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B8-0000/2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca konferencji w sprawie zmiany klimatu, 
która odbędzie się w Limie (Peru) (COP 20) (2014/0000(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC) oraz protokół z Kioto załączony do tej konwencji,

– uwzględniając 13. konferencję stron (COP 13) konwencji UNFCCC oraz 3. konferencję 
stron służącą jako spotkanie stron protokołu z Kioto (CMP 3), które odbyły się na Bali
w 2007 r., a także plan działania z Bali (decyzja 1/COP 13),

– uwzględniając 15. konferencję stron (COP 15) konwencji UNFCCC oraz 5. konferencję 
stron służącą jako spotkanie stron protokołu z Kioto (CMP 5), które odbyły się 
w Kopenhadze (Dania) w dniach 7–18 grudnia 2009 r., a także zawarte w Kopenhadze 
porozumienie,

– uwzględniając 16. konferencję stron (COP 16) konwencji UNFCCC oraz 6. konferencję 
stron służącą jako spotkanie stron protokołu z Kioto (CMP 6), które odbyły się w Cancún 
(Meksyk) w dniach od 29 listopada do 10 grudnia 2010 r., a także ustalenia z Cancún,

– uwzględniając 17. konferencję stron (COP 17) konwencji UNFCCC oraz 7. konferencję 
stron służącą jako spotkanie stron protokołu z Kioto (CMP 7), które odbyły się 
w Durbanie (Republika Południowej Afryki) w dniach od 28 listopada do 9 grudnia 
2011 r., a w szczególności decyzje w sprawie platformy z Durbanu dotyczącej 
zwiększenia działań na rzecz ochrony klimatu,

– uwzględniając 18. konferencję stron (COP 18) konwencji UNFCCC oraz 8. konferencję 
stron służącą jako spotkanie stron protokołu z Kioto (CMP 8), które odbyły się w Ad-
Dausze (Katar) w dniach od 26 listopada do 8 grudnia 2012 r., a także przyjęcie pakietu 
nazywanego „ścieżką klimatyczną z Ad-Dauhy”,

– uwzględniając 19. konferencję stron (COP 19) konwencji UNFCCC oraz 9. konferencję 
stron służącą jako spotkanie stron protokołu z Kioto (CMP 9), które odbyły się 
w Warszawie (Polska) w dniach 11–23 listopada 2013 r., a także ustanowienie 
Warszawskiego Międzynarodowego Mechanizmu Strat i Szkód,

– uwzględniając 20. konferencję stron (COP 20) konwencji UNFCCC oraz 10. konferencję 
stron służącą jako spotkanie stron protokołu z Kioto (CMP 10), które odbędą się w Limie 
(Peru) w dniach 1–12 grudnia 2014 r.,

– uwzględniając pakiet klimatyczno-energetyczny UE z grudnia 2008 r.,

– uwzględniając zieloną księgę Komisji z dnia 27 marca 2013 r. zatytułowaną „Ramy 
polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030” (COM(2013)0169)1,

                                               
1 Dz.U. C 0, 0.0.0000, s. 0. / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym
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– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia 
działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie1,

– uwzględniając swoje rezolucje: z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie strategii UE na 
kopenhaską Konferencję w sprawie Zmian Klimatu (COP 15)2, z dnia 10 lutego 2010 r. 
dotyczącą wyników konferencji kopenhaskiej w sprawie zmian klimatu (COP 15)3, z dnia 
25 listopada 2010 r. dotyczącą Konferencji na temat zmian klimatu w Cancún (COP 16)4, 
z dnia 16 listopada 2011 r. dotyczącą konferencji w sprawie zmian klimatu, która 
odbędzie się w Durbanie (COP 17)5 oraz z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie 
konferencji w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się w Ad-Dausze (Katar) (COP 18)6, 
a także z dnia 23 października 2013 r. dotyczącą konferencji w sprawie zmiany klimatu, 
która odbędzie się w Warszawie (COP 19),

– uwzględniając swoje rezolucje: z dnia 4 lutego 2009 r. zatytułowaną „2050: przyszłość 
zaczyna się dziś – zalecenia dla przyszłej zintegrowanej polityki ochrony klimatu UE”7, 
z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu działania prowadzącego do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.8 oraz z dnia 5 lutego 2014 r. 
w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii do roku 20309, 

– uwzględniając komunikat konsultacyjny Komisji z dnia 26 marca 2013 r. pt. 
„Międzynarodowe porozumienie w sprawie zmiany klimatu planowane na 2015 r.: 
Kształtowanie międzynarodowej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu po 2020 r.” 
(SWD(2013)0097),

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 9 marca 2012 r. na temat dalszych działań 
w następstwie posiedzeń COP 17 i CMP 7, konkluzje Rady z dnia 15 maja 2012 r. 
w sprawie szybkiego finansowania działań związanych ze zmianą klimatu, konkluzje 
Rady z dnia 18 lipca 2011 r. i 24 czerwca 2013 r. dotyczące działań dyplomatycznych UE 
w związku ze zmianą klimatu, konkluzje Rady z dnia 15 października 2013 r. na temat 
zobowiązania UE i jej państw członkowskich do intensywniejszego uruchamiania 
środków finansowych na działania dotyczące zmiany klimatu,

– uwzględniając sprawozdanie podsumowujące Programu Ochrony Środowiska Narodów 
Zjednoczonych (UNEP) z listopada 2012 r. pt. „Niwelowanie rozbieżności w odniesieniu 
do emisji”;

– uwzględniając sprawozdania Banku Światowego pt. „Zmniejsz ogrzewanie: dlaczego 
trzeba unikać świata cieplejszego o 4°C”, „Zmniejsz ogrzewanie: ekstremalne zjawiska 

                                               
1 Dz.U. L 8 z 13.1.2009, s. 3.
2 Dz.U. C 285 E z 21.10.2010, s. 1.
3 Dz.U. C 341 E z 16.12.2010, s. 25.
4 Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, s. 77.
5 Dz.U. C 153 E z 31.5.2013, s. 83.
6 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0452.
7 Dz.U. C 67 E z 18.3.2010, s. 44.
8 Dz.U. C 251 E z 31.8.2013, s. 75.
9 Dz.U. C 0, 0.0.0000, s. 0. / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym
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klimatyczne, wpływ na poszczególne regiony i argumenty za budowaniem odporności” 
oraz „Rozwój dostosowany do klimatu: połączenie korzyści płynących z działań na rzecz 
klimatu”,

– uwzględniając trzy sprawozdania grupy roboczej dotyczące 5. sprawozdania oceniającego 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) z 2014 r.,

– uwzględniając zaproszenie na szczyt klimatyczny we wrześniu 2014 r. wystosowane przez 
sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona do szefów państw, którzy mają podjąć 
konkretne zobowiązania w zakresie dalszych działań dotyczących zmiany klimatu,

– uwzględniając pytania do Rady i Komisji dotyczące konferencji w sprawie zmiany 
klimatu w Limie (COP 20) (O-000000/2014 – B8-0000/2014 oraz O-0000/2014 –
B8-0000/2014),

– uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że zmiana klimatu stanowi wymagające pilnej reakcji i potencjalnie 
nieodwracalne zagrożenie dla społeczności ludzkich, różnorodności biologicznej i naszej 
planety, przez co wymaga międzynarodowych działań wszystkich stron;

B. mając na uwadze, że zgodnie z dowodami naukowymi przedstawionymi w 
sprawozdaniach grupy roboczej dotyczących 5. sprawozdania oceniającego IPCC 
ocieplenie klimatu nie ulega wątpliwości; zmiana klimatu postępuje, a działalność 
człowieka jest głównym powodem ocieplenia się klimatu obserwowanego od połowy XX 
wieku; powszechny i istotny wpływ zmiany klimatu jest już widoczny w systemach 
naturalnych i ludzkich na wszystkich kontynentach i we wszystkich oceanach; nieustające 
emisje gazów cieplarnianych spowodują dalsze ocieplenie i zmiany w gruntach, powietrzu 
i oceanach we wszystkich regionach świata; skutki zmiany klimatu dotkną wszystkie 
kraje, bez względu na ich zamożność; globalne emisje gazów cieplarnianych w okresie 
2000-2010 były najwyższe w historii; bez znaczących działań łagodzących zmierzających 
do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, średnia temperatura na świecie 
najprawdopodobniej wzrośnie nawet o 5°C do końca tego stulecia; 

C. mając na uwadze, że UE ograniczyła swoje emisje o 19% w 2012 r. w porównaniu do 
roku 1990 zgodnie z protokołem z Kioto, przy czym jej PKB wzrósł o ponad 45%, 
a w rezultacie prawie o połowę zmniejszyła średnie natężenie emisji pomiędzy rokiem 
1990 a 2012, a także ograniczyła emisję na osobę o 25% do wartości 9 ton ekwiwalentu 
dwutlenku węgla (włączając wszystkie gazy i wszystkie źródła emisji, z wyłączeniem 
pochłaniaczy);

Pilna potrzeba działania

1. powtarza, że zgodnie z opracowaniami IPCC światowe emisje gazów cieplarnianych 
powinny dojść do szczytowych wartości najdalej w 2015 r., a następnie zostać 
ograniczone do 50% do 2050 r. w porównaniu z wartościami z 1990 r. i dalej spadać 
uzyskując wartości bliskie zeru lub poniżej zera w roku 2100, tak aby udało się 
prawdopodobnie zatrzymać wzrost średniej temperatury na świecie poniżej 2°C 
w odniesieniu do wartości sprzed epoki przemysłowej; podkreśla, że wszystkie kraje 
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winny wnieść swój wkład w ten projekt, a odkładanie działań jedynie podniesie koszty i 
ograniczy możliwości działania;

Realizacja platformy z Durbanu

2. przypomina, że wszystkie strony porozumiały się w Warszawie co do decyzji 1/CP.19 
Konferencji Stron UNFCCC, w której zwrócono się do wszystkich stron o podjęcie lub 
zintensyfikowanie krajowych przygotowań do ich planowanych i określonych na szczeblu 
krajowym wkładów i do poinformowania o nich przed 20. sesją Konferencji Stron (strony, 
które będą gotowe proszone są o zgłoszenie w pierwszym kwartale 2015 r.) w sposób 
ułatwiający jasność, przejrzystość i zrozumienie planowanych wkładów;

3. podkreśla, że kraje, które już zobowiązały się do realizacji celu redukcji emisji ze 
wszystkich sektorów gospodarki, powinny realizować dalsze cięcia emisji, a inne, w 
szczególności te o największych zobowiązaniach i zdolnościach, również powinny 
przyjąć cele dotyczące wszystkich sektorów gospodarki, które określą pułapy emisji i 
zmniejszą natężenie gazów cieplarnianych;

Elementy porozumienia na rok 2015 

4. wyraża opinię, że na konferencji w Limie należy określić główne elementy porozumienia 
na rok 2015, opierając się na postępach zrealizowanych w roku 2014 w ramach platformy 
z Durbanu i przypomina, że łagodzenie zmiany klimatu, dostosowanie do niej i środki 
służące realizacji celów będą głównymi częściami porozumienia na rok 2015;

5. podkreśla potrzebę skutecznego systemu zgodności mającego zastosowanie do wszystkich 
stron w odniesieniu do porozumienia na rok 2015; zwraca uwagę na konieczność 
promowania w ramach porozumienia na rok 2015 przejrzystości i odpowiedzialności 
dzięki wprowadzeniu wspólnego systemu określania, raportowania i weryfikowania 
realizacji zobowiązań każdej ze stron, opierającego się na doświadczeniach wyniesionych 
z konwencji i załączonego do niej protokołu z Kioto;

Zamierzenia na okres do 2020 r. oraz protokół z Kioto

6. kładzie szczególny nacisk na pilną potrzebę postępów w zakresie zlikwidowania „luki 
gigatonowej” pomiędzy ustaleniami naukowymi a bieżącymi zobowiązaniami stron; 
podkreśla istotną rolę innych środków politycznych, w tym efektywności energetycznej, 
znacznej oszczędności energii, energii odnawialnej oraz wycofywania 
wodorofluorowęglowodorów, w przyczynianiu się do zlikwidowania „luki gigatonowej”;

7. z niecierpliwością oczekuje na przeprowadzenie wielostronnej oceny postępów 
osiągniętych przez UE i szereg jej państw członkowskich oraz pozostałe strony w zakresie 
celów redukcji emisji do 2020 r. na konferencji w Limie, jako części międzynarodowej 
oceny i przeglądu; uważa, że taka przejrzystość jest konieczna, aby móc zrozumieć 
podejmowane wzajemnie wysiłki i aby zbudować zaufanie pomiędzy wszystkimi 
stronami; 

Finansowanie działań związanych ze zmianą klimatu
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8. przypomina o zobowiązaniu UE i jej państw członkowskich do intensywniejszego 
uruchamiania środków finansowych na działania dotyczące zmiany klimatu, aby zapewnić 
wkład UE w podjęte w ramach porozumienia z Kopenhagi zobowiązanie do wspólnego 
uruchomienia kwoty 100 mld USD rocznie do 2020 r. i wzywa pozostałe państwa 
darczyńców do wypełnienia tego zobowiązania celem uruchomienia większych środków 
na działania związane ze zmianą klimatu;

Przystosowanie; straty i szkody

9. przypomina, że chociaż ubogie kraje przyczyniły się w najmniejszym stopniu do 
zwiększenia koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze, najbardziej odczuwają one 
skutki zmiany klimatu i mają najmniejszą zdolność przystosowania się do tych zmian; 
wzywa UE, aby starała się osiągnąć porozumienie w sprawie finansowania kwestii 
klimatycznych, transferu technologii oraz budowania zdolności; 

Sektor nieruchomości gruntowych 

10. podkreśla, że według opracowań IPCC sektory nieruchomości gruntowych to jedne z 
najbardziej podatnych i narażonych sektorów naszych gospodarek; odnotowuje znaczenie, 
jakie dla wszystkich stron ma włączenie segmentu dotyczącego gruntów do ich wkładu 
krajowego wraz z odpowiednimi wskaźnikami, które pozwolą na monitorowanie, 
raportowanie i zweryfikowanie kwantyfikowalnych postępów w kierunku osiągnięcia 
kilku wzajemnie powiązanych celów (tj. łagodzenie zmiany klimatu, produktywność i 
odporność), a także pełne opracowanie ogólnych zasad rachunkowości do 2020 r.;

Międzynarodowy transport lotniczy i morski

11. podkreśla znaczenie transportu drogą morską i drogą powietrzną w ramach ograniczania 
emisji gazów cieplarnianych oraz potrzebę szybkiego postępu i chęci osiągnięcia 
satysfakcjonujących i szybkich rezultatów zarówno przez Międzynarodową Organizację 
Morską (IMO), jak i Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), z 
uwagi na skalę i pilny charakter wyzwań związanych z klimatem;

Działania dyplomatyczne związane ze zmianą klimatu

12. w związku z tym podkreśla, jak istotne jest, aby tak ważny podmiot, jakim jest Unia 
Europejska, przemawiał na konferencji jednym głosem, aby poczynić postępy na drodze 
do osiągnięcia międzynarodowego porozumienia, i aby Unia pozostała pod tym względem 
zjednoczona;

Wodorofluorowęglowodory (HFC) i protokół montrealski

13. zachęca strony do przyjrzenia się mechanizmom głosowania i podejmowania decyzji 
w ramach wdrażanego z powodzeniem protokołu montrealskiego, innemu podejściu do 
zobowiązań, mechanizmom wdrażania i stosowania sankcji oraz mechanizmom 
finansowania, ponieważ można by się wzorować na tym przykładzie również w ramach 
UNFCCC; wzywa UE, aby nasiliła starania na rzecz uregulowania globalnego wycofania 
wodorofluorowęglowodorów zgodnie z protokołem montrealskim;
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Delegacja Parlamentu Europejskiego

14. uważa, że delegacja UE odgrywa istotną rolę w negocjacjach na temat zmiany klimatu, 
i w związku z tym uznaje za niedopuszczalne, że posłowie do Parlamentu Europejskiego 
nie mogli uczestniczyć w posiedzeniach koordynacyjnych UE na poprzednich 
konferencjach stron; oczekuje, że przynajmniej przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego będzie mógł uczestniczyć w posiedzeniach koordynacyjnych UE w Limie;

15. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Sekretariatowi UNFCCC 
z prośbą o rozpowszechnienie jej wśród umawiających się stron spoza UE.


