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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii UE na konferencję w Nairobi 
w sprawie zmian klimatu (COP 12 oraz COP/MOP 2)

Parlament Europejski,

– uwzględniając Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC), Protokół z Kioto do konwencji UNFCCC, a także przepisy proceduralne do 
jego wdrażania przyjęte na konferencjach w Bonn (lipiec 2001 r.), Marakeszu (listopad 
2001 r.), New Delhi (listopad 2002 r.), Mediolanie (grudzień 2003 r.), Buenos Aires 
(grudzień 2004 r.) i Montrealu (grudzień 2005 r.),

– uwzględniając zbliżającą się dwunastą Konferencję Stron (COP 12) w sprawie 
konferencji UNFCCC oraz drugą Konferencję Stron pełniącą rolę Posiedzenia Stron w 
sprawie Protokołu z Kioto (COP/MOP 2), która odbędzie się w Nairobi (Kenia) 
 w dniach od 6 do 17 listopada 2006 r.,

– uwzględniając wcześniejsze rezolucje w sprawie zmian klimatycznych, a w
szczególności rezolucje z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie powstrzymywania 
globalnych zmian klimatycznych1, z dnia 18 stycznia 2006 r. uwzględniającą wynik 
konferencji w Montrealu (COP 11- COP/MOP 1)2 oraz z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie 
ograniczenia wpływu lotnictwa na zmiany klimatyczne3,

– uwzględniając zapytanie ustne B6-0/2006 złożone w imieniu Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zgodnie z
art.108 Regulaminu oraz uwzględniając oświadczenie Rady i Komisji,

A. mając na uwadze, że pełne wprowadzenie konwencji UNFCCC oraz Protokołu z Kioto 
przez wszystkie strony ma fundamentalne znaczenie dla zahamowania zmian 
klimatycznych, mimo że przedsięwzięte środki nie będą w pełni skuteczne, dopóki nie 
zostanie znalezione globalne rozwiązanie, które obejmie wielkie potęgi gospodarcze 
odpowiedzialne za większość emitowanych zanieczyszczeń,

B. mając na uwadze, że podczas jedenastej Konferencji Stron (COP 11) w sprawie 
konwencji UNFCCC oraz pierwszej Konferencji Stron pełniącej rolę Posiedzenia Stron 
uczestniczących w posiedzeniu w sprawie Protokołu z Kioto (COP/MOP 2), które 
odbyło się w Montrealu w grudniu 2005 r. podjęto decyzję o wszczęciu procedury 
rozpatrzenia przyjęcia przez strony Załącznika I dalszych zobowiązań na okres po roku 
2012 oraz nawiązaniu dialogu w celu wzajemnej wymiany doświadczeń i 
przeprowadzenia analizy strategicznego podejścia zmierzającego do długoterminowej 
współpracy nad przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym,

  
1 Teksty przyjęte P6_TA PROV (2005)0433
2 Teksty przyjęte P6_TA PROV (2006)0019
3 Teksty przyjęte P6_TA PROV (2006)0296
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C. mając na uwadze, że należy wkrótce wyznaczyć kolejne cele, aby zagwarantować 
pewność inwestycji w źródła energii o niskiej zawartości węgla, technologie o niskiej 
emisji gazów cieplarnianych oraz energię odnawialną i aby zapobiec inwestycjom w 
niekompatybilną infrastrukturę energetyczną,

D. mając na uwadze, że w wielu państwach członkowskich emisja gazów cieplarnianych 
wciąż rośnie wykazując tym samym, że należy podjąć intensywne działania, aby Unia 
Europejska mogła wywiązać się z zobowiązań z Kioto,

E. mając na uwadze, że Unia Europejska jest zaangażowana w działania mające na celu 
zahamowanie zmian klimatycznych oraz że wystąpiła z propozycją wyznaczenia 
ogólnoświatowego celu polegającego na ograniczeniu średniego światowego wzrostu 
temperatury do 2°C względem poziomu sprzed industrializacji,

F. mając na uwadze, że Parlament Europejski w swojej wyżej wymienionej rezolucji z 
dnia 16 listopada 2005 r. stwierdził, że kraje rozwinięte powinny podjąć działania na 
rzecz znacznego zmniejszenia emisji, o 30% do roku 2020 oraz o 60-80% do roku 2050,

1. wzywa Unię Europejską do utrzymania pozycji lidera w negocjacjach na Konferencji w 
Nairobi (COP-12-COP/MOP2) oraz do utrzymania wysoce ambitnych założeń podczas 
przyszłych dyskusji z partnerami międzynarodowymi;

2. nalega, aby przy tej okazji Unia Europejska przedstawiła ambitny program zarówno w 
odniesieniu do rozmów na temat nowych zobowiązań stron Załącznika I w ramach 
Protokołu z Kioto, jak i dialogu UNFCCC na temat długoterminowej współpracy w celu 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym;

3. przypomina, jak określono w wyżej wymienionej rezolucji z dnia 16 listopada 2005 r., 
że strategia UE dotycząca zmian klimatu powinna opierać się na siedmiu 
płaszczyznach:

− wykorzystanie podstawowych elementów Protokołu z Kioto - wiążące cele w zakresie 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ogólnoświatowy system handlu emisjami 
(cap-and-trade) oraz elastyczne mechanizmy,

− dokonanie znacznych redukcji emisji w wysokości 30% do 2020 r. łącząc zachęty 
rynkowe z regulacją w celu stymulowania inwestycji w wydajność i/lub technologie 
bezemisyjne i niskoemisyjne,

− przyjęcie proaktywnego podejścia w celu zaangażowania innych głównych podmiotów, 
zwłaszcza Stanów Zjednoczonych,

− stworzenie partnerstwa strategicznego z krajami takimi jak Chiny, Republika 
Południowej Afryki, Brazylia i Indie w celu udzielenia im pomocy przy tworzeniu 
strategii energii odnawialnej oraz zapewnienia ich udziału w wysiłkach mających na 
celu łagodzenie zmian klimatycznych,

− intensywne promowanie badań i innowacji w zakresie technologii energii odnawialnej 
rezygnując z „przewrotnych” bodźców, takich jak subsydia na rzecz paliw kopalnych, 
jak również wliczanie w cenę produkcji energii kosztów zewnętrznych, w tym kosztów 
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powodowanych przez zmiany klimatu,

− wykorzystanie europejskich i krajowych uregulowań prawnych w celu pobudzenia 
większej wydajności energetycznej oraz obniżenia cen technologii ograniczających 
oddziaływanie na klimat, 

− zachęcanie do znacznie większego bezpośredniego zaangażowania w wysiłki mające na 
celu łagodzenie zmian klimatu, dokonywane na poziomie obywateli europejskich, do 
czego niezbędne jest dostarczenie szczegółowych informacji dotyczących zawartości 
węgla w odniesieniu do produktów i usług, zaś w przyszłości system osobistych kwot 
podlegających handlowi;

4. przypomina swój wniosek, że nie powinno być przerwy pomiędzy pierwszym a drugim 
okresem zobowiązań w realizacji Protokołu z Kioto oraz że terminem, w jakim ma być 
zawarte porozumienie w sprawie przyszłych zobowiązań dotyczących klimatu, 
powinien być koniec 2008 r.;

5. przypomina o poparciu, jakiego udziela dalszemu wykorzystaniu mechanizmów 
elastyczności oraz długoterminowemu celowi, który stanowi utworzenie światowego 
rynku związków węgla w oparciu o handel emisjami (cap-and-trade);

6. uważa, że państwa uprzemysłowione w dalszym ciągu powinny odgrywać zasadniczą 
rolę w powstrzymywaniu zamian klimatu na poziomie światowym; w związku z tym, 
wzywa strony Załącznika I do wypełnienia bieżących zobowiązań oraz przyjęcia 
nowych, ambitnych zobowiązań na drugi okres zobowiązań po roku 2012; wzywa 
ponadto państwa uprzemysłowione, które nie ratyfikowały Protokołu z Kioto do 
ponownego rozważania swego stanowiska, do podjęcia energicznych działań 
krajowych, a w przyszłości do aktywnego udziału w podejmowanych negocjacjach 
międzynarodowych, celem włączenia się w przyszłą politykę zmian klimatycznych;

7. podkreśla kluczowe znaczenie włączenia państw rozwijających się, których 
uprzemysłowienie postępuje w szybkim tempie, w przyszłą międzynarodową politykę 
zmian klimatycznych, przy jednoczesnym poszanowaniu ich poważnych obaw 
dotyczących wsparcia ich rozwoju gospodarczego i zwalczania ubóstwa;

8. nalega, aby zarówno poszczególne państwa UE, jak i cała Unia Europejska 
wywiązywały się ze swych bieżących zobowiązań w ramach Protokołu z Kioto oraz 
porozumienia dotyczącego podziału obciążeń, ponieważ w przeciwnym razie mogłoby 
to doprowadzić do podważenia wiodącej pozycji UE w rozmowach międzynarodowych;

9. wyraża przekonanie, że delegacja UE odgrywa ważną rolę w negocjacjach na temat 
zmian klimatu i w związku z tym uważa, że nie do przyjęcia jest fakt, aby członkowie 
Parlamentu Europejskiego wchodzący w skład tej delegacji UE nie mogli uczestniczyć 
w posiedzeniach koordynacyjnych UE na poprzednich Konferencjach Stron; oczekuje, 
że przedstawiciele Parlamentu Europejskiego będą mogli uczestniczyć w takowych 
posiedzeniach w Nairobi, co najmniej w charakterze obserwatorów, z prawem lub bez 
prawa głosu;

10. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, 
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Radzie, rządom i parlamentom państw członkowskich, Sekretariatowi Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, zalecając 
rozpowszechnienie jej wśród wszystkich umawiających się stron spoza UE.
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