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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1) zdaje sobie sprawę, że zmiany klimatu już mają miejsce oraz że zostały spowodowane 
ludzką działalnością; uważa, że przystosowanie się do rosnącej średniej globalnej 
temperatury jest w związku z tym konieczne; podkreśla jednak, że niezbędne są bardziej 
zdecydowane działania zmierzające do zmniejszenia skutków zmian klimatycznych;

2) zwraca uwagę na fakt, że połączenie i wzajemne potęgowanie zmian klimatycznych, 
ewolucji demograficznej i globalizacji są oznaką bezprecedensowego w historii ludzkości 
okresu niestabilności. Podkreśla to konieczność ograniczenia podziału na kraje 
rozwijające się i pozostałą część świata oraz likwidacji ubóstwa;

3) podkreśla, że współpraca z krajami rozwijającymi się w przeciwdziałaniu zmianom 
klimatycznym musi przyjąć za punkt wyjścia walkę z ubóstwem;

4) uznaje, że kraje rozwijające się są najbardziej poważnie dotknięte zmianami 
klimatycznymi, a ich gospodarki są często zależne od nielicznych rodzajów działalności, 
na które zmiany klimatyczne mogą mieć nieproporcjonalnie wielki wpływ; w 
szczególności dotyczy to małych państw wyspiarskich; dostosowanie krajów 
rozwijających się do zmian klimatycznych powinno być priorytetem polityki rozwoju UE. 
Wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do przedstawienia sposobu, w jaki dążą do tego 
celu oraz wywiązują się ze swoich zobowiązań finansowych wynikających z deklaracji 
politycznej sporządzonej w Bonn w lipcu 2001 r., intensyfikując współpracę z krajami 
rozwijającymi się w zakresie zmian klimatycznych w ramach budżetu w wysokości 410 
milionów dolarów od roku 2005;

5) z zadowoleniem przyjmuje rezultaty szczytu G8 w Gleneagles oraz planowane wysiłki 
Brytyjskiej Prezydencji w UE na rzecz przeciwdziałania globalnym zmianom 
klimatycznym; wzywa jednak o prowadzenie dalszych działań zapobiegających zmianom 
klimatycznym;

6) zaleca wypracowanie przez UE odrębnej polityki współpracy w zakresie zmian 
klimatycznych z krajami rozwijającymi się. Włączenie względów związanych ze 
zmianami klimatycznymi do ogólnej polityki rozwoju wymaga wypracowania i 
wprowadzenia szeregu narzędzi. Priorytety w tym obszarze to rolnictwo i bezpieczeństwo 
żywności, dwa obszary najbardziej narażone na wpływ klimatu. Inne kluczowe 
zagadnienie to dywersyfikacja ekonomiczna, zważywszy, że wiele krajów rozwijających 
się należących do AOSIS jest silnie uzależnionych od turystyki. Pozostałe priorytety to 
zapobieganie katastrofom oraz odpowiednie do nich przygotowanie;

7) popiera współpracę międzynarodową i zaangażowanie krajów rozwijających się w 
przeciwdziałanie zmianom klimatycznym; zwraca się jednakże o przeprowadzenie w 
odpowiedni sposób współpracy technologicznej, rozwijanie energii odnawialnej, 
wdrażanie programów dotyczących zarządzania zasobami wodnymi i narzędzi 
przeciwdziałania skutkom katastrof, jak również przekazanie wystarczającej pomocy 



PE 360.153v03-00 4/6 AD\579239PL.doc

PL

finansowej ze strony UE; zaleca regularne konsultacje ze WZP AKP-UE i wzywa je do 
aktywnego uczestnictwa w sporządzaniu takich projektów;

8) zaleca przeanalizowanie problemu, jakim jest brak uczestnictwa w działaniach na rzecz 
łagodzenia zmian klimatycznych;

9) uważa za istotne, aby UE kładła nacisk na koszty, jakie powoduje brak działań w kierunku 
zmniejszenia emisji wpływających negatywnie na klimat, ponieważ świadomość tychże 
kosztów może zwiększyć motywację, aby redukować emisję gazów cieplarnianych;

10) podkreśla znaczenie kwestii obserwacji klimatu, jego narażenia i skutków, ponieważ są to 
przyczyny podejmowania działań na rzecz zwalczania zmian klimatycznych; w 
większości krajów rozwijających się brakuje tego rodzaju obserwacji, podobnie jak 
obserwacji meteorologicznych. Realizacja dostosowań nie może być właściwie 
przeprowadzona bez zestawu odpowiednich danych na temat ryzyka, stopnia narażenia i 
skutków; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji i Europejskiej Agencji 
Kosmicznej "Gotowość Europy do globalnego monitoringu dla środowiska i 
bezpieczeństwa" (GMES) wspierania, począwszy od 2008 r., celów politycznych Unii w 
zakresie trwałego rozwoju i dobrego zarządzania politykami. Współpraca w tym obszarze 
i w ogóle powinna zostać włączona do takich inicjatyw międzynarodowych jak GCOS i 
GEOSS;

11) z zadowoleniem przyjmuje utworzenie przez Komisję Systemu Informacji Środowiskowej 
na rzecz Środowiska i Trwałego Rozwoju w Afryce, opartego na technologiach 
satelitarnych i komputerowych i wspomagającego działalność w zakresie rozwoju 
prowadzoną przez ECHO. Należy rozpatrzeć możliwość rozwoju i powiększenia tej 
struktury Komisji w celu włączenia do niej także sieci obserwacji zmian klimatycznych; 

12) uważa, że trwały rozwój musi być integralną częścią działań UE na rzecz rozwoju; wzywa 
Komisję, aby przyczyniła się do budowania potencjału instytucjonalnego w UE, ONZ, 
państwach darczyńcach oraz w państwach otrzymujących pomoc, tak aby traktowanie 
trwałego rozwoju jako integralnej części działań mogło być skutecznie wprowadzane w 
życie; należy położyć szczególny nacisk przede wszystkim na rozwijanie umiejętności, 
edukację i wymianę doświadczeń;

13) podkreśla, że sposób w jaki funkcjonuje handel międzynarodowy ma wielki wpływ na 
zmiany klimatu; dlatego wzywa Światową Organizację Handlu do włączenia mechanizmu 
trwałego rozwoju do jej prac;

14) podkreśla, że przygotowanie do klęsk żywiołowych związanych z obecną zmiennością 
klimatu i potencjalnymi przyszłymi zmianami klimatycznymi wymaga znaczącej poprawy 
w wielu krajach rozwijających się, takich jak kraje AKP, czego dowiodły dramatyczne 
konsekwencje huraganu Jeanne 19 września 2003 r., niezbędne są działania nie tylko w 
zakresie obserwacji meteorologicznej, ale także w odniesieniu do czasu reakcji władz 
lokalnych i informowania społeczeństwa;

15) zaleca przyjęcie strategii zapobiegania konfliktom i przeciwdziałania skutkom katastrof 
uwzględniających szczególnie kraje rozwijające się w celu ograniczania destabilizacji 
politycznej jako skutku zmian klimatu/ ekosystemu, obejmującej również specjalne 
wsparcie na rzecz dobrego zarządzania i budowania potencjału w Afryce; 
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16) podkreśla, że Komisja powinna starać się zapewnić aktywne uczestnictwo krajów 
rozwijających się poprzez swoją strategię komunikacyjną w zakresie zmian 
klimatycznych, jak również podejmować inicjatywy rozpowszechniania informacji przy 
wykorzystaniu kanałów komunikacji AKP-UE. Należy również wziąć pod uwagę
europejskie regiony peryferyjne sąsiadujące z wieloma krajami AKP i stojące często przed 
podobnymi wyzwaniami z zakresu trwałego rozwoju;

17) podkreśla, że zasadnicze znaczenie IPCC stanowiącego podstawę naukowego 
porozumienia dotyczącego zmian klimatu nie zostało w wystarczającym stopniu uznane w 
Komunikacie; powinien zostać podkreślony również udział krajów rozwijających się w 
jego pracach i ogólnie w badaniach;

18) podkreśla, że w odniesieniu do udziału krajów rozwijających się w przyszłym systemie 
klimatycznym UE powinna wyraźnie uznać, że priorytetem dla tych krajów jest rozwój.
Milenijne Cele Rozwoju nie zostaną jednak nigdy osiągnięte, jeżeli zagadnienia związane 
z ochroną środowiska, jak zmiany klimatu, nie zostaną odpowiednio uwzględnione. 
Rozwój powinien wyznaczyć ogólne ramy, wewnątrz których kraje rozwijające się byłyby
zachęcane do przyjmowania polityk i środków biorących pod uwagę względy związane ze 
zmianami klimatu, czy to w celu dostosowania się, czy też ich łagodzenia. W tym 
obszarze cele rozwojowe powinny brać pod uwagę dwa warunki:

a) nie powinny one powodować dalszego obniżania jakości życia społeczności lokalnych 
i powinny odzwierciedlać zamierzenia Milenijnych Celów Rozwoju; kraje rozwijające 
się powinny w tym celu określić i realizować politykę dostosowawczą tam, gdzie jest 
ona potrzebna. Powinny one jednakże, celem łagodzenia skutków, unikać impasów, w 
których znalazły się już tak zwane kraje rozwinięte, na przykład w obszarze transportu 
drogowego i lotniczego: kraje rozwijające się stanęły przed historyczną szansą, z 
której powinny skorzystać, a wybór inwestycji w nadchodzących dziesięcioleciach 
będzie miał zasadnicze znaczenie dla przyszłego obniżenia emisji dwutlenku węgla.

b) kraje rozwijające się powinny także uczestniczyć w powszechnych działaniach na 
rzecz łagodzenia zmian, w ramach swoich możliwości i nie spowalniając swojego 
wzrostu. Większość krajów rozwijających się, ponoszących obecnie wysokie koszty 
energii, odniosłaby dodatkową korzyść: jakiekolwiek ograniczenie zużycia energii i 
jego kosztów byłoby bardzo korzystne. Mechanizm Czystego Rozwoju z Protokołu z 
Kioto może przyczynić się do osiągnięcia tego celu - należałoby zbadać sposoby jego 
przedłużenia poza pierwszy okres, na jaki podjęte zostały zobowiązania Protokołu z 
Kioto; szczególnie badając możliwość zmniejszenia kosztów i zwiększenia 
wydajności procedury, w której projekty Mechanizmu Czystego Rozwoju są 
aprobowane. Jego udane uruchomienie wymaga ze strony krajów europejskich 
większego wsparcia finansowego w celu przezwyciężenia obecnych problemów z jego 
finansowaniem;

19) popiera, w związku z tym, stworzenie nowego spójnego rozwiązania politycznego w celu 
poprawy poziomu życia znajdującej się w trudnej sytuacji społeczności poprzez globalną 
strategię rozwoju oraz odpowiednie wsparcie ekonomiczne; ta nowa strategia powinna 
opierać się na połączeniu zmian klimatu, zarządzania zasobami naturalnymi, zapobiegania 
katastrofom i walki z ubóstwem.
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