
Wspólna deklaracja polskich, francuskich i niemieckich organizacji pozarządowych przed

szczytem UE w dniach 24-25 maja i publikacją pakietu "Fit for 55" Komisji Europejskiej:

"Gotowi na co najmniej 55% - razem na rzecz ambitnych ram europejskiej polityki

klimatycznej".

Zbliżający się przegląd ram polityki klimatycznej i energetycznej UE, przedstawiony jako pakiet Fit for 55,

może być punktem zwrotnym dla europejskiej polityki klimatycznej i energetycznej. Zdecyduje on o tempie i

jakości dojścia UE do neutralności klimatycznej. Ponadto pakiet Fit for 55 ma zasadnicze znaczenie – choć
sam w sobie nie jest wystarczający – dla ekologicznej odbudowy po kryzysie Covid-19 i wspierania prawdziwie

sprawiedliwej transformacji. Pakiet stwarza wyjątkową okazję do wprowadzenia innowacji i modernizacji

naszych gospodarek.

Wiele organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych grup wezwało UE do przyjęcia ambitniejszego

celu klimatycznego na 2030 r. niż redukcja emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. Ten postulat jest również
zgodny z orzeczeniem niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego z 29 kwietnia 2021 r., w którym wzywa on

prawodawców do przestrzegania sprawiedliwości międzypokoleniowej poprzez nieopóźnianie koniecznych

redukcji emisji. Aby zachować zgodność z tym orzeczeniem i Porozumieniem paryskim, pakiet Fit for 55

powinien umożliwiać redukcje na wyższym poziomie niż 55 proc.

Polska, Francja i Niemcy to państwa, w których mieszka 40 proc. obywateli Unii. To również państwa

mieszczące się w pierwszej piątce największych emitentów CO₂ we UE. Jako organizacje pozarządowe z

Niemiec, Polski i Francji, przed zbliżającym się nadzwyczajnym posiedzeniem Rady Europejskiej w dniach

24-25 maja, wzywamy Komisję Europejską, prezydencję portugalską w Radzie UE i rządy naszych trzech

państw do:

● Wsparcia Komisji Europejskiej w przygotowaniu ambitnego pakietu Fit for 55, nadającego

faktycznego znaczenia przedrostkowi "co najmniej", który poprzedza cel klimatyczny UE.

Uzgodniony, nowy cel nie jest jeszcze zgodny z limitem 1,5° Celsjusza wzrostu średniej temperatury

ziemi przewidzianym w Porozumieniu paryskim. Pakiet "Fit for 55" powinien zatem przyczynić się do

redukcji emisji gazów cieplarnianych powyżej 55 proc., co może zostać osiągnięte dzięki

dodatkowym redukcjom emisji netto, zapewnionym przez działalność związaną z użytkowaniem

gruntów, zmianą sposobu użytkowania gruntów i leśnictwem (LULUCF), jeśli pozwolą na to nowe,

będące pod wpływem presji klimatycznej, warunki ekosystemowe.



● Zagwarantowania, że wszystkie państwa członkowskie zdecydowanie przyspieszą tempo

dekarbonizacji we wszystkich sektorach gospodarki, a także znacznie zwiększą ambicje ram

regulacyjnych dla sektorów: transportu, budownictwa, rolnictwa i przemysłu. Każde państwo

członkowskie musi teraz wejść w fazę szeroko zakrojonej dekarbonizacji, aby uniknąć powstawania

nowych osi podziału w UE i odkładania wysiłków redukcyjnych. Szczególnie w krajach członkowskich,

takich jak Polska, zasada ta ma fundamentalne znaczenie dla jakości i stabilności miejsc pracy,

systemu służby zdrowia, czystego powietrza i zielonej transformacji gospodarki. Kluczowe znaczenie w

tym kontekście ma wzmocnienie solidarności między państwami członkowskimi.

● Ustanowienie zasad sprawiedliwości społecznej oraz reguły, zgodnie z którą "żadna osoba ani

żaden region nie zostanie pozostawiony w tyle" w centrum uwagi pakietu Fit for 55.

● Wdrożenie na wczesnym etapie wyższych krajowych celów redukcyjnych (ESR), zgodnych co

najmniej z nowymi celami klimatycznymi UE, w tym osiągnięciem neutralności klimatycznej do 2050

r. Zbieżne cele krajowe, zasada pomocniczości oraz odpowiedzialność krajów członkowskich mają
zasadnicze znaczenie dla udanej, długoterminowej polityki klimatycznej.

Ponadto wzywamy Komisję Europejską do:

● Pełnego wykorzystywania swojego prawa do inicjatywy ustawodawczej w celu przedstawienia

ambitnego pakietu legislacyjnego w zakresie polityki klimatycznej. Pakiet musi zagwarantować, że

wszystkie kraje UE i sektory gospodarki osiągną uzgodniony cel. Musi on umożliwiać redukcję emisji

wykraczającą poza "co najmniej 55%" przy dodatkowym zwiększeniu potencjału pochłaniania

dwutlenku węgla.

● Uczynienia wszystkiego, co możliwe, aby przyspieszyć prace nad pakietem Fit for 55, oraz

wprowadzenia w życie jego kluczowych aspektów najpóźniej w 2023 r. Dla pomyślnej realizacji

zaktualizowanego celu klimatycznego UE na rok 2030 liczy się każdy miesiąc.

Ambitny pakiet Fit for 55 wspierać będzie wysiłki zmierzające do podniesienia celów klimatycznych również w

krajach spoza UE, wychodząc naprzeciw kluczowej konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow. Tylko śmiały i

ambitny pakiet Fit for 55 może przyczynić się do osiągnięcia celu, jakim jest uczynienie Europy pierwszym

kontynentem neutralnym klimatycznie.
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