, a także 
wspierania zastępowania szkodliwych chemikaliów, czystej produkcji i zrównoważonej 
innowacji; podkreśla potrzebę ograniczenia badań na zwierzętach w ocenach ryzyka i 
wzywa do zwiększenia starań i środków w tym celu; opowiada się za opracowaniem 
systemu wczesnego ostrzegania w celu zidentyfikowania nowych zagrożeń 
chemicznych;

66. jest zdania, że dążenie do zerowego poziomu emisji powinno opierać się na 
najnowszych ustaleniach naukowych i powinno dawać nie mniejszą ochronę niż zaleca 
Światowa Organizacja Zdrowia; wzywa Komisję, by przynajmniej dostosowała unijne 
normy jakości powietrza do zaleceń WHO;

67. uważa, że konsumenci mają prawo do pełnej informacji; wzywa do wprowadzenia 
skoordynowanych, ogólnoeuropejskich systemów obowiązkowego informowania na 
temat chemikaliów w produktach konsumpcyjnych, materiałach i odpadach, a także do 
prowadzenia publicznych kampanii informacyjnych i uświadamiających; wzywa do 
pełnej i czynnej przejrzystości procedur oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem;

Finansowanie Europejskiego Zielonego Ładu i zapewnienie sprawiedliwej transformacji 

68. uważa, że we wniosku Komisji zdecydowanie brakuje jasnego i ambitnego planu 
finansowego; oczekuje, że Komisja opracuje taki plan finansowy, w którym przedstawi 
zarówno publiczne, jak i prywatne źródła finansowania, pochodzenie środków oraz 
sposób ich przydziału; wzywa państwa członkowskie zaangażowane w negocjacje 
dotyczące procedury wzmocnionej współpracy w sprawie podatku od transakcji 
finansowych do osiągnięcia porozumienia w sprawie tego instrumentu; uważa, że taki 
instrument mógłby być jednym z nowych źródeł finansowania, które UE mogłaby 
uruchomić w celu sfinansowania Europejskiego Zielonego Ładu;

69. uważa, że sprawiedliwa transformacja jest czymś więcej niż tylko funduszem lub pulą 
środków, lecz całym podejściem politycznym wspartym inwestycjami, które musi 
zapewnić wszystkim korzyści z transformacji poprzez przestrzeganie praw społeczno-
gospodarczych, zagwarantowanie lepszych warunków życia oraz wdrożenie zasad 
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej; wzywa Komisję i Radę do 
wzmocnienia istniejących funduszy społecznych, a nie pozbawiania ich finansowania, 
jak proponuje się w odniesieniu do Funduszu Spójności, oraz do dopilnowania, by 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji pomagał regionom, społecznościom i 
pracownikom znajdującym się w trudnej sytuacji oraz zapewniał ochronę przed 
obecnymi i przyszłymi aktywami osieroconymi; podkreśla potrzebę zapewnienia 
sprawiedliwego podziału środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji z 
uwzględnieniem kryteriów spójności; uważa, że mechanizm sprawiedliwej 
transformacji powinien szanować i wzmacniać zasadę partnerstwa przez włączenie 
wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron w ten proces oraz że Fundusz na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji powinien być finansowany ze znacznego wzrostu 
wydatków publicznych oraz z wykorzystaniem istniejących mechanizmów 
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finansowania;

70. uważa, że unijny pułap wysokości krajowych pożyczek na poziomie 3 % PKB, 
określony w pakcie stabilności i wzrostu, oraz zerowy deficyt strukturalny wymagany w 
pakcie fiskalnym poważnie hamują transformację ekologiczną, zakazując państwom 
członkowskim uruchamiania na szeroką skalę inwestycji publicznych w celu 
osiągnięcia gospodarki bezemisyjnej; podkreśla, że koszty głębokiej dekarbonizacji są 
obecnie znacznie niższe niż koszty wynikające ze skutków zmiany klimatu; wzywa do 
uchylenia paktu fiskalnego; wzywa Komisję i Radę do zastąpienia paktu stabilności i 
wzrostu oraz nowego paktu fiskalnego paktem na rzecz zatrudnienia i zrównoważonego 
rozwoju lub przynajmniej do wyłączenia publicznych inwestycji środowiskowych i 
społecznych ze wspomnianej reguły 3 %; wzywa do reformy zasad pomocy państwa w 
celu umożliwienia publicznych inwestycji w transformację ekologiczną, usługi 
publiczne i ochronę socjalną na niespotykaną dotąd skalę;

71. z zadowoleniem przyjmuje propozycję przekształcenia EBI w nowy bank klimatyczny 
UE, a także decyzję EBI o zaprzestaniu finansowania większości projektów w 
dziedzinie paliw kopalnych; wzywa EBI, by całkowicie zaprzestał finansowania 
wszystkich projektów w dziedzinie paliw kopalnych, w tym gazu; apeluje do nowego 
banku klimatycznego, by wspierał tę transformację, udzielając pożyczek o zerowej 
stopie procentowej, a także wzywa Komisję i Radę do wprowadzenia przepisów 
zakazujących inwestycji w sektory powodujące zanieczyszczenie;

72. podkreśla, że EBC i polityka pieniężna powinny być w pełni zaangażowane w 
finansowanie tego przejścia; z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie prezes EBC, 
która nazwała walkę ze zmianami klimatu „misją krytyczną” dla banku; oczekuje, że 
EBC całkowicie zrezygnuje ze wszystkich paliw kopalnych, w tym gazu, w swoim 
programie zakupów w sektorze przedsiębiorstw; wzywa EBC do uruchomienia narzędzi 
zarządzania ostrożnościowego, aby sprzyjać zielonym aktywom i ukierunkować 
inwestycje na zrównoważoną działalność, a także do uruchomienia narzędzi nadzoru, 
takich jak testy warunków skrajnych, aby właściwie ocenić i ograniczyć finansowe 
ryzyko środowiskowe; wzywa do dokonania przeglądu standardów agencji ratingowych 
w celu uwzględnienia w ich ocenie kryteriów środowiskowych, społecznych i 
dotyczących zarządzania; uważa, że EBC powinien być w stanie bezpośrednio pożyczać 
pieniądze państwom członkowskim udzielającym pożyczek o zerowym 
oprocentowaniu, aby umożliwić masowe inwestycje publiczne w okresie przejściowym; 
wzywa w związku z tym Radę i państwa członkowskie do dokonania przeglądu 
mandatu EBC, aby umożliwić mu pełne uczestnictwo w finansowaniu tego przejścia, w 
tym poprzez bezpośrednie udzielanie pożyczek państwom członkowskim;

73. uważa, że Traktat karty energetycznej jest szkodliwy i przestarzały, oraz wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do jak najszybszego wycofania się z niego;

74. podkreśla, że z powodu unikania opodatkowania państwa członkowskie corocznie tracą 
miliardy w dochodach, które to kwoty mogłyby zostać zainwestowane w transformację 
ekologiczną; wzywa Komisję i Radę do sporządzenia wiarygodnej i kompletnej czarnej 
listy wszystkich rajów podatkowych oraz do przyjęcia przejrzystości podatkowej i 
publicznej sprawozdawczości z podziałem na poszczególne kraje, aby zapewnić 
opodatkowanie dużych przedsiębiorstw w tych miejscach, w których generowane są 
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dochody; wzywa Komisję, aby zajęła się szkodliwymi praktykami podatkowymi państw 
członkowskich oraz ustanowiła minimalny efektywny podatek dochodowy od osób 
prawnych, aby położyć kres równaniu w dół;

75. wzywa do opracowania nowych zachęt podatkowych, które zniechęcą do prowadzenia 
działalności szkodliwej dla środowiska; uważa, że dochody z takich podatków powinny 
być w całości przeznaczone na finansowanie transformacji; podkreśla potrzebę 
przeprowadzenia analizy dystrybucji przed ustaleniem takich zachęt podatkowych, aby 
upewnić się, że nie będą one prowadzić do nierówności;

76. uważa, że w neoliberalnych ramach gospodarczych nie jest możliwa żadna skuteczna, 
sprawiedliwa transformacja; wzywa Komisję do zerwania z tymi ramami i położenia 
kresu środkom oszczędnościowym oraz polityce oszczędnościowej i antyspołecznej, 
takiej jak strategie zalecane w ramach europejskiego semestru; apeluje do Komisji, aby 
postrzegała Europejski Zielony Ład za szansę i uznała konieczność zwiększenia 
inwestycji publicznych na szczeblu europejskim;

77. przypomina o roli edukacji, szkoleń, przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji w 
transformacji ekologicznej i zauważa, że wysokiej jakości miejsca pracy w gospodarce 
niskoemisyjnej obejmują oprócz pracowników budowlanych także pracę w sektorze 
opieki, zdrowia i edukacji; podkreśla w związku z tym znaczenie konsultacji z 
partnerami społecznymi i ich angażowania; nalega, by uwzględnić budowanie 
potencjału regionów i gmin, tak aby zaangażować te podmioty w rozwiązania i ułatwić 
im korzystanie z dostępnych funduszy;

78. wzywa Komisję, aby przedstawiła ambitny Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w 
celu wspierania regionów, społeczności i pracowników znajdujących się w trudnej 
sytuacji i finansowania nowych działań przyjaznych dla środowiska w celu tworzenia 
trwałych miejsc pracy, promowania produkcji lokalnej, finansowania 
przekwalifikowania technicznego pracowników oraz przyznawania odszkodowań i 
dodatków dla pracowników poszukujących nowych miejsc pracy wysokiej jakości; 
wzywa również Komisję do ustanowienia odpowiednich kryteriów dotyczących 
wydatków w ramach sprawiedliwej transformacji, w tym warunku stopniowego 
wycofywania paliw kopalnych; wzywa do zwalczania bezrobocia poprzez programy 
szkoleniowe i edukacyjne skupiające się na zrównoważonych miejscach pracy i 
wysokiej jakości miejscach pracy dopasowanych do przyszłości;

Wspieranie badań naukowych i pobudzanie innowacji

79. zwraca uwagę na znaczenie badań finansowanych ze środków publicznych dla 
znalezienia nowych rozwiązań kryzysu klimatycznego, wytwarzających dobra 
publiczne; uważa, że Europejski Zielony Ład powinien przyspieszyć inwestycje w 
zrównoważone praktyki; podkreśla jednak, że rozwiązania kryzysu klimatycznego już 
istnieją i że główną przeszkodą jest brak woli politycznej; z niepokojem zauważa 
interesy finansowe przemysłu paliw kopalnych w zakresie promowania rozwiązań 
geoinżynieryjnych dla klimatu;

80. podkreśla potrzebę inwestowania w badania nad zrównoważonymi paliwami 
alternatywnymi, w szczególności w sektorze lotnictwa i żeglugi, oraz wzywa Komisję 
do pełnego wykorzystania programu „Horyzont Europa” w celu wsparcia wyzwań 
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związanych z transformacją ekologiczną, w szczególności w sektorze cyfrowym i 
przemysłowym; zauważa rolę, jaką nowe technologie mogą odegrać w procesie 
adaptacji, i wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do skoncentrowania wysiłków 
badawczych na technologiach adaptacyjnych;

„Nie szkodzić” – uwzględnianie kwestii zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach 
polityki UE

81. z zadowoleniem przyjmuje zielone zobowiązanie do nieszkodzenia i faktycznie nalega, 
by połączyć wszystkie działania i strategie polityczne UE w celu osiągnięcia 
sprawiedliwej transformacji; zwraca uwagę, że obecna polityka rolna, rybacka i 
handlowa UE de facto wyrządza wiele szkody wszystkim ambicjom związanym z 
klimatem, różnorodnością biologiczną i sprawiedliwą transformacją, które określono w 
Europejskim Zielonym Ładzie; podkreśla, że we wszystkich tych dziedzinach 
konieczne są radykalne zmiany, jeżeli któraś z tych ambicji ma zostać zrealizowana; 
wzywa do wyraźnego uznania tych faktów oraz do przedstawienia odważnych 
propozycji zakończenia tych kontrowersji w polityce i prawodawstwie UE;

82. podkreśla, że handel musi być zgodny z celem transformacji ekologicznej; wzywa w 
związku z tym Komisję i Radę, aby włączyły porozumienie paryskie i cele w zakresie 
różnorodności biologicznej w formie wiążących postanowień do wszystkich umów 
handlowych i inwestycyjnych, tak aby zachęcić partnerów do respektowania celu 1,5°C 
określonego w porozumieniu paryskim oraz celu powstrzymania utraty różnorodności 
biologicznej; wzywa również Komisję i Radę, aby zrewidowały wszystkie umowy 
handlowe w celu włączenia ambitnych i wiążących zobowiązań w dziedzinie klimatu i 
różnorodności biologicznej do tych umów dwustronnych, a tym samym stworzyły 
zachęty dla partnerów do przyjmowania strategii na rzecz klimatu zgodnie z 
porozumieniem paryskim; wzywa do zakończenia rozmów handlowych UE-
MERCOSUR i UE-Australia oraz do zakończenia wszystkich umów o wolnym handlu;

83. uważa, że Europejski Zielony Ład jest okazją do dążenia do uczciwego i 
sprawiedliwego handlu międzynarodowego – wzajemnie korzystnego dla ludzi, 
opartego na solidarności i w pełni zgodnego z naszymi celami klimatycznymi i 
społecznymi; opowiada się za zasadniczym przejściem od konkurencji do 
komplementarności w handlu międzynarodowym i uznaje suwerenne prawo państw 
członkowskich do kształtowania własnej polityki handlowej zgodnie z tą zasadą; 
nalega, by nie zezwalać na przywóz do UE towarów wyprodukowanych z naruszeniem 
przepisów UE dotyczących ochrony środowiska oraz by nie zezwalać unijnym 
przedsiębiorstwom chemicznym na wywóz pestycydów, których stosowanie jest 
zakazane w UE;

84. wzywa Komisję, aby przeprowadziła kompleksowy przegląd wszystkich swoich 
dwustronnych umów o wolnym handlu, podpisanych lub będących w trakcie negocjacji, 
w celu dostosowania ich do celów w zakresie zmian klimatu, zrównoważonego rozwoju 
i bezpieczeństwa żywnościowego; apeluje, by Komisja zaangażowała się też aktywnie 
w nową inicjatywę WTO dotyczącą zmian klimatu; zdecydowanie potępia stosowanie 
mechanizmów ochrony inwestycji pod wszelkimi postaciami, takimi jak rozstrzyganie 
sporów między inwestorem a państwem (ISDS), i wzywa Komisję oraz wszystkie 
państwa członkowskie do jak najszybszego dokonania przeglądu wszystkich 
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istniejących umów, aby usunąć te szkodliwe mechanizmy oraz nie włączać żadnego z 
tych instrumentów do przyszłych umów;

85. uważa, że unijna strategia dekarbonizacji musi obejmować promowanie pokoju i 
położenie kresu kompleksowi wojskowo-przemysłowemu; podkreśla, że sektor 
wojskowo-przemysłowy stanowi jedno z głównych źródeł zanieczyszczenia środowiska 
na naszej planecie, a koszt energetyczny wojen znacznie przewyższa koszty wielu 
innych rodzajów działalności człowieka; wzywa, aby budżety na bezpieczeństwo i 
obronę zostały przekierowane na działania związane z klimatem;

86. przypomina, że przemysł wojskowy jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia 
środowiska na naszej planecie; potępia sprzeczne działania Komisji polegające na 
przyjmowaniu zielonej retoryki przy jednoczesnym wspieraniu eskalacji wojskowej w 
UE; wzywa Komisję i Radę, aby powstrzymały się od przeznaczania środków 
finansowych na wydatki wojskowe, położyły natychmiastowy koniec trwającemu 
wyścigowi zbrojeń oraz aby przeznaczyły te środki na obszary środowiskowe i 
społeczne;

87. nalega, aby przy włączaniu celów środowiskowych do sektorowych strategii 
politycznych Komisja zapewniła osiągnięcie znaczących i wymiernych wyników; 
apeluje, by budżety publiczne, inwestycje prywatne i rynki finansowe zostały 
przekierowane na wspieranie przejścia na zrównoważony rozwój; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do opracowania i przyjęcia środków służących mierzeniu 
postępów społeczeństwa na drodze do zrównoważonego rozwoju, które wykraczają 
poza PKB i uwzględniają dobrostan ludzi, zwierząt i planety, przy użyciu zestawu 
wskaźników;

88. wzywa Komisję do zadbania o to, by owe różne strategie polityczne współpracowały ze 
sobą w sposób umożliwiający zaistnienie transformacyjnych zmian w całej Europie, 
niezbędnych do wdrożenia długoterminowej wizji „dobrej jakości życia z 
uwzględnieniem ograniczeń naszej planty”; wyraża nadzieję, że wdrożenie bardzo 
potrzebnego Europejskiego Zielonego Ładu przyniesie systemowe ramy polityczne z 
wiążącymi celami przy jednoczesnym zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych 
stron;

89. odrzuca wszelką retorykę dotyczącą potrzeby „ograniczenia biurokracji” i 
„zmniejszania obciążeń administracyjnych” dążącą do zablokowania bardzo 
potrzebnych zmian legislacyjnych; odrzuca koncepcję „jeden za jeden”; podkreśla, że 
istotnie lepsze stanowienie prawa można osiągnąć jedynie poprzez stworzenie uczciwej 
i sprawiedliwej równowagi między możliwością wkładu i udziału społeczeństwa 
obywatelskiego, nauki i przemysłu; wzywa do pełnej demokracji i przejrzystości na 
wszystkich etapach tworzenia polityki oraz opracowywania i negocjowania polityki i 
prawodawstwa, w tym w ramach Rady i całego procesu komitologii; uważa, że istnieje 
pilna potrzeba zapewnienia wszystkim szczeblom władzy i zarządzania aktywnego 
dostępu do dokumentów; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że rozważono zmianę 
rozporządzenia z Aarhus; podkreśla, że pełny dostęp do dokumentów i sądów jest 
niezbędny, aby umożliwić obywatelom monitorowanie egzekwowania polityki i 
prawodawstwa oraz wnoszenie weń wkładu;
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90. jest zdania, że przepisy wykonawcze powinny stanowić podstawę unijnej i krajowej 
polityki; wzywa państwa członkowskie do wzmocnienia wdrażania polityki ochrony 
środowiska w celu osiągnięcia pełnych korzyści z niej płynących; podkreśla, że cele w 
zakresie ochrony środowiska i klimatu nie zostaną osiągnięte bez skuteczniejszego 
wdrażania i finansowania istniejących środków we wszystkich europejskich strategiach 
politycznych w zakresie ochrony środowiska; wzywa Komisję do podjęcia działań tam, 
gdzie to konieczne, aby zapewnić pełne wdrożenie prawodawstwa UE w dziedzinie 
środowiska;

UE w sferze międzynarodowej

91. przyznaje, że kryzys klimatyczny już stanowi i nadal będzie stanowić trudne do 
udźwignięcia obciążenie przede wszystkim dla krajów globalnego Południa, że kraje 
globalnego Południa są bardziej niż kraje globalnej Północy narażone na niekorzystne 
skutki zmiany klimatu, że już teraz odczuwają straty i szkody, a także mają mniejsze 
możliwości dostosowawcze, a przy tym przyczyniły się do kryzysu klimatycznego o 
wiele mniej niż globalna Północ; wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby okazały 
prawdziwą solidarność z globalnym Południem i aby uznały swoją historyczną 
odpowiedzialność i dług klimatyczny oraz podjęły w związku z nimi działania;

92. uważa, że porozumienie paryskie jest zagrożone ze względu na negatywny wpływ sił 
prawicowych na świecie, i uważa konferencję COP26 za kluczowy moment, który albo 
podważy, albo wzmocni integralność porozumienia paryskiego; uważa, że UE musi 
dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić integralność porozumienia paryskiego, i że 
musi ono stanowić podstawowy element Europejskiego Zielonego Ładu;

93. wyraża głębokie ubolewanie z powodu wyników konferencji COP25 w Madrycie 
(Hiszpania) pod chilijskim przewodnictwem i z niepokojem odnotowuje brak postępów 
w tych rozmowach na wysokim szczeblu; nawołuje Radę i Komisję, a także państwa 
członkowskie, aby przez cały rok aktywnie współpracowały z innymi stronami 
porozumienia paryskiego, tak aby zapewnić pozytywne i ambitne wyniki COP26 w 
Glasgow i uniknąć powtórki z COP25;

94. jest głęboko przekonany, że cele zrównoważonego rozwoju muszą być integralną 
częścią ekologicznej transformacji i że Europejski Zielony Ład musi dążyć do 
osiągnięcia tych celów w całości i przyjąć oparte na prawach podejście do działań na 
rzecz klimatu;

95. uważa, że międzynarodowe stosunki gospodarcze muszą być korzystne dla obu stron, 
odrzucać wszelkie formy neokolonializmu i gwarantować wszystkim prawa społeczno-
gospodarcze; podkreśla, że UE i jej państwa członkowskie muszą współpracować ze 
stronami trzecimi aktywnie i w duchu szczerego partnerstwa; odrzuca wszelkie formy 
neokolonializmu, które podporządkowują globalne Południe kontroli lub wpływowi 
innych krajów i naruszają suwerenność tych państw; nawołuje UE i jej państwa 
członkowskie, aby nadały kryzysowi klimatycznemu i różnorodności biologicznej 
priorytetowe znaczenie w agendach wszystkich forów międzynarodowych, w tym w 
ramach grup G-7 i G-20;

96. z dużym zadowoleniem przyjmuje globalne ruchy na rzecz klimatu, takie jak „Piątki dla 
przyszłości”, które stawiają kryzys klimatyczny na pierwszym planie debaty publicznej 
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i świadomości społecznej; uważa, że aktywizm i protesty stanowią zasadniczą część tej 
transformacji; podkreśla, że parlamenty krajowe i regionalne o uprawnieniach 
ustawodawczych, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, społeczeństwo 
obywatelskie i obywatele byli w pełni angażowani w opracowywanie i wdrażanie 
Europejskiego Zielonego Ładu;

97. zauważa z głębokim zaniepokojeniem, że w skali globalnej 100 przedsiębiorstw jest 
odpowiedzialnych za 71 % światowych emisji; ponownie podkreśla odpowiedzialność 
przedsiębiorstw za dekarbonizację swojej działalności; wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku w sprawie obowiązku dochowania należytej staranności w 
przedsiębiorstwach, który pociągałby za sobą odpowiedzialność spółek dominujących 
za szkody wyrządzone środowisku naturalnemu oraz za naruszenia praw pracowniczych 
i praw człowieka występujące w ich globalnych łańcuchach wartości;

98. uważa, że niezwykle ważne jest, aby UE uznała swój dług klimatyczny i swoją 
historyczną odpowiedzialność za szybszą dekarbonizację, uznając różne punkty wyjścia 
wśród jej państw członkowskich; wzywa UE do uzupełnienia funduszy klimatycznych 
na szczeblu międzynarodowym i do wykazania się globalnym przywództwem w 
zakresie finansowania; apeluje do Komisji i Rady, aby wspierały kraje rozwijające się w 
ich roszczeniach o odszkodowanie za straty i szkody oraz aby aktywnie wspierały 
system finansowy solidarności międzynarodowej;

99. wzywa Komisję do przedstawienia mechanizmu podatku korygującego od emisji 
dwutlenku węgla pobieranego na granicach, który będzie oparty wyłącznie na 
kryteriach dotyczących klimatu, środowiska, dobrostanu zwierząt i warunkach pracy 
ocenianych przez MOP, w celu wsparcia produkcji lokalnej, uczciwych cen i krótkich 
łańcuchów dostaw oraz zniechęcenia do konsumpcji produktów, które przebyły duże 
odległości; wzywa do tego, aby w całym łańcuchu wartości uwzględnić obowiązek 
dochowania należytej staranności w przedsiębiorstwach i wiążące ekologiczne normy 
pracy i normy społeczne; wzywa Komisję, aby nadała najwyższy priorytet 
powstrzymaniu wylesiania poza UE, począwszy od środków regulacyjnych mających 
na celu rozwiązanie problemu wylesiania w dół łańcuchów dostaw, oraz aby 
odpowiednio wykorzystała mechanizm podatku korygującego od emisji dwutlenku 
węgla pobieranego na granicach;

100. wzywa UE, aby poparła i propagowała ustanowienie statusu „uchodźcy 
klimatycznego”, włącznie z międzynarodową definicją azylu klimatycznego, oraz 
propagowała uznanie międzynarodowej zbrodni zagłady ekologicznej i światowej 
konwencji w sprawie stopniowego wycofywania paliw kopalnych;

101. uważa, że szczyt UE-Chiny w Lipsku stanowi kluczową okazję do umocnienia 
ambitnego światowego przywództwa w dziedzinie klimatu między Chinami a UE; z 
niecierpliwością oczekuje ambitnych wyników konferencji w sprawie różnorodności 
biologicznej w Kunming i ma nadzieję, że będzie ona powiązana z ambitnymi 
strategiami dostosowania do klimatu i łagodzenia jego skutków na całym świecie;

102. zdecydowanie zachęca inne duże gospodarki do zwiększenia liczby swoich wkładów 
ustalonych na poziomie krajowym i wdrożenia konkretnych środków zgodnie z tymi 
wkładami; uważa, że najlepszym sygnałem, jaki można wysłać społeczności 
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międzynarodowej, jest danie przykładu i przyjęcie ambitnego wkładu ustalonego na 
poziomie krajowym, a także udzielenie wsparcia globalnemu Południu, aby mogło ono 
osiągnąć ambitne cele w zakresie łagodzenia skutków zmiany klimatu;

103. wzywa parlamenty krajowe i regionalne posiadające uprawnienia ustawodawcze, 
związki zawodowe, organizacje pozarządowe, społeczeństwo obywatelskie i obywateli 
do dopilnowania, aby Rada, Komisja i rządy wypełniały swoje zobowiązania 
wynikające z porozumienia paryskiego i w pełni zrealizowały Europejski Zielony Ład;

°

° °

104. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.


