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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie komunikatu Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Powstrzymywanie zmian 
klimatycznych na świecie 
(2005/2049 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Powstrzymywanie zmian 
klimatycznych na świecie (COM(2005)0035),

– uwzględniając Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu (UNFCCC) – który wszedł w życie w dniu 16 lutego 2005 r. po 
ratyfikacji przez 152 kraje i regionalne organizacje integracji gospodarczej reprezentujące 
61,6% emisji gazów cieplarnianych z 1990 r. przedstawionych w załączniku I do 
Protokołu oraz blisko 90% ludności świata – a także przepisy proceduralne do jego 
wdrożenia przyjęte na Konferencjach Stron w Bonn (lipiec 2001 r.), Marrakeszu (listopad 
2001 r.), Nowym Delhi (listopad 2002 r.), Mediolanie (grudzień 2003 r.) oraz Buenos 
Aires (grudzień 2004 r.),

uwzględniając projekty rezolucji w sprawie zmian klimatycznych, w szczególności zaś 
projekt rezolucji z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie wyniku Konferencji z Buenos 
Aires1 oraz projekt rezolucji z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie Seminarium Ekspertów 
Rządowych na temat zmian klimatycznych2,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0000/2005),

A. mając na uwadze, że zmiany klimatu są jednym z podstawowych wyzwań XXI wieku, 
jako że wywołują one w skali światowej bardzo niekorzystne skutki dla środowiska, 
gospodarki i społeczeństwa, które mogą okazać się katastrofalne oraz zważywszy, że 
zmiany klimatu stanowią problem odmienny od innych problemów środowiskowych, w 
obliczu których stoimy

B. mając na uwadze, że już w chwili obecnej dostrzegamy oznaki zmian klimatu, np. 
większą częstotliwość i nasilenie skrajnych zjawisk pogodowych; straty gospodarcze 
spowodowane klęskami żywiołowymi związanymi z pogodą w ciągu ostatniego 
dziesięciolecia wzrosły sześciokrotnie w porównaniu z poziomem z lat 60.;

C. mając na uwadze, że głównie kraje uprzemysłowione ponoszą odpowiedzialność za 
gromadzenie się emitowanych przez nie gazów cieplarnianych w atmosferze, zarówno 
obecnie, jak i w przeszłości; mając na uwadze, że kraje rozwijające się zostaną 

  
1 TA(2005)0005
2 TA(2005)0117
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prawdopodobnie najciężej dotknięte rosnącą niestabilnością klimatu oraz zważywszy, że 
przede wszystkim kraje uprzemysłowione zobowiązane są podjąć się udzielenia krajom o 
niskich dochodach pomocy w zakresie przystosowania się do zmian klimatycznych;

D. mając na uwadze, że Protokół z Kioto zawiera również postanowienie o krótkim terminie 
rozpoczęcia rozpatrywania zobowiązań dotyczących redukcji emisji w okresie po 2012 r., 
w związku z czym Jedenasta Konferencja Stron (COP 11) w Montrealu powinna 
potraktować to zadanie w kategoriach najwyższego priorytetu;

E. mając na uwadze, że główny cel UNFCCC – uniknięcie niebezpiecznych zmian klimatu –
według ostatnich raportów naukowych może wymagać ustabilizowania stężenia gazów 
cieplarnianych na poziomie poniżej 500 ppm w ekwiwalencie CO2 – czyli nieznacznie 
powyżej poziomu obecnego – co powoduje konieczność znacznego obniżenia emisji w 
bliskiej przyszłości;

F. mając na uwadze, że inwestycje w wydajne wykorzystywanie energii są najbardziej 
obiecującym sposobem zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz uwzględniając znaczny 
potencjał dokonywania opłacalnych oszczędności energii w UE;

G. mając na uwadze, że bardzo pożądany jest większy udział pojedynczych obywateli w 
ogólnych wysiłkach zmierzających do ograniczenia emisji i wypracowania bardziej 
zrównoważonego stylu życia;

H mając na uwadze, że w wielu Państwach Członkowskich emisja gazów cieplarnianych 
nadal wzrasta, co wskazuje, że uzyskanie przez UE zdolności do spełnienia wymogów z 
Kioto wymaga natychmiastowego działania;

I. mając na uwadze, że wyjście poza gospodarkę opartą na paliwach kopalnych stanowi 
historyczną możliwość dla przedsiębiorczości; mając na uwadze, że ta możliwość jest 
istotna również dla państw rozwijających się, które mają bogate odnawialne źródła 
energii, lecz nie posiadają obecnie technologii umożliwiających ich wykorzystanie,

1. podkreśla, że strategia unijna w zakresie łagodzenia zmian klimatycznych winna być 
oparta na sześciu płaszczyznach:
- wykorzystanie Kioto,
- dokonanie znacznych wewnętrznych redukcji emisji,
- przyjęcie proaktywnego podejścia do angażowania innych głównych podmiotów, 

zwłaszcza USA,
- stworzenie partnerstwa strategicznego z krajami takimi jak Chiny i Indie w celu 

udzielenia im pomocy przy tworzeniu zrównoważonych strategii energetycznych oraz 
zapewnienia ich udziału w wysiłkach mających na celu łagodzenie zmian 
klimatycznych,

- intensywne promowanie badań i innowacji w zakresie technologii energii odnawialnej 
oraz

- sprzyjanie większemu bezpośredniemu zaangażowaniu w wysiłki mające na celu 
łagodzenie zmian klimatycznych na poziomie obywatela Europy, do czego niezbędne 
jest zapewnienie szczegółowych informacji dotyczących zawartości węgla w 
odniesieniu do produktów i usług, zaś w przyszłości system osobistych kwot 
podlegających handlowi
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2. wzywa przywódców UE do przedstawienia na COP-11 propozycji przyszłego systemu w 
zakresie zmian klimatycznych w oparciu o ogólny cel polegający na utrzymaniu średniego 
światowego wzrostu temperatur poniżej 2°C względem poziomu sprzed industrializacji;

3. uważa, że przyszły system powinien opierać się na wspólnych lecz zróżnicowanych 
zobowiązaniach, ciągłych i stopniowo zwiększających się redukcjach emisji oraz 
zaangażowaniu większej liczby krajów w starania zmierzające do ograniczenia emisji; 
podkreśla, że oszczędność powinna charakteryzować wszystkie brane pod uwagę środki, a 
zatem długoterminowym celem powinien być rozwój światowego rynku dwutlenku węgla 
w oparciu o handel emisjami (cap and trade);

4. z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady Europejskiej przyjęte w Brukseli w dniu 23 
marca 2005 r., a w szczególności fakt uzgodnienia celów zmniejszenia emisji rzędu 15-
30% do roku 2020 dla krajów rozwiniętych; utrzymuje jednak, że konieczne jest również 
ustalenie długoterminowych celów zmniejszenia emisji oraz sugeruje ustalenie celu 
wynoszącego 60-80% do 2050 roku;

5. podkreśla, że skuteczność łagodzenia zmian klimatycznych wymagać będzie znacznej 
restrukturyzacji systemów energetycznych i transportowych oraz że w ramach Strategii 
Lizbońskiej restrukturyzacja ta powinna stać się czynnikiem zwiększającym wzrost 
gospodarczy i konkurencyjność, a także powodującym wzrost eksportu;

6. podkreśla, że obecnie istnieje już wiele technologii potrzebnych do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, jednak przeszkodę dla nich stanowi wiele barier, a zwłaszcza bodźców 
przeciwdziałających stosowaniu tych technologii; wzywa zatem przywódców UE do 
uruchomienia systemu zachęt na rzecz większego wykorzystania energooszczędnych, 
niskoemisyjnych i bezemisyjnych technologii oraz wzywa do przeprowadzenia 
przetargów wewnątrz UE w celu obniżenia kosztów takich technologii; ponadto apeluje o 
stworzenie Programu Crash, podobnego do amerykańskiego programu Apollo z lat 60-
tych XX wieku, mającego na celu promowanie badań i innowacji na rzecz trwałości 
zaopatrzenia w energię;

7. podkreśla, że zmiany w sektorze transportu mają zasadnicze znaczenie oraz wyraża 
ubolewanie w związku z faktem, że dobrowolne porozumienie zawarte z producentami 
samochodów prawdopodobnie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów; wzywa zatem do 
opracowania w najbliższym czasie polityki silnych środków mających na celu redukcję
emisji pochodzących z transportu, w tym ustalenia obowiązkowych docelowych wielkości 
emisji CO2 pochodzących ze spalania paliw kopalnych przez nowe pojazdy – rozważyć 
należy wartość maksymalnie 120 g CO2/km do 2012 r. na średni sprzedawany pojazd–
oraz bardziej innowacyjnej polityki planowania przestrzennego;

8. wzywa przywódców UE do przedstawienia konkretnych projektów ustawodawczych 
rozszerzających zakres dyrektywy dotyczącej budynków oraz aktualizujących dyrektywę 
dotyczącą biopaliw w sposób uwzględniający najnowsze technologie z zakresu łączenia 
paliw tradycyjnych i biopaliw oraz wprowadzający minimalne proporcje w mieszaninach;

9. wzywa Komisję do podjęcia natychmiastowych działań w celu zmniejszenia 
oddziaływania transportu lotniczego na klimat, polegających na włączeniu transportu 
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lotniczego do systemu handlu emisjami (Emission Trading System – ETS) obejmującego 
wszystkie rejsy do i z portów lotniczych UE; podkreśla, że kwestia emisji CO2 stanowi 
jedynie pierwszy krok i zwraca się do Komisji o zbadanie przyszłych możliwości w 
zakresie polityk zmierzających do rozwiązania problemu całkowitego oddziaływania 
transportu lotniczego na klimat;

10. uważa, że w perspektywie krótkoterminowej najwyższym priorytetem musi być szybki 
rozwój energetyki opartej na biomasie i działalności rolno-hodowlanej; wzywa zatem UE 
do stopniowego wycofania mechanizmów wsparcia dla rolnictwa z sektora produkcji 
żywności na rzecz produkcji energii odnawialnej;

11. ponownie wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do włączenia podejścia sektorowego 
w dyskusje nad przyszłym międzynarodowym systemem w zakresie zmian 
klimatycznych; ponadto zwraca się do Komisji o zbadanie możliwości połączenia 
europejskiego systemu handlu emisjami z krajami trzecimi;

12. wzywa Komisję do poważnego potraktowania problemu opłacalności nieprzestrzegania 
zasad („free-rider” problem) w obszarze łagodzenia zmian klimatycznych;

13. uważa, że podczas przeglądu obecnego systemu handlu emisjami oraz jego ewentualnego 
rozszerzenia, należy ponownie dokładnie rozważyć koncepcję nieodpłatnego 
przyznawania uprawnień na podstawie historycznego poziomu emisji (grandfathering) ze 
względu na znaczne braki tej metody oraz zbadać metody alternatywne takie jak alokacja 
w oparciu o wielkość produkcji z określonym poziomem odniesienia (benchmarking) i 
sprzedaż na aukcji – z wykorzystaniem założenia handlu emisjami na poziomie 
producentów i importerów paliw (up-stream approach); ponadto należy również 
ponownie rozważyć krajowe przydziały emisji ze względu na wzrost handlu 
transgranicznego, zwłaszcza w zakresie energii elektrycznej;

14. podkreśla, że wszystkie kraje rozwijające się mają prawo do rozwoju gospodarczego, lecz 
nie muszą powtarzać tych samych praktyk prowadzących do zanieczyszczenia, które 
stosowały kraje uprzemysłowione; proponuje zatem rozpoczęcie wielostronnej Inicjatywy 
Energii Odnawialnej – z udziałem UE, krajów takich jak Chiny, Indie, Brazylia, 
Republika Południowej Afryki itd., oraz najważniejszych spółek z sektora energetycznego 
– której celem powinna być promocja na dużą skalę współpracy w dziedzinie technologii, 
z głównym naciskiem na energię i transport;

15. podkreśla potrzebę zwiększenia pomocy finansowej przeznaczonej na przystosowanie się 
najsłabiej rozwiniętych krajów do zmian klimatycznych; uważa w tym kontekście, że 
zrównoważone zarządzanie lasami, zwłaszcza tropikalnymi, stanowi istotny element 
zarówno łagodzenia zmian klimatycznych, jak i dostosowywania się do nich;

16. wzywa instytucje europejskie, aby dały dobry przykład polegający na zmniejszaniu emisji 
gazów cieplarnianych podczas prowadzenia działalności poprzez większą oszczędność 
energii zużywanej w budynkach biurowych i przez cały wykorzystywany sprzęt, poprzez 
podróżowanie pojazdami niskoemisyjnymi itd.; należy dołożyć szczególnych starań w 
zakresie podróży posłów do Parlamentu, co wiąże się z powtórnym rozpatrzeniem dwóch 
miejsc pracy PE, zaopatrzeniem działu kierowców w pojazdy niskoemisyjne itd.;
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17. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz Sekretariatowi 
UNFCCC, z prośbą o przekazanie jej wszystkim umawiającym się stronom spoza UE.
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EXPLANATORY STATEMENT

Climate change is different from any other environmental problem we face. The main reason 
is that the climate system is non-linear in character, with positive feed-backs. Once we pass a 
certain level of green-house gas concentration (GHG) in the atmosphere, the whole system is 
likely to undergo drastic change. Globally intolerable impacts with disastrous consequences 
may occur, like annual material damages due to extreme weather events in the range of 
hundreds of billions of dollars, tens of millions of people being displaced, severe heat waves, 
large-scale change of crop and species distribution etc.

Developing countries are likely to be the hardest hit. The poor are much more vulnerable to 
phenomena like floods, storms and droughts. In some regions a drier climate will lead to food 
production losses. Adding to that, large regions in the South will be seriously affected by 
rising sea levels.

In spite of its different character, climate change is still mostly seen as an environmental 
problem and mainly the responsibility of the environment ministers. This has to change.
Climate change has serious implications, not only for ecosystems, but for the economy as a 
whole, for public health, water and food security, migration etc. 

The Communication of the Commission on “Winning the Battle against Global Climate 
Change” contains a wealth of useful information and a number of forward-looking proposals. 
However, given the seriousness of the problem, the Commission proposal would have 
benefited from a greater sense of urgency. A stabilization of the GHG in the atmosphere is a 
formidable challenge and will require significant behavioural changes of a type not yet 
seriously considered.

Living up to the Kyoto requirements is the first priority for the EU. In too many Member 
States, emissions are far beyond their Kyoto commitments. We should not be surprised. Most 
of the cuts in carbon emissions within the EU so far are the result of the closing down of old 
inefficient coal-powered plants, primarily in the UK and Germany. Hence, strong policy 
measures have to be implemented shortly so as to guarantee that the EU really meets its 
Kyoto objectives. 

But Kyoto is only a first modest step. We have to bring about significant cuts in our GHG 
emissions in the EU beyond 2012. Although significant, EU emissions only make up around 
14% of total GHG emissions. Hence our further efforts risk to become futile if they remain 
isolated. 

The problem of climate change cannot be effectively tackled without the active engagement 
of all major actors. The decision by the US administration not to ratify the Kyoto Protocol 
was a major blow to international cooperation on climate change. The role of the US is 
critical. Its active participation is seen as indispensable in order to engage developing 
countries more fully in mitigation efforts.

The Communication rightly stresses the need to include sectors that are not part of the Kyoto 
framework, notably aviation and maritime transport, as well as analyzing in more detail how 
different forms of land-use regimes influence the climate system. A strong plea is also made 
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for the deployment of new technologies, including efforts to boost energy efficiency. 

The UN Framework Convention on Climate Change makes staying within ecological limits 
its "ultimate objective", with GHG concentrations to be stabilized "at a level that would 
prevent dangerous anthropogenic [human made] interference with the climate system". The 
EU has interpreted this objective to mean that "a sustainable EU climate change target should 
limit global temperature increase to no more than 2 degrees Celsius above pre-industrial 
levels". When this target is translated into a specific level of GHG concentration in the 
atmosphere, the advice from experts is that a stabilization at a level below 500 ppm CO2 eqv, 
ought to be the aim. Such a level is not far from the present value, which shows the urgency 
of the situation. 

The Commission has indicated that reductions of at least 15% in global emissions by 2050, 
compared to 1990 levels, will be needed. This level of ambition appears too low. A reduction 
in the range of 25-30% is most probably needed if the goal is to avoid dangerous climate 
change.

EU heads of State and government agreed in March 2005 that "reduction pathways for the 
group of developed countries in the order of 15-30% by 2020 compared to the baseline 
envisaged in the Kyoto Protocol and beyond” in the spirit of the conclusions of the previously 
held Environment Council should be explored with other countries. Building on that the EU 
should consider a reduction target for 2050 in the range of 60-80%.

Climate change mitigation is largely an energy issue. However, there are other strong 
elements calling for a major re-orientation of the energy system. Nobody can tell with 
certainty whether or not the rapidly rising price of oil is an indication of the exhaustion of 
resources. Many independent analyses, however, point in this direction and predict that the 
maximum of production could be reached very shortly. 

World energy demand is expected to grow in the years ahead. Supplying ever increasing 
amounts of energy present a major challenge, requiring new supply and demand technologies. 

The present energy system has proved inadequate also in other respects. It has done little for 
poverty alleviation. Fulfilling the Millennium Development Goals will require access to 
modern forms of energy for the 2 billion people who presently are lacking clean and safe fuels 
and have no electricity. Local and regional environmental problems are another major reason 
to replace the present energy system. Such problems have serious impacts on health and 
impose direct economic costs for society; estimates for China are in the order of 7% of its 
GDP.

The main technologies needed for a sustainable energy system have been identified and 
developed. They include a variety of alternatives for demand-side management and energy 
supply. Scientists at Princeton have identified fifteen existing technologies that, over the long-
term, each could prevent 1 billion tons a year worth of carbon emissions (current emissions 
rate around 7 Gtons C/year), thereby countering the argument that major new technologies 
need to be developed before significant mitigation of emissions can begin. 

The fact that a large number of alternative technologies actually exist does not mean that they 
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are diffusing spontaneously. There are many barriers to change, such as lack of information, 
perverse subsidies, poor incentives, obsolete regulation, insufficient technical capabilities, 
high costs etc. These kinds of problems are well documented inside the European Union, but 
they hold true as well in the context of most developing countries. 

A significant increase in research funding is needed - both to help to bring about 
breakthroughs in new technology areas and to help to bring down costs. The proposed new 
Framework Program for Research within the EU represents an increase in funding, but the 
resources proposed for alternative energy are far from satisfactory. A Crash Programme for 
research and innovation in sustainable energy is needed.

When industrialised countries (IC) approach developing countries (DC) on climate change 
mitigation they are often perceived as trying to limit economic development in these 
countries. DCs rightly stress that ICs never had to care about GHG emissions during their 
modernisation. For the future a truly comprehensive approach is therefore needed to bring 
about the necessary cooperation with DCs.

DCs have initially been involved in efforts to limit GHG emissions through the Clean 
Development Mechanism (CDM) and the Global Environmental Facility. Although useful 
instruments, they represent a far too modest effort in relation to the magnitude of the 
challenge. What is proposed here is to develop a strategic partnership with the more advanced 
developing countries (to start with China, India, Brazil, South Africa and Indonesia). A 
Sustainable Energy Initiative in a multilateral context, involving as well the European Union 
and some major energy-related corporations is proposed. This Initiative should address the 
energy problems starting from the needs for energy services to reach the Millennium 
Development Goals (MDG) as well as to fuel economic development, while at the same time 
protecting the environment (including ambitious climate change mitigation). 

A special case is related to the so-called “leapfrogging”, i.e. the adoption in a DC of an 
advanced technology, sometimes not yet widely adopted in IC. Such solutions may be the 
most appropriate in the context of DC´s for a number of reasons. One seemingly effective 
way to make sure technology "leapfrogging" happens would be for the EU, and hopefully 
other OECD countries to help finance the cost differential between investing in a new, 
advanced technology and a conventional one. 

For many people climate policy is seen primarily as a cost issue and a constraint on growth. 
Seen this way, the post-2012 discussions will become very difficult. It may sound naive to 
some, but it ought to be possible to reframe the debate on global warming and see it more as 
an opportunity for Europe rather than a problem. No doubt there are costs involved. But there 
are clear benefits as well – for society at large, but also for individual businesses. There are, 
for instance, many examples of companies which have cut emissions substantially and at the 
same time made huge savings. 

The challenge will be to provide a policy framework to encourage companies to make use of 
the opportunities that do exist, both to use energy more efficiently and to invest in carbon-free 
or low-carbon technologies. There is an obvious link to the Lisbon Strategy. The 
environmental technology sector is already growing annually by 5% - estimated at over €500 
billion in 2003.  Why not let the necessary transformation of our energy and transportation 
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systems be a strong lever in the Lisbon strategy, to boost growth and competitiveness as well 
as to export growth for the EU. 

In a recent statement leading British business leaders urged governments to develop a more 
ambitious policy on climate change. To delay action is, the statement reads, likely to 
significantly increase the costs of mitigation. The business leaders suggest that targets for 
emissions reductions and trading ought to be set now for the year 2025. Moreover, they 
encourage governments in Europe to do away with inconsistencies and perverse incentives 
that undermine climate policy. Governments are also urged to assess the impact on carbon 
emissions of all new legislation and to use public procurement to stimulate markets for new 
and existing low-carbon technologies.

A future climate action programme has to encompass all major sectors of the economy. The 
first priority should be to greatly enhance energy efficiency. The potential is huge. The 
Commission green paper on energy efficiency includes good suggestions but must be 
complemented, not least in the area of transport. The incentives structure of the economy is 
crucial, but the same goes for access to finance and greatly enhanced knowledge among 
companies and households regarding available technologies.

Europe has to change the way it generates electricity. Fossil fuels subsidies must be removed 
(presently in the range of 25 billion € per year) and invested instead in renewable energy 
sources. Combined heat and power has to be enhanced. The transport sector remains a 
difficult area in which to reduce emissions. A combination of measures should be considered. 
Mandatory targets for fuel efficiency for new vehicles have to be introduced. A realistic goal 
for 2012 should be a maximum of 120 g CO2/km for the average vehicle sold. The production 
of alternative fuels must be boosted. Recent developments in the production of biofuels are 
promising, e.g. through combined food and bio-fuels production and bio-diesel production in 
the tropics (using tropical vegetable oils). While bio-fuel production should be greatly 
encouraged through a reorientation of the present support systems within the CAP, the EU 
should also be open to increased imports from developing countries as well. The import levy 
on ethanol for instance has to be abolished. 

The European Emissions Trading Scheme (ETS) is a major achievement. It provides a policy 
tool whose main aim is cost-effectiveness. The system will be reviewed next year. Already at 
the present time a few comments are in place. One common view is that to get the most out of 
the ETS, it should not be restricted to major plants but extended to other sectors such as 
aviation. Extending the current downstream approach i.e. focussing on single emission 
sources, would however not be feasible for most other sectors such as SMEs or households. 
Rather, as suggested by German scientists, an up-stream approach focussing on the beginning 
of the fuel chain would be more suitable. In the future the most efficient way to expand the 
ETS is to ensure that the emission credits are not allocated via grandfathering but through 
benchmarking and/or auctioning on a gradually diminishing EU “bubble”. 

Another important comment is related to the difficulties of competition that may be 
encountered by many energy-intensive industries that are subject to fierce international 
competition. Hence the urgency to encourage other major actors to join the ETS and to 
consider ways of ensuring, as much as possible, a level-playing field.
A final comment is pertaining to the present system of national quotas within the burding-
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sharing agreement within the EU. It is difficult to see how this could be maintained in a 
situation where there is more and more cross-border trade, notably of electricity.


