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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie Zielonej Księgi dotyczącej instrumentów rynkowych na potrzeby polityki w 
zakresie ochrony środowiska i w dziedzinach pokrewnych
2007/2203 (INI)

Parlament Europejski,

– uwzględniając Zieloną księgę dotyczącą instrumentów rynkowych na potrzeby polityki w 
zakresie ochrony środowiska i w dziedzinach pokrewnych (COM(2007)0140),

– uwzględniając wnioski Prezydencji Rady Europejskiej po posiedzeniu w Brukseli 
(w dniach 8 i 9 marca 2007 r.), a w szczególności wnioski dotyczące polityki 
energetycznej dla Europy zawartej w załączniku I,

– uwzględniając sprawozdanie zatytułowane „Wykorzystywanie rynku na rzecz rentownej 
polityki w zakresie środowiska naturalnego” (nr 1/2006) Europejskiej Agencji Ochrony 
Środowiska,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, jak również Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0000/2007),

Cele Unii w zakresie środowiska naturalnego i kontekst

A. mając na uwadze, że dane w dziedzinie zmian klimatycznych zobowiązują do 
energicznych działań, aby ograniczyć skutki tego zjawiska, że Rada Europejska obrała za 
podstawowy cel redukcję emisji dwutlenku węgla do 20% w 2020 r. i do 60% w 2050 r. 
oraz że Rada Europejska obrała za cel 20%-owy udział energii odnawialnych w zużyciu 
energii i poprawę o 20% wydajności energetycznej do 2020 r.,

B. mając na uwadze różne rodzaje zanieczyszczenia i zagrożenie wyczerpaniem się zasobów 
naturalnych,

C. mając na uwadze poważne zagrożenie zaniknięcia wielu gatunków zwierząt i roślin oraz 
obrany przez Unię cel zahamowania utraty bioróżnorodności w 2010 r.,

D. mając na uwadze coraz intensywniejszy w Unii ruch drogowy związany z transportem, w 
szczególności z transportem towarów, oraz łączący się z nim wzrost zużycia energii,

E. mając na uwadze znaczne różnice między państwami członkowskimi zarówno w 
dziedzinie podatków ekologicznych (od 2% do 5% PKB państw członkowskich), jak i w 
zakresie wykorzystywania instrumentów rynkowych, oraz że część PKB państw 
członkowskich, jaką stanowią podatki ekologiczne, zmniejszyła się w ciągu ostatnich 
pięciu lat,

F. mając na uwadze, że podatki od energii stanowią średnio 76% podatków ekologicznych, 
a podatki transportowe 21%,
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G. mając na uwadze, że to gospodarstwa domowe płacą znaczną część podatków 
ekologicznych, podczas gdy pozostałe sektory gospodarki są głównymi konsumentami 
energii i transportu,

H. mając na uwadze, że przewidywania w dziedzinie globalnego wpływu zmian 
klimatycznych nie powinny prowadzić jedynie do rozłączenia wzrostu od metod produkcji 
i sposobów konsumpcji, lecz także do zmiany naszego modelu rozwoju,

Krytyka Zielonej księgi

1. z zadowoleniem przyjmuje odniesienie do zasady „zanieczyszczający płaci”, lecz ubolewa 
nad słabym powiązaniem z instrumentami rynkowymi na potrzeby polityki w zakresie 
ochrony środowiska;

2. ubolewa nad faktem, że Zielona księga koncentruje się głównie na zanieczyszczeniu 
atmosferycznym i ociepleniu klimatu pomijając wpływ na środowisko naturalne ogółu 
procesów produkcji i dystrybucji oraz sposobów konsumpcji;

3. ubolewa nad faktem, iż zbyt szybko przywołano wymiar międzynarodowy;

Zasady

4. uznaje, że instrumenty rynkowe na rzecz ochrony środowiska są jednym ze sposobów 
osiągnięcia celów w zakresie środowiska naturalnego ponosząc rozsądne koszty; 
podkreśla, że nie mogą one zastępować ustawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska 
ustalając cele do osiągnięcia i normy do przestrzegania, a ich skuteczność zależy od ich 
łączenia się i wzajemnego uzupełniania z innymi instrumentami;

5. podkreśla, że instrumenty rynkowe muszą być akceptowalne z punktu widzenia 
gospodarczego i społecznego, szczególnie w przypadku osób o dochodach niższych, niż 
średnia pensja krajowa w każdym państwie członkowskim;

6. uważa, że progresywność stawek podatkowych i ich stopniowe podnoszenie się w czasie 
muszą być jedną z zasad ich wprowadzania; 

7. podkreśla ważna rolę, jaką odgrywają podatki ekologiczne dla osiągnięcia celów 
związanych z ochroną środowiska naturalnego, oraz niezbędną harmonizację niektórych 
środków na szczeblu europejskim, aby uniknąć zakłóceń gospodarczych między 
przedsiębiorstwami i regionami;

8. uważa, że podatki europejskie nie mogą ograniczać się do systemów wymiany zezwoleń i 
kwot, gdyż systemy te są nienajlepiej przystosowane dla osiągnięcia celów związanych 
z redukcją niektórych emisji;

9. przypomina, że pomimo jednomyślności w dziedzinie podatków, traktaty dają możliwość 
ściślejszej współpracy oraz że istnieje otwarta metoda koordynacji; zachęca w związku z 
tym państwa członkowskie do czynienia postępów w dziedzinie podatków ekologicznych 
na poziomie europejskim, aby zapobiegać zjawisku dumpingu podatkowego;

10. wspiera obniżanie podatków pracowniczych, lecz podkreśla, że nie jest ono związane 
jedynie z reformą podatków ekologicznych; uważa, że obniżanie to musi wpisywać się w 
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ogólną reformę podatkową mającą na celu bardziej sprawiedliwą alokację zasobów 
pomiędzy pracowników, konsumentów, przedsiębiorstwa, dochody z kapitału i usługi 
finansowe, aby osiągnąć cele związane z ochroną środowiska naturalnego i 
sprawiedliwością społeczną;

11. uważa, że wzrost cen jest środkiem wpływu na metody produkcji i sposoby konsumpcji 
oraz na używanie pewnych środków transportu; podkreśla jednak, że wpływ takiego 
środka może być ograniczony z powodu słabej elastyczności niektórych sektorów;

12. uważa, że wprowadzenie instrumentów rynkowych przejawiające się w podwyżce cen nie 
może prowadzić do wyłączenia z danego rynku osób o dochodach niższych od średniej 
pensji krajowej oraz że konieczne jest jednoczesne przyjęcie środków wyrównawczych 
dla tych kategorii; 

13. podkreśla konieczność posiadania dokładnych danych dotyczących wpływu cyklu życia 
produktów i trybów życia, aby uprzywilejować środki najbardziej skuteczne;

Jakie instrumenty dla którego sektora?

14. wyraża ubolewanie z powodu zapowiedzianego opóźnienia przeglądu prawodawstwa w 
dziedzinie ETS w zakresie emisji dwutlenku węgla; uważa, że w ramach tego przeglądu 
przyznana nieodpłatnie część uprawnień do emisji dwutlenku węgla musi ulec silnemu 
obniżeniu;

15. przypomina, że sektory transportowy i budowlany stanowią dużą część podaży na energię 
i powodują emisje dwutlenku węgla nieobjęte ETS w zakresie dwutlenku węgla;

16. uważa, że przeglądy prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie opodatkowania 
produktów energetycznych i samochodów ciężarowych (tzw. „eurowinieta”) powinny być 
dokonywane wspólnie, tak aby podatki ekologiczne w szybkim tempie zmieniały 
zachowania różnych sektorów gospodarki;

17. uważa za konieczne wprowadzenie obowiązku stosowania dyrektywy w sprawie 
„eurowiniety”1 we wszystkich państwach członkowskich, aby osiągnąć lepszą 
internacjonalizację kosztów zewnętrznych; uważa, że dla unikania przenoszenia ruchu 
drogowego na drogi nieobjęte dyrektywą w sprawie „eurowiniety”, zakres tej dyrektywy 
powinien zostać rozszerzony na całą sieć drogową;

18. uważa, że w ramach przeglądu prawodawstwa dotyczącego opodatkowania produktów 
energetycznych podstawowa stawka podatku powinna zostać podniesiona w zakresie 
transportu przemysłowego lub handlowego; podkreśla wagę rozróżnienia opodatkowania 
na podatki energetyczne i ekologiczne na podstawie poziomu emisji dwutlenku węgla; 
podkreśla, że dla unikania zakłóceń między państwami członkowskimi, przyjęte powinno
zostać pasmo wahań przewidujące wysoką stawkę minimalną;

19. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zniesienia odstępstw i zwolnień zapisanych w 

                                               
1 Dyrektywa 93/89/EWG Rady z dnia 25 października 1993 r. dotycząca stosowania przez państwa 
członkowskie podatków od niektórych pojazdów używanych do przewozu drogowego towarów oraz opłat za 
przejazd pobieranych za używanie niektórych infrastruktur (Dz. U. L 279 z 12.11.1993, str. 32).
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dyrektywie w sprawie opodatkowania produktów energetycznych1 oraz do rozpatrzenia 
sytuacji, w której żaden rodzaj energii nie byłby w przyszłości zwolniony z podatku;  

20. uważa, że sektor budowlany daje silne perspektywy i zwraca się do państw członkowskich 
o wzmocnienie polityki zachęt, aby osiągnąć cel związany z obniżeniem popytu na 
energię i poziomu emisji dwutlenku węgla; podkreśla znaczenie wspierania rozwoju 
budownictwa pasywnego i budownictwa opartego o energię pozytywną;

21. proponuje, aby przepisy wyrównawcze inspirowane mechanizmami zawartymi w 
Protokole z Kioto były otwarte na finansowanie prac mających na celu poprawę 
skuteczności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa socjalnego;

Instrumenty i sektory specyficzne

22. uważa, że reforma dotacji szkodzących środowisku naturalnemu nie może ograniczać się 
do WPR;

23. oczekuje ze strony Komisji, że przegląd wspólnotowych wytycznych dotyczących 
pomocy państwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego rzeczywiście uwzględniać 
będzie konieczność zmiany sposobów produkcji, obiegu i konsumpcji towarów oraz 
środków transportu;

24. uważa, że wprowadzenie obniżonej stawki podatku VAT od produktów ekologicznych 
musi być w ścisły sposób monitorowane, aby rzeczywiście mogło przynieść korzyści 
konsumentom, i wprowadzone wraz z przepisami dodatkowymi, takimi jak „eko-
etykietowanie” i system umożliwiający łatwe porównywanie produktów;

25. nie jest przychylny wprowadzeniu systemu wymiany zezwoleń w dziedzinie 
bioróżnorodności ani w zakresie NOx i SO2;

26. zwraca się do Komisji o przewidzenie w ramach jej inicjatyw utrzymania obecnych 
mechanizmów przyjętych przez państwa członkowskie dla wspierania rozwoju energii 
odnawialnych; uważa, że konieczne są dodatkowe oceny, szczególnie w zakresie cykli 
życia biopaliw;

Aspekt międzynarodowy

27. wspiera wprowadzenie instrumentu dostosowania na granicach dla osiągnięcia celów 
związanych z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla i ochrony konkurencyjności 
gospodarczej Unii; zachęca Komisję do oparcia się o badania prowadzone w niektórych 
państwach członkowskich przy opracowywaniu sprawozdania w sprawie przyjęcia tego 
instrumentu oraz do przygotowania projektu legislacyjnego;

28. uważa, że ze względu na konieczność akceptacji na poziomie międzynarodowym 
instrument taki powinien uwzględniać najlepsze dostępne techniki i pozostać sprzyjający 
dla krajów trzecich, szczególnie dla krajów rozwijających się;

                                               
1 Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych 
przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U. L 
283 z 31.10.2003, str. 51).
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29. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Unia Europejska jest szczególnie aktywna w dziedzinie środowiska naturalnego i 
zainicjowała wiele debat i działań prowadzonych na jej terytorium oraz na szczeblu 
międzynarodowym, takich jak np. Protokół z Kioto. Jej historia, rozwój przemysłowy i 
gospodarczy czynią ją odpowiedzialną w tej dziedzinie i zobowiązują nas do dawania 
przykładu i odgrywania roli pioniera w zakresie polityki związanej z ochroną środowiska. 
Należy ponadto z zadowoleniem odnotować utworzenie komisji tymczasowej Parlamentu 
Europejskiego do spraw zmian klimatycznych.
Dziś, kiedy wymagania w dziedzinie środowiska naturalnego są większe, walka ze zmianami 
klimatycznymi wymaga dużo silniejszych działań, niż te, które brano pod uwagę do tej pory.
W tym celu trzeba zrozumieć, że nasze społeczeństwa działają w oparciu o wytwarzanie 
bogactwa, będące modelem postępu gospodarczego i społecznego. Tego rodzaju bogacenie 
się było zawsze zależne od coraz większego przepływu surowców i energii.

Okazuje się jednak, że równanie takie nie jest już możliwe do utrzymania: coraz rzadsze 
występowanie wielu zasobów naturalnych prowadzić będzie w perspektywie krótko-, średnio-
i długoterminowej do ciągłego wzrostu kosztów ich nabywania lub eksploatacji oraz do coraz 
większego popytu na poziomie międzynarodowym.

Należy także walczyć o przywrócenie bioróżnorodności, gdyż walka ta nie ma na celu 
zachowania swoistego „żywego muzeum”, lecz utrzymanie czy przywrócenie życiowych 
„usług”, jakie świadczą dla nas ekosystemy. W grę wchodzi poziom i jakość zbiorów rolnych, 
powietrza, wody, gleb, itp.

Aktualne koszty ekologiczne działalności człowieka, a w szczególności działalności 
przemysłowej i gospodarczej, czyli mówiąc bardziej technicznie tzw. koszty zewnętrzne, są 
tylko w niewielkim stopniu brane pod uwagę. 
Unia Europejska, zdecydowana lepiej kierować wpływem działalności człowieka na 
środowisko naturalne, dobrze zrozumiała konieczność zróżnicowania środków działania dla 
osiągnięcia celów, jakie sama sobie wyznaczyła. 

W ten właśnie sposób, równolegle do arsenału tekstów legislacyjnych, w które sama się 
wyposażyła, i do celów i norm, jakie obrała, Unia Europejska wprowadziła inne środki 
mające za zadanie przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Wśród tych 
narzędzi dodatkowych wymieć można m. in. pomoc finansową proponowaną w ramach 
dotacji, część budżetu 7. Programu ramowego na rzecz badań naukowych i rozwoju 
przeznaczoną na wspieranie badań i eko-technologii na rzecz trwałego rozwoju, a także 
kampanie komunikacyjne i działania prewencyjne.
Ponadto instrumenty rynkowe są już wykorzystywanym przez UE środkiem, który musi stać 
się dzisiaj przedmiotem wyjątkowej uwagi i prowadzić do opracowania nowych propozycji.
Unia Europejska, bogata również w doświadczenia prowadzone w niektórych państwach 
członkowskich, jest dziś bowiem w stanie zaproponować podejście wspólnotowe w 
omawianej dziedzinie wprowadzając nowe środki i sprzyjając wymianie dobrych praktyk 
między państwami członkowskimi. Taka polityka wspólnotowa będzie oczywiście wymagała 
aprobaty wszystkich państw członkowskich i będzie musiała pokonać obiekcje niektórych co 
do harmonizacji podatkowej czy też, jeżeli to nie nastąpi, będzie musiała być prowadzona 
dzięki wzmocnionej współpracy między państwami członkowskimi.
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Główne instrumenty, jakie zostaną tutaj przedstawione w zależności od sektora działalności, 
do jakiego się odnoszą, to zachęty finansowe i podatki. Sprawozdawczyni jest w pełni 
świadoma konieczności ściślejszego omówienia kwestii takich jak odpady, polityka w 
zakresie wody, gleb, itp., jednak pragnie skoncentrować się na sektorach priorytetowych i 
przedstawić zasady dotyczące instrumentów rynkowych na potrzeby polityki w zakresie 
ochrony środowiska i w dziedzinach pokrewnych.
Na poziomie wspólnotowym jednym z nielicznych istniejących dzisiaj instrumentów 
rynkowych jest system ETS w zakresie dwutlenku węgla; musi on zostać w najbliższym 
czasie poddany przeglądowi, aby zwiększyć skuteczność.

Na poziomie państw członkowskich zauważyć należy, że opodatkowanie ekologiczne jest 
bardzo zróżnicowane i ma tendencję do zmniejszania się. W 2004 r. wpływy z podatków 
ekologicznych wynosiły średnio 2,9% PKB w Europie liczącej 15 państw członkowskich i 
poziom ten, już wtedy słaby, zmniejszył się o 6,5% między 1999 r. i 2004 r. Jest zatem 
konieczne podniesienie średniego poziomu i ograniczenie rozbieżności między państwami 
członkowskimi.

Sprawozdawczyni zdaje sobie doskonale sprawę, że w dziedzinie podatków przeważa 
głosowanie na zasadzie jednomyślności, lecz chce zwrócić uwagę na pewien paradoks między 
uznawaniem charakteru transnarodowego, jaki mają zagrożenia dla środowiska naturalnego, a 
status quo w zakresie podatków ekologicznych na poziomie wspólnotowym.

Sytuacja ta uprzywilejowuje rozwiązania krajowe i wprowadza ryzyko wystąpienia zakłóceń 
konkurencji między przedsiębiorstwami państw członkowskich. Ze względów 
konkurencyjności zakłada również nielojalną konkurencję podatkową i naciska na stałe 
obniżanie stóp podatkowych, co grozi w dłuższej perspektywie zachwianiem stabilności 
finansów publicznych i wsparcia polityk państwowych, w tym w dziedzinie środowiska 
naturalnego.

Z braku postępów w dziedzinie podatków, systemy wymiany zezwoleń i kwot staną się 
jedynymi dostępnymi instrumentami wspólnotowymi. O ile ETS w zakresie dwutlenku węgla 
pozwala na realizację celów związanych z ograniczeniem emisji CO2, o tyle postawić można 
w wątpliwość jego stosowanie i skuteczność w innych sektorach. W rzeczywistości bowiem 
emisje niektórych gazów cieplarnianych czy innych zanieczyszczających gazów, takich jak 
NOx i SO2 związane są z warunkami lokalnymi. Jeżeli chodzi o bioróżnorodność, system 
wyrównywania bioróżnorodności nie wydaje się możliwy do zaakceptowania. Opiera się on 
na tworzeniu ex nihilo specyficznego obszaru naturalnego w zamian za zniszczenie lub 
degradację innego obszaru, aby umożliwić realizację projektu gospodarczego lub 
mieszkaniowego. Kompensata ta jest iluzoryczna, gdyż nie może istnieć równoważność 
między oboma obszarami.
Aby instrumenty rynkowe były skuteczne, muszą się uzupełniać wzajemnie i z innymi 
instrumentami, muszą zostać zaakceptowane przez obywateli, a ich zasięg być zrozumiały; 
nie mogą one być wyłącznie odbierane jako dodatkowy przymus nałożony przez UE.

W celu zachęcania Europejczyków do obierania stylu życia i sposobów konsumpcji 
szanujących środowisko naturalne i pozwalające na zmniejszenie wpływu działalności 
człowieka na ekosystemy, należy jeszcze upewnić się, czy obywatele mogą dokonać takiego 
wyboru. Nie można na przykład karać pracownika zmuszonego udawać się do swojego 
miejsca pracy własnym samochodem za to, że nie ma on możliwości korzystania ze środków 
komunikacji miejskiej.
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Co więcej, aby wysiłki te były akceptowane społecznie, muszą być one stopniowe i nie mogą 
karać gospodarstw domowych w trudnej sytuacji finansowej. Nawet jeżeli podatki od 
towarów i usług muszą być traktowane z pewną ostrożnością, istnieją jednak inne 
rozwiązania, na przykład przywracanie ogólnej równowagi podatkowej na podstawie zasad 
solidarności i sprawiedliwości społecznej dla osiągnięcia celów związanych z ochroną 
środowiska naturalnego Unii. Zauważyć można bowiem, iż duża część obciążeń podatkowych 
spoczywających na przedsiębiorstwach czy związanych z dochodami z kapitału przeniesiona 
została na gospodarstwa domowe i że w jeszcze większym stopniu jest ona obciążeniem dla 
dochodów z gorzej wynagradzanej pracy.

Instrumenty rynkowe nie ograniczają się jednak do sfery podatków; państwa członkowskie 
wprowadziły inne instrumenty, takie jak certyfikaty oszczędności energii czy certyfikaty 
„zielonej energii”. Istnieją więc nowe szlaki, które powinny stać się przedmiotem analizy 
wpływu zarówno na poziomie środowiska, jak i na poziomie społecznym oraz gospodarczym.

Z punktu widzenia konkurencyjności UE i jej państw członkowskich zauważyć trzeba, że 
niektóre polityki, a szczególnie w dziedzinie transportu frachtowego, będą bardziej skuteczne, 
jeśli prowadzone będą na poziomie europejskim. Zaobserwować można bowiem, że stawki na 
transport drogowy ustalone przez niektóre państwa członkowskie nie ograniczają ruchu 
towarów na poziomie europejskim, lecz powodują przeniesienie ruchu na szlaki 
nieopodatkowane. W ramach rynku wewnętrznego UE musi ponownie rozpatrzyć własne 
podejście do pojęcia wolnej konkurencji i uprzywilejować na rynku kroki sprzyjające 
ochronie środowiska naturalnego.

Unia Europejska została w wystarczającym stopniu ostrzeżona i jest świadoma wyzwania, jakie 
musi podjąć w kwestii zmian klimatycznych, aby przewidzieć i uprzedzić ewentualne 
niepowodzenie polityk, które dzisiaj opracowuje. Amerykańscy naukowcy przeprowadzili 
niedawno badanie, które ukazuje postępujący wzrost emisji dwutlenku węgla w stosunku do 
1990 r.; jeżeli liczby te potwierdzą się, byłby to bardzo zły sygnał dla celu związanego z 
redukcją emisji CO2 o 5% w 2012 r., ustalonego w ramach Protokołu z Kioto.

Sprawozdawczyni jest świadoma trudności związanych z przyjęciem rozwiązań na poziomie 
międzynarodowym na rzecz skutecznej walki ze zmianami klimatycznymi. Unia ma 
obowiązek godzenia kontynuacji własnych wysiłków na rzecz redukcji emisji CO2, 
zmniejszania emisji na poziomie międzynarodowym i zasad handlu międzynarodowego, 
szczególnie w zakresie niedyskryminowania partnerów handlowych. Podatek dostosowawczy 
na granicach rozpatrywany przez niektóre państwa członkowskie, w formie popieranej w 
sprawozdaniu, wydaje się dawać możliwe do zaakceptowania rozwiązanie i musi zatem 
zostać poparty przez wszystkie państwa członkowskie oraz przez Komisję. Podatek ten może 
stać w sprzeczności z niektórymi przepisami Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i 
handlu (GATT), lecz do Komisji należy nadawanie skuteczności statutowi ŚOH. Wydaje się, 
że strony ŚOH mogą podejmować kroki, w tym kroki protekcjonistyczne, niezbędne dla 
ochrony zdrowia i życia osób i zwierząt lub dla ochrony roślin, czy kroki odnoszące się do 
zachowania zasobów naturalnych będących na wyczerpaniu.
Przewidywania w dziedzinie globalnego wpływu zmian klimatycznych, a w szerszym 
wymiarze działalności człowieka na stan środowiska naturalnego, oraz ich reperkusji w 
zakresie zdrowia ludzkiego nie mogą prowadzić jedynie do rozłączenia wzrostu i eksploatacji 
zasobów od metod produkcji i sposobów konsumpcji, lecz do zmiany naszego modelu 
rozwoju. Stwierdzenie to musi prowadzić nasze społeczeństwa zachodnie do przestawienia się 
na inny model życia. 
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Pytanie, jakie musimy sobie zatem postawić, jest następujące: jaki inny scenariusz należy 
wprowadzić lub jakie inne polityki opracować dla osiągnięcia naszych celów? Czy możliwe 
jest niezmienianie modelu życia, nieograniczanie produkcji ani konsumpcji i podjęcie 
wyzwań ekologicznych, jakie przed nami stoją? 
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