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WSKAZÓWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 

Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

Przemysł i konkurencyjność 

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że UE odgrywa kierowniczą rolę w działaniach na rzecz 

łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, między innymi w tworzeniu 

związanych z tym umiejętności, wiedzy, miejsc pracy i wzrostu; zauważa ogromną 

potrzebę zawarcia w Paryżu ambitnego i prawnie wiążącego porozumienia globalnego, 

zawierającego zdecydowane zobowiązanie do zmniejszenia ilości emisji zgodnie ze 

scenariuszem 2°C Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) oraz podkreśla, 

że dalsze odgrywanie przez UE kierowniczej roli wymaga pełnego zaangażowania 

wszystkich stron na rzecz tego porozumienia, jeśli ma ono stanowić skuteczny środek 

zapobiegania zmianie klimatu; domaga się regularnych, przejrzystych ocen wyników – w 

tym dotyczących zaplanowanych, ustalonych na szczeblu krajowym wkładów – opartych 

na najnowszych danych naukowych i technologiach i zgodnych z siódmym programem 

działań w zakresie środowiska1; 

2. zauważa, że UE jest teraz na dobrej drodze do osiągnięcia wyznaczonych na rok 2020 

celów dotyczących zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i korzystania z energii ze 

źródeł odnawialnych, że poczyniono znaczne postępy, jeśli chodzi o intensywność 

wykorzystania energii dzięki bardziej energooszczędnym budynkom, produktom, 

procesom przemysłowym i pojazdom oraz że jednocześnie w UE nastąpił wzrost 

gospodarczy o 45% od roku 1990; podkreśla, że cel 20/20/20 dotyczący emisji gazów 

cieplarnianych, energii ze źródeł odnawialnych i oszczędności energii odegrał kluczową 

rolę w tym procesie i zapewnił utrzymanie zatrudnienia ponad 4,2 mln osób w różnych 

dziedzinach ekoprzemysłu2, przy stałym wzroście pomimo kryzysu gospodarczego; 

3. podkreśla znaczenie osiągnięcia na konferencji paryskiej skutecznego, wiążącego, 

globalnego porozumienia i zauważa, że przedłużający się brak takiego porozumienia 

będzie zagrażać konkurencyjności unijnej gospodarki i narazi ją na ryzyko ucieczki 

emisji; 

4. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie przywódców grupy G7 do dekarbonizacji 

globalnej gospodarki w obecnym stuleciu i redukcji emisji gazów cieplarnianych o górną 

granicę przedziału 40–70% do 2050 r. w porównaniu z poziomem z 2010 r.; 

5. podkreśla potrzebę wzmocnienia koordynacji i zarządzania zagrożeniami klimatycznymi 

na szczeblu UE oraz opracowania jasnej unijnej strategii przystosowywania się do zmiany 

klimatu; zaleca wdrożenie ambitnych i wiążących celów dotyczących emisji CO2 i energii 

ze źródeł odnawialnych zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym, aby umożliwić i 

zapewnić przejście na zrównoważoną i bezpieczną gospodarkę; 

6. podkreśla, że art. 191 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że 

                                                 
1 „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” (COM(2012)0710).  
2 Dane Eurostatu dotyczące sektora towarów i usług środowiskowych, przytoczone w „Ramach politycznych na 

okres 2020–2030 dotyczących klimatu i energii” (COM (2014)0015). 
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polityka Unii opiera się na zasadzie „zanieczyszczający płaci”; podkreśla również, że jeśli 

jednak inne duże gospodarki nie podejmą porównywalnych zobowiązań do redukcji 

emisji gazów cieplarnianych, przepisy dotyczące ucieczki emisji, zwłaszcza 

ukierunkowane na sektory o wysokiej intensywności handlu i wysokim udziale kosztów 

emisji w produkcji, zostaną utrzymane i w razie konieczności zaostrzone; niemniej jednak 

uważa, że w toku zbliżającego się przeglądu EU ETS lub w drodze ustanowienia systemu 

dostosowania cen na granicach uwzględniającego emisje CO2 konieczne będzie 

znalezienie bardziej długoterminowego rozwiązania problemu ucieczki emisji; uważa, że 

kluczową kwestią jest zapobieganie ucieczce emisji w najważniejszych dziedzinach 

europejskiego przemysłu, w tym sektorach energochłonnych i zrównoważonej 

działalności rolniczej w Europie/ produkcji rolno-spożywczej; dostrzega konieczność 

ograniczenia zależności od paliw kopalnych w produkcji żywności; 

7. podkreśla, że porozumienie powinno uwzględniać równoległy globalny cel związany z 

zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego; 

8. podkreśla, że opóźnienia w podejmowaniu działań zwiększą koszty łagodzenia zmiany 

klimatu i przystosowywania się do niej oraz zawężą zakres dostępnych opcji 

technologicznych; uważa, że wczesne podjęcie działań pozytywnie wpłynie na 

długoterminową konkurencyjność europejskiego przemysłu i producentów energii; 

9. zachęca Komisję, aby w celu utrzymania równych warunków działania unijnego 

przemysłu i sektora energetycznego wspierała powiązania między EU ETS – przed 

kompleksową strukturalną reformą po 2020 r., która poprawi jego wydajność, lub po tej 

reformie – a innymi systemami handlu uprawnieniami do emisji z myślą o stworzeniu w 

przyszłości światowego rynku handlu uprawnieniami do emisji, aby w racjonalny pod 

względem kosztów sposób znacznie zmniejszyć światowe emisji i zwiększyć 

konkurencyjność przemysłu; wzywa jednak Komisję do ustanowienia zabezpieczeń, 

dzięki którym powiązanie EU ETS z innymi systemami nie osłabi unijnych celów w 

dziedzinie klimatu ani zakresu EU ETS; z zadowoleniem przyjmuje zatem opracowanie 

na świecie systemów handlu emisjami i innych mechanizmów ustalania cen, 

obejmujących 17 systemów handlu emisjami działających na czterech kontynentach, 

których wartość odpowiada 40% światowego PKB, co pomoże zmniejszyć ryzyko 

ucieczki emisji; podkreśla, że dzięki obniżeniu kosztów przedsiębiorstw i zrównaniu 

warunków działania globalny system handlu może stanowić metodę wzmocnienia 

światowych celów w dziedzinie klimatu; 

10. wzywa Komisję, aby w celu utrzymania uczciwej konkurencji na rynku UE nałożyła 

dodatkowe opłaty na energochłonne wyroby importowane z państw trzecich w celu 

skompensowania dodatkowych kosztów ponoszonych przez unijnych wytwórców z tytułu 

opłat za emisję CO2; 

11. podkreśla konieczność zapewnienia długoterminowej stabilności cen uprawnień do emisji 

i przewidywalnego środowiska regulacyjnego kierującego inwestycje na działania służące 

redukcji emisji gazów cieplarnianych i sprzyjającego przejściu na gospodarkę 

niskoemisyjną; 

12. wzywa do stopniowego wycofania się na całym świecie ze szkodliwych dla środowiska 

dotacji – w tym dotowania paliw kopalnych – które zakłócają konkurencję i wewnętrzny 

rynek energii, zniechęcają do współpracy międzynarodowej i hamują innowacje; apeluje o 

zawarcie w porozumieniu konkretnych kroków, w tym harmonogramu stopniowego 

globalnego wycofywania tych dotacji; zauważa również, że konieczne jest wspieranie i 
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pobudzanie inwestycji w przedsiębiorstwa, które wykazują pozytywne podejście do 

redukcji emisji gazów cieplarnianych i w związku z tym uznaje, że dotacje, właściwie 

wykorzystywane, mogą pomóc w rozwoju zrównoważonej gospodarki; 

Wspieranie rozwoju i stosowania technologii służących ochronie klimatu 

13. podkreśla znaczenie oceny możliwości obniżenia emisyjności gospodarek w wyniku 

zmniejszenia zależności od paliw kopalnych; uważa, że taka ocena musi być poparta 

analizami technicznymi i naukowymi oraz obejmować taki sam horyzont czasowy jak 

ustanowione cele redukcji; utrzymuje, że UE musi dawać przykład, występując z 

własnymi inicjatywami i promując współpracę z międzynarodowymi partnerami; 

14. zwraca uwagę na poważne, negatywne i często nieodwracalne konsekwencje braku 

działań, gdyż zmiana klimatu w zróżnicowany, ale bardzo szkodliwy sposób wpływa na 

wszystkie regiony świata, powodując przepływy migracyjne i śmierć oraz straty 

gospodarcze, ekologiczne i społeczne; podkreśla znaczenie dowodów naukowych jako 

podłoża długofalowych decyzji politycznych oraz zaznacza, że poziom ambicji powinien 

być oparty na solidnych zaleceniach naukowych; podkreśla, że wspólne globalne zachęty 

polityczne i finansowe do podejmowania działalności badawczej, rozwojowej i 

innowacyjnej w dziedzinie czystych technologii i technologii energii odnawialnej oraz 

efektywności energetycznej mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia naszych celów 

klimatycznych oraz ułatwienia wzrostu w unijnych sektorach zielonej gospodarki, 

przyczyniając się do zwiększenia liczby wykwalifikowanych pracowników działających 

w tym sektorze oraz rozpowszechniania wiedzy i dobrych praktyk, a jednocześnie 

sprawiając, że „sprawiedliwa transformacja” siły roboczej zaowocuje stworzeniem 

wysokiej jakości miejsc pracy; podkreśla potrzebę wzmocnienia koordynacji i zarządzania 

ryzykiem klimatycznym na szczeblu unijnym i światowym oraz opracowania jasnej 

strategii przystosowywania się do zmiany klimatu, a także znaczenie, jakie ma 

przyczynienie się do zapobieżenia powstaniu i napompowaniu bańki węglowej; 

15. podkreśla, że UE powinna zwiększyć starania na rzecz transferu technologii do krajów 

najsłabiej rozwiniętych, z poszanowaniem obowiązujących praw własności intelektualnej; 

16. zauważa, że istnieją różne sposoby zachęcania do innowacyjności w gospodarce 

rynkowej; wzywa Komisję do oceny różnych mechanizmów nagradzania przodujących 

przedsiębiorstw, których zdolności do stymulowania innowacji oraz do transferu i 

wprowadzania technologii na skalę globalną są zróżnicowane; 

17. jest przekonany, że powszechniejsze wprowadzanie czystych technologii energetycznych 

tam, gdzie mają one najsilniejsze oddziaływanie, zależy od zbudowania i utrzymania 

silnego potencjału innowacyjności zarówno w krajach rozwiniętych, jak i wschodzących; 

18. zauważa, że wymagane obniżenie emisji zależy od poprawy poziomu rozwoju i wdrożenia 

technologii niskoemisyjnych; 

19. przyznaje, że budowanie potencjału technologicznego wymaga skutecznych 

mechanizmów finansowania; podkreśla potrzebę zapewnienia finansowania działań 

związanych z klimatem w krajach rozwijających się oraz powtarza apele Komisji o 

podjęcie konkretnych zobowiązań, zgodnie z którymi najbiedniejsze i najbardziej 

narażone kraje w pierwszej kolejności uzyskają wsparcie w ramach ekofunduszu 

klimatycznego (GCF); popiera ponadto środki na rzecz wspólnego uruchomienia 

finansowania z różnych źródeł – publicznych i prywatnych, dwustronnych i 

wielostronnych; wzywa Komisję, aby oceniła możliwość odłożenia części uprawnień w 
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ramach EU ETS na wsparcie finansowe dla krajów najsłabiej rozwiniętych z 

przeznaczeniem na finansowanie środków łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania 

się do niej; 

20. zwraca się o pełne uznanie i wsparcie roli ośrodka i sieci technologii klimatycznych 

(CTCN) oraz komitetu wykonawczego ds. technologii w ułatwianiu rozwoju 

technologicznego związanego z łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowywaniem się do 

niej; 

Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje, w tym polityka kosmiczna 

21. podkreśla, że stymulowanie innowacji w dziedzinie technologii i modeli biznesowych 

może prowadzić zarówno do wzrostu gospodarczego, jak i redukcji emisji; podkreśla, że 

technologia nie będzie zmierzać ku redukcji emisji automatycznie, lecz będzie ona 

wymagała jasnych sygnałów politycznych, w tym ograniczenia barier rynkowych i 

regulacyjnych dla nowych technologii i modeli biznesowych oraz odpowiednio 

ukierunkowanych wydatków publicznych; zachęca państwa członkowskie do zwiększenia 

inwestycji w publiczne badania i rozwój w sektorze energetycznym, aby wspomagać 

tworzenie nowej fali zasobooszczędnych i niskoemisyjnych technologii; 

22. uznaje znaczenie badań i innowacji w procesie przeciwdziałania zmianie klimatu i wzywa 

strony, aby dołożyły wszelkich starań w celu wsparcia badaczy i promowania nowych 

technologii, które mogą przyczynić się do osiągnięcia celów redukcji, jakie mogą zostać 

wyznaczone, oraz promowania działań służących łagodzeniu zmiany klimatu i 

przystosowywaniu się do niej; 

23. zachęca Komisję do lepszego wykorzystania tego, że program „Horyzont 2020” jest w 

pełni otwarty na udział państw trzecich, zwłaszcza w dziedzinach energii i zmiany 

klimatu; 

24. uznaje, że polityka kosmiczna UE i związane z nią inwestycje, w tym umieszczanie na 

orbicie satelitów odgrywających ważną rolę w monitorowaniu wypadków 

przemysłowych, wylesiania, pustynnienia itp., oraz współpraca z partnerami w państwach 

trzecich mogą odegrać istotną rolę w monitorowaniu skutków zmiany klimatu na całym 

świecie i zaradzaniu im; 

Energia 

25. podkreśla, że UE musi dołożyć w Paryżu wszelkich starań, aby zachęcić strony do 

przyjęcia całościowego podejścia, które łączy ograniczenie emisji z nowym modelem 

energetycznym opierającym się na efektywności energetycznej i na energii ze źródeł 

odnawialnych; 

26. podkreśla ogromne możliwości redukcji emisji przez zwiększenie efektywności 

energetycznej i stosowanie czystej energii; uważa, że maksymalizacja efektywności 

korzystania z energii na świecie to pierwszy krok w kierunku redukcji emisji związanych 

z sektorem energetycznym, przyczyniający się jednocześnie do zaradzenia problemowi 

ubóstwa energetycznego; 

27. wzywa do opartego na zasadzie partycypacji zaangażowania lokalnych społeczności, 

których dotyczą procesy i projekty związane z łagodzeniem zmiany klimatu i 

przystosowywaniem się do niej; podkreśla znacznie decentralizacji produkcji energii 

przez faworyzowanie lokalnych spółdzielni, obywatelskich projektów w dziedzinie 

energii ze źródeł odnawialnych i działań na rzecz stymulowania produkcji i konsumpcji 
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na własny użytek w sposób sprzyjający przejściu od systemu gospodarczego bazującego 

na paliwach kopalnych do systemu opartego na energii ze źródeł odnawialnych; 

28. podkreśla istotny potencjał lasów odpornych na zmianę klimatu, jeśli chodzi o 

ograniczanie emisji dwutlenku węgla w drodze zwiększonej sekwestracji, składowania i 

zastępowania; zwraca również uwagę na potencjał bioproduktów i produktów 

drewnopochodnych, a zwłaszcza zrównoważonego sektora bioenergetycznego, oraz na 

znaczenie lasów i innych sposobów wykorzystania gruntów dla utrzymania i zwiększania 

sekwestracji i składowania dwutlenku węgla; podkreśla, że w połączeniu z technologią 

wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) wykorzystanie biomasy jako 

paliwa w produkcji energii może doprowadzić do znacznego ograniczenia emisji 

dwutlenku węgla; apeluje o uznanie odnawialnych surowców, takich jak surowce 

pochodzące z obszarów rolnych, trawiastych i leśnych, oraz zachęcanie do ich stosowania, 

gdyż przyczyniają się one do zmniejszania emisji oraz do zielonego wzrostu i 

dekarbonizacji gospodarki; zauważa, że całkowita emisja dwutlenku węgla w sektorze 

leśnym zmniejszyła się o ponad 25% w latach 2001–2015, głównie ze względu na 

spowolnienie globalnego wskaźnika wylesiania, i w związku z tym wzywa UE do 

większego finansowania w skali międzynarodowej redukcji wylesiania w krajach 

rozwijających się; dostrzega potrzebę ustanowienia prostych, przejrzystych i spójnych 

ram rozliczania emisji i emisji pochłanianych w sektorach obejmujących użytkowanie 

gruntów, zmianę użytkowania gruntów i leśnictwo (LULUCF); 

29. przypomina, że po sektorze energetycznym sektor transportu generuje najwięcej emisji 

gazów cieplarnianych; twierdzi, że istnieje potrzeba wprowadzenia szeregu strategii 

mających na celu zmniejszenie emisji w tym sektorze oraz bardziej ambitnych inicjatyw 

UE w zakresie opracowywania i wdrażania alternatywnej infrastruktury paliwowej, aby 

dodatkowo zachęcać do produkcji i wykorzystywania zaawansowanych biopaliw i 

przyspieszyć elektryfikację transportu; 

30. podkreśla znaczenie inwestycji w infrastrukturę opracowywanych we współpracy z 

państwami członkowskimi w celu ułatwienia swobodnego transgranicznego handlu 

energią; 

31. z zadowoleniem przyjmuje starania podejmowane w ramach współpracy między UE a 

Departamentem Energii Stanów Zjednoczonych, w szczególności w kwestiach badań nad 

technologiami związanymi ze zmianą klimatu; uważa, że istnieją znaczne możliwości 

dalszej współpracy badawczej między UE a innymi dużymi gospodarkami; podkreśla, że 

wyniki badań finansowanych ze środków publicznych powinny być udostępniane 

nieodpłatnie; 

32. nalega, aby Komisja Europejska powiadamiała o swoim stanowisku negocjacyjnym za 

pośrednictwem Porozumienia Burmistrzów, ponieważ miasta, regiony i społeczności 

lokalne będą kluczowymi podmiotami zapewniającymi skuteczne wdrażanie 

ustawodawstwa i działań w dziedzinie klimatu na poziomie lokalnym; 

33. zauważa, że biogospodarka może znacznie przyczynić się do reindustrializacji i tworzenia 

nowych miejsc pracy w UE i innych krajach; 

34. zauważa, że w porozumieniu należy uwzględnić potencjał sektorów obejmujących 

użytkowanie gruntów, zmianę użytkowania gruntów i leśnictwo (LULUCF), jeśli chodzi o 

przyczynianie się do osiągnięcia celu UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych 

o co najmniej 40% do roku 2030 w porównaniu ze stanem z roku 1990; 
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35. apeluje do rządu Francji, aby w geście dobrej woli podjął poważne negocjacje z 

Parlamentem Europejskim w sprawie ustanowienia jednej siedziby Parlamentu w celu 

redukcji emisji dużych ilości CO2 wynikających z tego, że siedziby PE znajdują się 

zarówno w Brukseli, jak i Strasburgu1; 

36. pochwala USA i Chiny za zobowiązanie się do odgrywania bardziej znaczącej roli, jeżeli 

chodzi o ochronę klimatu na świecie; z zadowoleniem przyznaje, że te sygnały pomogą 

doprowadzić do pozytywnego wyniku negocjacji w Paryżu i mając to na uwadze, nalega 

na oba kraje, by zadbały o przełożenie tego zobowiązania na konkretne działania; 

wskazuje na korzyści dla środowiska oraz korzyści społeczne i ekonomiczne wynikające 

ze zdecydowanych globalnych zobowiązań dla konkurencyjności unijnego przemysłu oraz 

uważa, że UE powinna odgrywać istotniejszą rolę w propagowaniu przejścia na globalny 

system zobowiązań i strategii przeciwdziałających zmianie klimatu; podkreśla, że takie 

zobowiązanie, tworzące rzeczywistą długotrwałą wartość dla wszystkich obywateli, 

przyczynia się do wzmocnienia stosunków międzynarodowych dążących do 

długotrwałego pokoju, solidarności i zrównoważonego rozwoju; ubolewa, że niektóre 

kraje rozwinięte wciąż zwiększają ilość emisji per capita. 

37. przypomina stronom i ONZ, że działania indywidualne są tak samo istotne jak działania 

rządów i instytucji; w związku z tym apeluje o zwiększenie wysiłków za pomocą 

kampanii i działań uświadamiających i informacyjnych dla ludności, dotyczących 

drobnych działań i dużych akcji, które społeczeństwo może podjąć, aby wnieść wkład w 

przeciwdziałanie zmianie klimatu w krajach rozwiniętych i rozwijających się. 

                                                 
1 Całkowite emisje CO2 związane z funkcjonowaniem siedziby w Strasburgu to co najmniej 18 884,5 ton 

rocznie. Decyzja o ustanowieniu jednej siedziby w Brukseli pozwoliłaby zatem zaoszczędzić co najmniej 

19 000 ton CO2 rocznie według analizy kosztów środowiskowych działania Parlamentu Europejskiego w dwóch 

siedzibach przeprowadzonej przez Eco-Logica Ltd. we wrześniu 2007 r. 
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