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0060/2008
Oświadczenie pisemne w sprawie propozycji zmian legislacyjnych przedłożonych przez
Komisję Europejską mających na celu ograniczenie emisji CO2

Parlament Europejski,
– uwzględniając art. 116 Regulaminu,
A. mając na uwadze pogarszającą się sytuację gospodarstw domowych w wyniku wzrostu cen
paliw i energii oraz postępującą recesję w wielu krajach wspólnoty, prowadzącą do
zubożenia społeczeństwa , wzrostu bezrobocia i głodu,
B. mając na uwadze, że polityka "starej" Unii Europejskiej w zakresie obniżenia emisji gazów
cieplarnianych przed przystąpieniem nowych krajów członkowskich doprowadziła do
obniżenia emisji CO2 tylko o 2,7%,
C. mając na uwadze wysokie koszty dostosowania przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej
do redukcji CO2, które i tak nie wpłyną znacząco na polepszenie sytuacji klimatycznej,
D. uwzględniając, że nowe kraje członkowskie po przystąpieniu do Unii Europejskiej
oczekiwały szansy na rozwój, który w tym momencie im się blokuje i ich kosztem Unia
Europejska chce obniżyć emisję CO2 ogłaszając w ten sposób ogromny sukces niszcząc
przy okazji ich gospodarkę
E. mając na uwadze, że nawet udana polityka Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji
CO2 obniży emisję w skali całego świata o 4 % podczas gdy w tym samym czasie kraje
dalekiego wschodu wyemitują CO2 o kilkanaście procent więcej rozwijając przy tym
własny przemysł oraz niszcząc tym samym gospodarki państw UE,
1. uznaje, że działania w zakresie redukcji CO2 są szkodliwe dla krajów członkowskich Unii
Europejskiej i koszty tej redukcji są niewspółmiernie wyższe od ewentualnych zysków w
postaci znikomej w skali światowej redukcji emisji CO2;
2. zobowiązuje Komisję do wstrzymania wszelkich prac związanych z redukcją CO2 oraz do
ponownego zapoznania się z realnymi zagrożeniami w tej sprawie;
3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z
nazwiskami sygnatariuszy, Komisji i Radzie.
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