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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

Ku nowemu międzynarodowemu porozumieniu w sprawie klimatu w Paryżu 

(2015/2112(INI)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 

(UNFCCC) oraz załączony do niej protokół z Kioto, 

– uwzględniając 15. konferencję stron (COP 15) konwencji UNFCCC oraz 5. konferencję 

stron służącą jako spotkanie stron protokołu z Kioto (CMP 5), które odbyły się 

w Kopenhadze (Dania) w dniach 7–18 grudnia 2009 r., oraz uwzględniając zawarte 

w Kopenhadze porozumienie, 

– uwzględniając 16. konferencję stron (COP 16) konwencji UNFCCC oraz 6. konferencję 

stron służącą jako spotkanie stron protokołu z Kioto (CMP 6), które odbyły się w Cancún 

(Meksyk) w dniach 29 listopada – 10 grudnia 2010 r., oraz uwzględniając ustalenia 

z Cancún, 

– uwzględniając 17. konferencję stron (COP 17) konwencji UNFCCC oraz 7. 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 18. konferencję stron (COP 18) konwencji UNFCCC oraz 8. konferencję 

stron służącą jako spotkanie stron protokołu z Kioto (CMP 8), które odbyły się w Ad-

Dausze (Katar) w dniach 26 listopada – 8 grudnia 2012 r., oraz uwzględniając przyjęcie 

pakietu nazywanego „ścieżką klimatyczną z Ad-Dauhy”, 

– uwzględniając 19. konferencję stron (COP 19) konwencji UNFCCC oraz 9. konferencję 

stron służącą jako spotkanie stron protokołu z Kioto (CMP 9), które odbyły się 

w Warszawie (Polska) w dniach 11–23 listopada 2013 r., a także ustanowienie 

Warszawskiego Międzynarodowego Mechanizmu Strat i Szkód, 

– uwzględniając 20. konferencję stron (COP 20) konwencji UNFCCC oraz 10. konferencję 

stron służącą jako spotkanie stron protokołu z Kioto (CMP 10), które odbędą się w Limie 

(Peru) w dniach 1–12 grudnia 2015 r. oraz apel o zintensyfikowanie działań na rzecz 

klimatu z Limy, 

– uwzględniając 21. konferencję stron (COP 21) konwencji UNFCCC oraz 11. konferencję 

stron służącą jako spotkanie stron protokołu z Kioto (CMP 11), które odbędą się w Paryżu 

(Francja) w dniach 30 listopada 11 grudnia 2015 r., 
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– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie strategii UE na 

kopenhaską konferencję w sprawie zmian klimatu (COP 15)1, z dnia 10 lutego 2010 r. 

w sprawie wyników COP 152
, z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie konferencji 

w Cancún w sprawie zmiany klimatu (COP 16)3
, z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie 

konferencji w Durbanie w sprawie zmian klimatu (COP 17)4, z dnia 22 listopada 2012 r. 

w sprawie konferencji w Ad-Dausze (Katar) w sprawie zmiany klimatu (COP 18)5
, z dnia 

23 października 2013 r. w sprawie konferencji w Warszawie (Polska) w sprawie zmiany 

klimatu (COP 19)6 oraz z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie konferencji w Limie (Peru) 

w sprawie zmiany klimatu (COP 20)7, 

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

– uwzględniając zieloną księgę Komisji z dnia 27 marca 2013 r. zatytułowaną „Ramy 

polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030” (COM(2013)0169), 

– 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 

Wspólnocie8, 

– uwzględniając swoje rezolucje: z dnia 4 lutego 2009 r. zatytułowaną „2050: przyszłość 

zaczyna się dziś – zalecenia dla przyszłej zintegrowanej polityki ochrony klimatu UE”9, 

z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu działania prowadzącego do przejścia na 

konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.10 oraz z dnia 5 lutego 2014 r. 

w sprawie ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 203011, 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 25 lutego 2015 r., element projektu unii 

energetycznej, pt. „Protokół paryski – plan przeciwdziałania zmianie klimatu na świecie 

po 2020 r.” (COM(2015) 0081), 

– uwzględniając strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu wydaną 

                                                 
1  Dz.U. C 285 E z 21.10.2010, s. 1. 

2  Dz.U. C 341 E z 16.12.2010, s. 25. 

3  Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, s. 77. 

4  Dz.U. C 153 E z 31.5.2013, s. 83. 

5  Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0452. 

6  Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0443. 

7  Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0063. 

8  Dz.U. L 8 z 13.1.2009, s. 3. 

9  Dz.U. C 67 E z 18.3.2010, s. 44. 

10  Dz.U. C 251 E z 31.8.2013, s. 75. 

11  Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0094. 
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w kwietniu 2013 r. oraz dołączony do niej dokument roboczy służb Komisji, 

– uwzględniając sprawozdanie podsumowujące Programu Narodów Zjednoczonych ds. 

Ochrony Środowiska (UNEP) z listopada 2012 r. pt. „Niwelowanie rozbieżności 

w odniesieniu do emisji w 2012 r.” („The emissions Gap Report 2012”), 

– uwzględniając sprawozdania Banku Światowego pt. „Zmniejszyć ogrzewanie: dlaczego 

nie można dopuścić do ocieplenia planety o 4°C”, „Zmniejsz ogrzewanie: ekstremalne 

zjawiska klimatyczne, wpływ na poszczególne regiony i argumenty za budowaniem 

odporności” oraz „Rozwój dostosowany do klimatu: połączenie korzyści płynących 

z działań na rzecz klimatu”, 

– uwzględniając sprawozdanie Globalnej Komisji ds. Gospodarki i Klimatu pt. „Lepszy 

rozwój, lepszy klimat: sprawozdanie na temat nowej gospodarki klimatycznej”, 

– uwzględniając 5. sprawozdanie oceniające Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu 

(IPCC) oraz sprawozdanie podsumowujące, 

– uwzględniając przedstawiony UNFCCC dnia 6 marca 2015 r. przez Łotwę i Komisję 

Europejską zaplanowany, ustalony na szczeblu krajowym wkład UE i jej państwo 

członkowskich, 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań 

Naukowych i Energii, Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Rozwoju, Komisji Handlu 

Międzynarodowego oraz Komisji Transportu i Turystyki (A8-0000/2015), 

A. mając na uwadze, że zmiana klimatu stanowi wymagające pilnej reakcji i potencjalnie 

nieodwracalne zagrożenie dla społeczeństw i biosfery, w związku z czym wymagane jest 

podjęcie międzynarodowych działań przez wszystkie strony; 

B. mając na uwadze, że zgodnie z dowodami naukowymi przedstawionymi w 5. 

sprawozdaniu oceniającym IPCC z 2014 r. ocieplenie klimaty jest faktem; zmiana 

klimatu postępuje, a działalność człowieka jest głównym powodem ocieplenia się klimatu 

obserwowanego od połowy XX wieku. Powszechny i istotny wpływ zmiany klimatu jest 

już widoczny w ekosystemach naturalnych i wytworzonych przez człowieka na 

wszystkich kontynentach i we wszystkich oceanach;  

C. mając na uwadze, że zgodnie z ostatnimi ustaleniami Państwowa Służba Oceanu 

i Atmosfery (NOAA) w marcu 2015 r. po raz pierwszy od początku prowadzenia 

pomiarów średnie miesięczne stężenie dwutlenku węgla w atmosferze na świecie 

przekroczyło 400 jednostek na milion; 

D. mając na uwadze, że w związku z protokołem z Kioto w 2013 r. UE zmniejszyła emisje 

o 19% w stosunku do poziomu z 1990 r. a zwiększyła swój PKB o ponad 45%; 

Pilna potrzeba działania na poziomie globalnym  
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1. rozumie wyjątkową skalę i powagę zagrożeń ze strony zmiany klimatu i jest bardzo 

zaniepokojony faktem, że światowe działania są ewidentnie niewystarczające do 

ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 2°C. Apeluje do rządów, by 

niezwłocznie przyjęły konkretne środki mające przeciwdziałać zmianie klimatu 

i doprowadzić do zawarcia w 2015 r. w Paryżu światowego porozumienia służącego 

osiągnięciu tego celu; 

2. zauważa, że według ustaleń zapisanych w piątym sprawozdaniu oceniającym IPCC 

dostępny po 2011 r. globalny budżet emisji CO2 pozwalający zachować możliwość 

utrzymania wzrostu średniej temperatury na świecie poniżej 2°C wynosi 1 010 Gt CO2. 

Podkreśla, że wszystkie kraje powinny włączyć się w stosowne działania, a odkładanie 

ich na później podniesie ich koszty i zawęzi wachlarz możliwych rozwiązań; 

Ambitne, globalne, prawnie wiążące porozumienie 

3. podkreśla, że porozumienie 2015 r. musi być ambitne już w chwili przyjęcia w Paryżu 

i powinno mieć na celu redukcję globalnej emisji dwutlenku węgla do 2050 r. lub krótko 

po tym terminie. Wzywa UE, by współpracowała w tym celu ze swoimi 

międzynarodowymi partnerami;  

4. uważa, że w przypadku rozbieżności między poziomem ambicji połączonych 

zaplanowanych, ustalonych na szczeblu krajowym wkładów przedstawionych wcześniej 

w Paryżu a niezbędnym poziomem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych konieczne 

będzie opracowanie programu roboczego, który zacznie obowiązywać w 2016 r., aby 

określić dodatkowe działania. Wzywa do kompleksowego przeglądu, który będzie 

przeprowadzany co pięć lat, zapewni dynamikę wdrażanego mechanizmu i umożliwi 

zwiększenie poziomu ambicji zobowiązań w zakresie ograniczania emisji, zgodnie 

z najnowszymi danymi naukowymi. Wzywa UE, by wsparła prawnie wiążące 

pięcioletnie okresy zobowiązania, aby uniknąć niskiego poziomu ambicji, zwiększyć 

polityczną odpowiedzialność i umożliwić przegląd celów według danych naukowych; 

5. wzywa do ogólnego ożywienia polityki klimatycznej UE, co pomoże w nadaniu 

dynamiki międzynarodowej dyskusji na temat klimatu i łączy się z górnym limitem 

zobowiązania UE do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 95% do 2050 r. 

w stosunku do poziomu z 1990 r. Uważa, że wiążący cel UE ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych o 50% do 2030 r. w stosunku do poziomu z 1990 r. jest absolutnym 

minimum koniecznym do osiągnięcia celu poniżej 2°C i jest jednocześnie realistyczny 

i ekonomicznie wykonalny. Ponadto wzywa UE do przyjęcia wiążącego celu 

dotyczącego efektywności energetycznej na poziomie 40% do 2030 r., zgodnie 

z naukowymi ustaleniami dotyczącymi możliwej oszczędności energii, oraz do przyjęcia 

wiążącego celu dotyczącego wytwarzania co najmniej 45% całkowitego końcowego 

zużycia energii ze źródeł odnawialnych; 

6. podkreśla potrzebę wprowadzenia w porozumieniu z 2015 r. skutecznego systemu 

zgodności mającego zastosowanie do wszystkich stron. Zaznacza, że porozumieniu 

z 2015 r. należy wspierać przejrzystość i odpowiedzialność dzięki wprowadzeniu 

wspólnego, opartego na zasadach systemu, obejmującego zasady rozliczania oraz 

ustalenia dotyczące monitorowania, sprawozdawczości i weryfikacji; 
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Cele na okres do 2020 r. a protokół z Kioto 

7. szczególnie podkreśla pilną potrzebę osiągnięcia postępów w likwidowaniu gigatonowej 

rozbieżności między badaniami naukowymi a obecnymi zobowiązaniami stron na okres 

do 2020 r. (tzw. luka gigatonowa). Podkreśla, że w przyczynianiu się do zlikwidowania 

luki gigatonowej istotną rolę odgrywają inne środki polityczne, obejmujące efektywność 

energetyczną, znaczne oszczędności energii, energię ze źródeł odnawialnych, 

zasobooszczędność, wycofywanie wodorofluorowęglowodorów, stopniowe wycofywanie 

dopłat do paliw kopalnych oraz zwiększanie znaczenia powszechnego systemu opłat za 

uprawnienia do emisji CO2; 

8. 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 szybkiego 

ratyfikowania drugiego okresu rozliczeniowego, jak tylko PE zakończy swój udział, 

wyrażając zgodę. Wierzy, że takie wysiłki i przejrzystość są konieczne, aby wspierać 

zrozumienie dla wzajemnych wysiłków i budować zaufanie między wszystkimi stronami 

przed konferencją paryską; 

Kompleksowy wysiłek wszystkich sektorów 

9. wzywa do porozumienia, które w kompleksowy sposób obejmie poszczególne sektory 

i rodzaje emisji oraz określi ogólnogospodarcze cele oraz budżety emisji, co powinny 

zapewnić najwyższy możliwy poziom ambicji. Podkreśla, że zgodnie z ustaleniami IPCC 

wykorzystanie gruntów (rolnych, leśnych i innych) daje duże opłacalne możliwości 

w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i zwiększanie odporności na tę zmianę. Podkreśla, 

że w porozumieniu należy określić kompleksowe ramy rozliczania emisji wynikających 

z zagospodarowania gruntów i emisji pochłanianych (LULUCF);  

10. przypomina o konieczności działania przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa 

Cywilnego (ICAO) i Międzynarodową Organizację Morską (IMO) na rzecz skutecznego 

uregulowania kwestii emisji pochodzących z międzynarodowego transportu lotniczego 

i morskiego przed końcem 2016 r.;  

11. wzywa UE, aby zwiększyła starania o uregulowanie globalnego wycofywania 

wodorofluorowęglowodorów zgodnie z protokołem montrealskim. Przypomina, że UE 

przyjęła ambitne przepisy mające na celu wycofanie 79% wodorofluorowęglowodorów 

do 2030 r., ponieważ powszechnie dostępne są przyjazne dla klimatu rozwiązania 

alternatywne i należy w pełni wykorzystać ich potencjał. Zauważa, że wycofywanie 

wodorofluorowęglowodorów to łatwe do zrealizowania działanie na rzecz łagodzenia 

zmiany klimatu w UE i poza nią i wzywa UE, by aktywne sprzyjała światowym 

działaniom dotyczącym wodorofluorowęglowodorów; 

Finansowanie działań związanych ze zmianą klimatu: podstawa porozumienia 

paryskiego 

12. uważa, że finansowanie odegra kluczową rolę w znalezieniu porozumienia na konferencji 

paryskiej i że w związku z tym konieczne wydaje się przygotowanie wiarygodnego 
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„pakietu finansowego” w celu wsparcia dalej idących działań na rzecz ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych i przystosowania się do zmiany klimatu; 

13. wzywa UE, by uzgodniła plan działania dotyczący zwiększenia przewidywalnego, 

nowego i dodatkowego finansowania, zgodnie z istniejącymi zobowiązaniami, do 

poziomu 100 mld USD rocznie do 2020 r. Wzywa do wprowadzenia rygorystycznych 

zasad dotyczących monitorowania i odpowiedzialności w celu skutecznego nadzorowania 

realizacji zobowiązań i celów finansowania działań związanych ze zmianą klimatu;  

14. wzywa do podjęcia konkretnych zobowiązań w celu zapewnienia dodatkowych źródeł 

finansowania działań związanych ze zmianą klimatu, takich jak przyjęcie podatku od 

transakcji finansowych i przeznaczenie dochodów z handlu uprawnieniami do emisji 

i dochodów z nałożenia opłat za emisję dwutlenku węgla na paliwa transportowe na 

inwestycje związane z klimatem. Wzywa do podjęcia konkretnych kroków obejmujących 

zapewnienie harmonogramu stopniowego wycofywania dopłat do paliw kopalnych, 

ambitnego planu działań dotyczących zobowiązań publicznych i wielostronnych banków 

do finansowania przejścia na rozwiązania ekologiczne, specjalne publiczne gwarancje dla 

ekologicznych inwestycji, oznakowanie i ulgi podatkowe w odniesieniu do 

ekologicznych funduszy inwestycyjnych i emisji ekologicznych obligacji; 

Osiągnięcie odporności na zmianę klimatu poprzez przystosowywanie się do niej  

15. zaznacza, że przystosowywanie się do zmiany klimatu to nieunikniona konieczność i że 

działania przystosowawcze muszą być centralnym elementem nowego porozumienia;  

16. przypomina, że kraje rozwijające się, w szczególności kraje najsłabiej rozwinięte i małe 

rozwijające się państwa wyspiarskie, przyczyniły się do zmiany klimatu w najmniejszym 

stopniu, a są najbardziej narażone na negatywne skutki zmiany klimatu i mają 

najmniejsze możliwości w zakresie przystosowania się do niej. Apeluje, by wsparcie na 

rzecz przystosowania się do zmiany klimatu oraz straty i szkody stanowiły kluczowe 

elementy porozumienia paryskiego, gwarantujące w ten sposób, że zostaną zaspokojone 

potrzeby tych krajów w zakresie przystosowania się, zarówno w krótkim jak i długim 

okresie; 

Zwiększenie dyplomacji klimatycznej 

17. w związku z tym podkreśla znaczenie Unii Europejskiej, która powinna na konferencji 

odegrać ambitną i kluczową rolę, mówiąc „jednym głosem” w dążeniu do zawarcia 

międzynarodowego porozumienia i pozostać pod tym względem zjednoczona; 

18. wzywa UE do dalszego i intensywniejszego wysiłku dyplomatycznego przed konferencją 

i w trakcie konferencji w celu lepszego zrozumienia stanowisk partnerów oraz zachęcenia 

innych stron do podjęcia skutecznych środków na rzecz zachowania zgodności z celem 

2°C; 

Delegacja Parlamentu Europejskiego 

19. wierzy, że Parlament Europejski, który będzie także musiał udzielić zgody na każde 

międzynarodowe porozumienie, musi być dobrze zintegrowany w ramach delegacji UE. 
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Oczekuje zatem, że będzie mógł uczestniczyć spotkaniach koordynacyjnych UE 

w Paryżu; 

20. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 

i Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Sekretariatowi UNFCCC 

z prośbą o rozpowszechnienie jej wśród umawiających się stron spoza UE. 
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UZASADNIENIE 

Ocieplenie klimatu stanowi jedno z największych wyzwań ludzkości dla zrównoważonego 

rozwoju, zdrowia i gospodarki światowej. Wzrost temperatur, topnienie lodowców, coraz 

częstsze susze i powodzie to oznaki zmiany klimatu. Zmiana klimatu wymaga szybkiej, 

odpowiedzialnej i globalnej reakcji w oparciu o solidarność wspólnoty międzynarodowej. 

 

25 lutego 2015 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat pt. „Protokół paryski – plan 

przeciwdziałania zmianie klimatu na świecie po 2020 r.” przygotowujący Unię Europejską do 

ostatniej rundy negocjacji, która odbędzie się przed 21. konferencją ONZ w sprawie zmiany 

klimatu, odbywającą w Paryżu w dniach 30 listopada–11 grudnia 2015 r.  

 

6 marca 2015 r. europejscy ministrowie środowiska formalnie przyjęli zobowiązania 

dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Unia Europejska 

i jej państwa członkowskie zobowiązały się do przestrzegania wspólnie wiążącego celu 

polegającego na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 40% do 

2030 r. w stosunku do poziomu z 1990 r. Unia Europejska przekazała swój „zaplanowany, 

ustalony na szczeblu krajowym wkład” do Sekretariatu konwencji w sprawie zmiany klimatu 

(UNFCCC) w marcu 2015 r. 

 

Cele te idą w dobrym kierunku, ale powinny być bardziej ambitne. Aby wzmocnić pozycję 

Unii Europejskiej w negocjacjach międzynarodowych, Parlament Europejski musi bronić 

ustalania ambitnych i realistycznych celów zmierzających do ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych o 50% do 2030 w stosunku do poziomu z 1990 r., uzyskiwanie 45% energii ze 

źródeł odnawialnych i uzyskanie 40% oszczędności energii. 

 

Konferencja paryska ma być spotkaniem, na którym podjęte zostaną decyzje, a nie na wysiłki. 

Konferencja będzie decydującym etapem w negocjacjach nowego globalnego porozumienia 

dotyczącego klimatu, które wejdzie w życie w 2020 r.  

 

Konferencja paryska nie jest celem samym w sobie, ale otwarciem dynamicznego, 

ewoluującego procesu, który pozwoli wspólnocie międzynarodowej na ustalenie celu i toru 

działania, prowadzącego do utrzymania wzrostu temperatur poniżej poziomu 2°C. 

 

Ambitne, globalne i prawnie wiążące porozumienie 

 

Porozumienie paryskie: 

 

- ma być ambitne, globalne i prawnie wiążące, aby stanowić w długim okresie odpowiedź na 

wyzwanie klimatyczne i cel ograniczenia wzrostu temperatur poniżej poziomu 2°C,  

 

- ma być zrównoważone i dynamiczne, aby móc ukierunkować i intensyfikować działania 

przeciwko niekorzystnej zmianie klimatu, wykraczając ponad pierwotne zadeklarowane przez 

państwa wkłady, w szczególności w oparciu o długoterminowy cel łagodzenia zmiany 

klimatu, 

 

- ma być zróżnicowane, aby elastycznie uwzględniać potrzeby i możliwości poszczególnych 
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krajów oraz ich sytuację, a także zapewnić im środki niezbędne do realizacji ich zobowiązań, 

 

- ma pozwalać na zrównoważone łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej, aby 

zwiększyć odporność krajów najbardziej narażonych na skutki zmiany klimatu, wspierać 

zrównoważony rozwój tych krajów, umożliwić ograniczenie wzrostu temperatur poniżej 

poziomu 2°C i pomóc każdemu z krajów we wdrażaniu i rozwijaniu krajowych planów 

działania w zakresie przystosowywania się do zmiany klimatu, 

 

- być znaczące, by dawać podmiotom gospodarczym sygnały umożliwiające przejście do 

gospodarki niskoemisyjnej.  

 

Finansowanie - podstawa porozumienia paryskiego 

 

Do 2020 r. kraje rozwijające się mają otrzymywać 100 mld dolarów rocznie na pomoc 

w sfinansowaniu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i projektów mających chronić 

społeczeństwa narażone na skutki zmiany klimatu, takie jak wzrost poziomu mórz, 

przedłużające się susze i zniszczenia upraw spożywczych. 

 

Przy okazji konferencji w Limie pod koniec 2014 r. wygospodarowano 10,4 mld dolarów 

z ekofunduszu klimatycznego. Według sprawozdawcy jest to nadal niewystarczające. Aby 

odbudować zaufanie krajów rozwijających się, Unia Europejska i kraje uprzemysłowione 

muszą wyrażać się jasno i precyzyjnie na temat środków, które zamierzają podjąć, aby 

zgromadzić 100 mld dolarów pomocy zapowiadanej na konferencji w Kopenhadze w 2009 r.  

 

Niestety komunikat Komisji Europejskiej z dnia 25 lutego 2015 r. nie jest jasny co do kwestii 

uruchamiania środków finansowych. Zapewnienie nowego finansowania będzie jednak 

podstawą porozumienia paryskiego.  

 

Aby dotrzymać zobowiązań podjętych w ramach COP 21, trzeba wypracować, 

przeanalizować i wdrożyć innowacyjne mechanizmy finansowania. Wiąże się to z:  

 

- określeniem dokładnej ceny emisji dwutlenku węgla we wszystkich dużych gospodarkach 

świata, aby opracować rozwiązania korzystne dla klimatu, 

 

- zachęceniem wszystkich podmiotów działań finansowych do ukierunkowania inwestycji 

w taki sposób, aby finansować rzeczywiste przejście na gospodarkę odporną na zmianę 

klimatu i niskoemisyjną, 

 

- specjalnymi gwarancjami publicznymi dla inwestycji ekologicznych, 

 

- wykorzystaniem w Europie planu Junckera za pośrednictwem Europejskiego Funduszu na 

rzecz Inwestycji Strategicznych, 

 

- ambitnym planem zobowiązania publicznych i wielostronnych banków do finansowania 

zmiany ekologicznej, 

 

- oznakowaniem i ulgami podatkowymi dla ekologicznych funduszy inwestycyjnych i emisji 

ekologicznych obligacji; 
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- podatkiem od transakcji finansowych i przeznaczeniem jego części na inwestycje 

ekologiczne.  

 

Finansowanie będzie miało kluczowe znaczenie dla planowanego porozumienia na 

konferencji paryskiej. Należy zatem przygotować wiarygodny „pakiet finansowy” 

jednocześnie dla krajów rozwiniętych i dla krajów rozwijających się, aby wspierać działania 

na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i przystosowania się do zmiany klimatu.  

 

Wzorcowa wewnętrzna polityka klimatyczna Unii Europejskiej  

 

Chociaż sprawozdawca opowiada się za bardziej ambitnymi celami, pozytywnie ocenia 

przygotowanie przez Unię Europejską jej zaplanowanego, ustalonego na szczeblu krajowym 

wkładu przed orientacyjnym terminem w marcu 2015 r. ustalonym decyzją z Warszawy. 

Wkład ten miał efekt w postaci znacznego zaangażowania partnerów międzynarodowych 

i musi mieć kontynuację w postaci podjęcia konkretnych kroków umożliwiających przejście 

na gospodarkę niskoemisyjną w Unii.  

Komisja Europejska musi po zakończeniu prac nad rezerwą stabilności zainicjować zmianę 

dyrektywy dotyczącej europejskiego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla 

i przygotować prace dotyczące podziału wysiłków między państwa członkowskie.  

Unia Europejska musi jak najwcześniej sfinalizować proces ratyfikacji przyjętej w Ad-Dausze 

poprawki do protokołu z Kioto i zachęcić pozostałe strony do tego samego, aby poprawka 

mogła wejść szybko w życie.  

Ambitne zobowiązania ze strony Unii Europejskiej są kluczowe dla jej wiarygodności 

w negocjacjach. Unia musi kontynuować ambitną i skuteczną politykę w kontekście zmiany 

energetycznej w perspektywie do 2050 r., uruchamiając nie tylko instrumenty polityki 

klimatyczno-energetycznej, ale także inne dziedziny, takie jak transport, badania naukowe 

i innowacje, handel lub współpraca rozwojowa.  

Skuteczna polityka zagraniczna Unii Europejskiej w celu spowodowania efektu domina 

Unia Europejska musi mobilizować się w sposób intensywny przy okazji wszystkich spotkań 

międzynarodowych w 2015 r. w perspektywie COP 21 i wśród wszystkich podmiotów.  

Wkład Unii Europejskiej musi być inspiracją dla pozostałych stron, jeżeli chodzi o jasność, 

przejrzystość i ambicję. Sukces Unii Europejskiej w ograniczeniu emisji o 19% między 

rokiem 1990 a 2012 przy jednoczesnym wzroście PKB o 45% oraz stały spadek jej udziału 

w emisjach światowych dowodzą zbieżności łagodzenia zmiany klimatu i rozwoju 

gospodarczego.  

Unia Europejska musi kontynuować i intensyfikować działania dyplomatyczne, aby lepiej 

zrozumieć stanowiska krajów partnerskich, zachęcać te kraje do wprowadzania ambitnych 

polityk walki ze zmianą klimatu i tworzyć przymierza na rzecz tych działań.  

Sprawozdawca odnotowuje zamiar zorganizowania przez Komisję Europejską wraz 

z Marokiem na jesieni 2015 r. konferencji poświęconej „utopionym ambicjom”, czyli 
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rozbieżnościom między zobowiązaniami stron a celem ograniczenia globalnego ocieplenia 

poniżej 2°C. Wzywa jednak Komisję, by zagwarantowała, że głównym celem takiego 

wydarzenia będzie czynienie postępów w kierunku porozumienia na konferencji w Paryżu. 

Wobec tego spotkanie to musi sprzyjać pozytywnemu podejściu i umożliwiać konstruktywną 

komunikację między stronami nakierowaną na działanie. 

Sprawozdawca wzywa do szybkiej intensyfikacji wewnątrzeuropejskiej dyskusji w celu 

wypracowania wspólnego stanowiska, w szczególności dotyczącego różnych kluczowych 

punktów międzynarodowych negocjacji, takich jak finansowanie, budowanie zdolności 

i transfer technologii. 

Wiarygodność zobowiązań przyjętych przez strony w ramach porozumienia paryskiego 

będzie także zależeć od wysiłków podmiotów pozapaństwowych, takich jak miasta, regiony, 

przemysł czy inwestorzy. Konferencja paryska musi dać wyraźny sygnał tym podmiotom, aby 

zachęcić je do działania, także poprzez zapewnienie międzynarodowej rozpoznawalności dla 

ich wysiłków. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), 

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) oraz protokół montrealski muszą także podjąć 

przed końcem 2016 r. działania na rzecz uregulowania kwestii emisji pochodzących 

z międzynarodowego transportu oraz produkcji i stosowania fluorowanych gazów 

cieplarnianych.  

 

Unia Europejska musi być ambitnym głosem w negocjacjach. Sprawozdawca uważa, że 

przyjęcie porozumienia niedostatecznie ograniczającego zmianę klimatu odbędzie się ze 

szkodą dla wiarygodności Unii. Unia musi odrzucić niewłaściwy kompromis, okazując 

jednocześnie odpowiednią elastyczność na potrzeby znalezienia konsensusu.  

 

Parlament Europejski pozostaje niezastąpionym podmiotem ambitnej europejskiej polityki 

walki ze zmianą klimatu. Podsumowując, sprawozdawca pragnie przypomnieć, że Parlament 

Europejski będzie musiał wyrazić zgodę na ratyfikację przez Unię Europejską prawnie 

wiążącego porozumienia będącego efektem konferencji w Paryżu. Tym samym Parlament 

Europejski musi w pełni uczestniczyć w spotkaniach koordynacyjnych konferencji w Paryżu.  

 


