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Parlament musi odrzucić złe elementy planów klimatycznych
UE, by ocalić wiarygodność klimatyczną Europy
Nowe ustawodawstwo Unii Europejskiej określające dzielenie przez państwa
członkowskie celów wyznaczonych do roku 2020 jest obecnie tak nieodpowiednie,
że Parlament Europejski powinien je odrzucić, chyba że zostanie znacząco
umocnione w tym tygodniu przez przywódców państw UE – poinformowały dzisiaj
organizacje pozarządowe, między innymi Climate Action Network, Friends of the
Earth Europe, Greenpeace i WWF.
Propozycja, by podzielić redukcję gazów cieplarnianych po roku 2012 między krajami
UE, również znana jako „podział zobowiązań” (ang. Effort Sharing), stanowi jeden z
kluczowych elementów działań UE w walce ze zmianami klimatu. Ustala ona cele
redukcji dla sektorów nieobjętych systemem handlu emisjami, takich jak rolnictwo,
transport i gospodarstwa domowe, co łącznie daje 55 procent wszystkich emisji w UE.
Mimo tego propozycja ta, napędzana przez partykularne interesy poszczególnych
państw członkowskich, stawia poprzeczkę o wiele za nisko:
 Propozycja w obecnej formie nie daje żadnego jasno sprecyzowanego i legalnie
wiążącego zobowiązania do redukcji emisji do poziomu 30 procent do roku 2020,
czyli celu obiecanego przez przywódców UE niespełna 20 miesięcy temu.
 Możliwe, że aż dwie trzecie prób redukowania emisji nie będzie nawet miało miejsca
w Europie, ponieważ nastąpi poprzez kupowanie zewnętrznych „kredytów
równoważących”. To nie zachęci do zmniejszenia uzależnienia Europy od paliw
kopalnych, ani nie przyspieszy procesu tworzenia zielonych miejsc pracy w Europie.
 Propozycja nie podaje żadnych wiarygodnych mechanizmów do jej przestrzegania,
takich jak grzywny, dzięki którym można by mieć pewność, że państwa członkowskie
osiągną wyznaczone cele.
 Propozycja nie zawiera informacji o konkretnych sumach funduszy, by pomóc krajom
rozwijającym się w adaptacji do zmian klimatycznych i by zredukować własne emisje.

“Ta część Pakietu Energetyczno-Klimatycznego UE przypomina farsę: jest całkowicie
nieproporcjonalna do skali ambicji, jakie są potrzebne, by poradzić sobie ze zmianami
klimatu, a także daje zły przykład międzynarodowym partnerom, którzy obecnie
spotykają się na Konferencji Klimatycznej ONZ w Poznaniu.
Członkowie Parlamentu Europejskiego już pokazali, że wiedzą, czego należy wymagać
od Europy. Muszą więc wykazać się zimną krwią i odrzucić te propozycje liderów państw
członkowskich, chyba że ulegną one znaczącej poprawie w tym tygodniu. „Stawką jest
międzynarodowa wiarygodność Europy” – stwierdziły organizacje pozarządowe.
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