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STAŁY  PRZEDSTAWICIEL  KANCELARI I  SENATU  
PRZY  UNI I  EUROPEJSKIEJ  

7.SZCZYT PRZEWODNICZĄCYCH PARLAMENTÓW I 16. SESJA PLENARNA  
ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO UNII DLA ŚRÓDZIEMNOMORZA  

 

W dniu 3 grudnia 2021 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbył się 7. szczyt 

przewodniczących parlamentów Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla 

Śródziemnomorza (UdŚ), w którym wziął udział Marszałek Senatu RP, prof. Tomasz 

GRODZKI. Z kolei w dniu 4 grudnia odbyła się 16. sesja plenarna Zgromadzenia,  

w którym wzięła udział senator Halina BIEDA. Było to pierwsze spotkanie 

międzyparlamentarne zorganizowane w Parlamencie od czasu wybuchu pandemii.  

 

Obrady szczytu, którego tematem była „Walka ze zmianami klimatu w regionie 

śródziemnomorskim priorytetowym wyzwaniem” rozpoczął przewodniczący 

Parlamentu David SASSOLI. Podkreślił, że w czasie sprawowania przez ostatni rok 

prezydencji Zgromadzenia Parlament Europejski wyznaczył dwa kluczowe priorytety. 

Pierwszym z nich było zwiększenie zaangażowania parlamentów należących do UdŚ w 

debatę na temat zmian klimatycznych i ich wpływu na region.  Dodał, że zmiany 

klimatyczne przez długi czas były pomijane, a nawet teraz nie znajdują pełnego 

zrozumienia, czego dowodem jest konferencja w Glasgow, która nie spełniła 

oczekiwań. Zaznaczył, że zmiany klimatu powodujące rosnące temperatury i brak 

wody są wyzwaniem o niespotykanej dotąd skali. Wezwał do wspólnego stawienia im 

czoła, refleksji nad obecnym stylem życia oraz wdrożenia nowych, lepiej działających 

technologii środowiskowych. W tym kontekście podkreślił rolę ludzi młodych. Mówiąc 

o działaniach unijnych, zwrócił uwagę na „Europejski zielony ład”, którego celem jest 

radykalne ograniczenie szkodliwych emisji oraz promowanie bardziej zrównoważonej 
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środowiskowo gospodarki. Podkreślił również wagę współpracy z w tej dziedzinie z 

krajami regionu Morza Śródziemnego i między nimi samymi. Za niezbędne uznał 

natychmiastowe działania łagodzące zmiany klimatyczne, a także zapewnienie 

środków na ich finansowanie. Podkreślił, że debatę na temat tej współpracy będzie 

kontynuował parlament marokański obejmujący prezydencję Zgromadzenia.  Drugim 

priorytetem prezydencji Parlamentu Europejskiego w Zgromadzeniu było 

wzmocnienie roli parlamentów krajowych, czego wyrazem było stworzenie stałego 

sekretariatu, który zacznie działać w najbliższych miesiącach. Wyraził nadzieję, że 

nowa struktura pomoże zwiększyć efektywność prac Zgromadzenia, a zwłaszcza jego 

komisji.  

Po wystąpieniu przewodniczącego głos zabrało dwóch prelegentów. Ted CHAIBAN, 

dyrektor regionalny UNICEF na Bliski Wschód i Afrykę Północną (MENA) mówił  

o wpływie zmian klimatycznych na dzieci. Podkreślił, że region należy do najbardziej 

narażonych regionów na świecie, jeśli chodzi o zmiany klimatu. Ulega ociepleniu 

dwukrotnie szybciej, niż wynosi średnia światowa, a do 2050 r. temperatura  

w regionie może wzrosnąć nawet o cztery stopnie. Dodał, że około 60% ludności 

regionu jest w wieku poniżej 25 lat, a mediana wieku wynosi 22 lata w porównaniu ze 

średnią światową wynoszącą 28 lat. Co gorsza, młodzież w regionie boryka się  

z bezrobociem, co sprawia, że aż jedna piąta rozważa migrację. Chabain podkreślił, że 

Unicef postrzega kryzys klimatyczny za zagrożenie dla praw dziecka, gdyż zmiany 

stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, odżywiania, edukacji i przyszłości dzieci  

i młodzieży. Dodatkowo zaostrzają też sytuację polityczną w regionie MENA w związku 

ze sporami o ograniczone zasoby, takie jak woda. W tym kontekście mówił  

o wydarzeniu zorganizowanym przez UNICEF wraz z Ligą Państw Arabskich i FAO 

dotyczącym niedoboru wody. Wezwał do zmiany polityki pod kątem umieszczenia 

dzieci w centrum strategii środowiskowych, zwłaszcza w ustalanych na poziomie 

krajowym wkładów do Porozumienia paryskiego (NDC) i krajowych planów adaptacji. 

Ponadto apelował o włączanie nauki o zmianach klimatu do szkolnych programów 

nauczania oraz uodpornienie usług dla dzieci (szkoły, opieka zdrowotna) na skutki 

zmian klimatu. Proponował, aby rozszerzyć bezpieczne i legalne ścieżki migracji dla 

dzieci i młodzieży dotkniętych zmianą klimatu oraz zapewnić dzieciom migrantów 

podstawowe usługi niezależnie od ich statusu migracyjnego.   
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Omar BADDOUR, szef Wydziału Monitoringu Klimatu i Polityki Światowej Organizacji 

Meteorologicznej, mówił o szóstym sprawozdaniu Międzyrządowego zespołu do 

spraw klimatu (IPCC) oraz sprawozdaniu Światowej Organizacji Meteorologicznej. 

Zgodnie z nimi skala zmian klimatycznych spowodowanych przez działalność 

człowieka, rozszerza się, a częstotliwość i intensywność ekstremalnych zjawisk 

atmosferycznych będzie nadal wzrastać niezależnie od scenariusza emisji gazów 

cieplarnianych. Zaznaczył, że przy obecnym tempie wzrostu stężenia gazów 

cieplarnianych, wzrost temperatury do końca stulecia przekroczy cele Porozumienia 

Paryskiego, wynoszące od 1,5 do 2 stopni Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki 

przemysłowej. Podkreślił, że temperatura w obszarze śródziemnomorskim - zarówno 

w Europie, jak i w Afryce Północnej - wzrosła więcej niż średnia globalna. Skutkami 

zmian dla regionu będą częstsze susze, zwiększenie zasolenia gruntów i wód 

gruntowych, a w większa jałowość gleby, wzrost liczby pożarów, spadek opadów  

i prędkości wiatru oraz erozja brzegów morskich. Budzi to poważne obawy co do 

zachowania wystarczającego poziomu produkcji żywności, jak również szerszych 

konsekwencji dla spójności gospodarczej społecznej i politycznej państw regionu, 

zwłaszcza w Afryce Północnej.  

W debacie wzięło udział 16 mówców. 

Marszałek Senatu RP, prof. Tomasz GRODZKI, powiedział, że kwestia walki z globalnym 

ociepleniem w regionie śródziemnomorskim powinna być jednym z priorytetowych 

tematów w Unii Europejskiej i jej sąsiedztwie. Dodał, że aby skutecznie stawić czoła 

tym zmianom potrzeba solidarności i partnerstwa. Zaznaczył, że basen 

śródziemnomorski ociepla się o około 20% szybciej niż reszta świata, a dostępność 

słodkiej wody w regionie może spaść aż o 15% do 2050 r., co stanowi jeden z 

największych spadków na świecie. Zwrócił uwagę, że jeśli degradacja środowiska nie 

zostanie powstrzymana, to Morze Śródziemne, które już teraz jest mocno 

przełowione i zanieczyszczone przez intensywny ruch statków, w 2050 r. będzie miało 

więcej plastiku niż ryb. Co więcej, jeśli trend rosnących temperatur nie zostanie 

zatrzymany do połowy wieku, to dziesięć miast u brzegów Morza Śródziemnego 

będzie zagrożonych wzrastającym poziomem mórz i oceanów. Zmiany klimatyczne 

spowodują również zmianę poziomu pH, zasolenia wody, zwiększą częstotliwość i 

intensywność występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, co będzie miało 
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wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe. Marszałek zaznaczył, że alarmistyczne 

raporty ekspertów powinny być poważnie traktowane przez władze polityczne. Dodał, 

że tak właśnie czyni Senat RP, który docenia to, że temat przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym i ochrony środowiska jest podnoszony w dyskusjach w wielu 

parlamentach oraz na forach regionalnych i globalnych. Podkreślił, że wyrazem 

wsłuchiwania się w głos naukowców w polskim Senacie jest ustanowienie 

Nadzwyczajnej Komisja do spraw Klimatu, która jest również platformą do zbierania 

opinii obywateli na tematy objęte jej mandatem. Wyraził zadowolenie, że cele 

deklaracji z Kairu są zgodne z ogólnym celem UE wyrażonym w grudniu 2020 r.  

w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Zakończył, mówiąc, że politycy 

Zgromadzenia w Senacie RP znajdą partnerów do współpracy w walce ze zmianami 

klimatycznymi. 

Hanafy EL GEBALY, przewodniczący egipskiego Zgromadzenia Ludowego, powiedział, 

że Egipt bardzo odczuwa skutki zmian klimatycznych, zwłaszcza zmniejszenie ilości 

wody. Dlatego nadał walce ze zmianami klimatu najwyższy priorytet i współpracuje w 

tej dziedzinie ze swoimi partnerami śródziemnomorskimi. Zaznaczył, że jednym  

z elementów walki Egiptu ze zmianami klimatycznymi było opracowanie programu 

stworzenia do 2030 r. konkurencyjnej i zrównoważonej gospodarki. Dzięki współpracy 

z Bankiem Światowym prowadzi program ochrony wybrzeża. Nadmienił, że Egipt  

w 2022 r. będzie gospodarczym konferencji ONZ ws. zmian klimatycznych (COP). 

Andries GRYFFROY, wiceprzewodniczący belgijskiego, senatu powiedział, że 

przeciwdziałanie zmianom klimatu musi być dostosowane do warunków panujących 

na danym terenie. Podkreślał znaczenie władz regionalnych i lokalnych z uwagi na to, 

że są odpowiedzialne za 70% spraw spornych i 90% środków na adaptację do zmian 

klimatu. Za kluczowe uznał stosowanie pięciu zasad przy tworzeniu regionalnego 

planu działania w zakresie klimatu i współpracy dla regionu 

eurośródziemnomorskiego. Są to zasada pomocniczości, czyli podejmowanie decyzji 

jak najbliżej obywatela, inkluzywność działań, trwałość technologii, działania 

transgraniczne i efektywność kosztowa. Zaznaczył, że jeśli państwa po południowej 

stronie Morza Śródziemnego  chcą osiągnąć cele klimatyczne, to muszą ze sobą 

współpracować.  
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Laetitia SAINT-PAUL z francuskiego Zgromadzenia Narodowego, podkreślała, że 

region śródziemnomorski ogrzewa się szybciej niż reszta świata, a jego długa linia 

brzegowa sprawia, że jest on niezwykle podatny na klęski żywiołowe, takie jak 

powodzie i erozja. Za konieczną uznała reakcję polityków na ten kryzys. W tym 

kontekście pozytywnie oceniła wyniki COP w Glasgow, zaznaczając, że można je 

jeszcze ulepszyć. Dodała, że Francja krytycznie ocenia brak ambicji dot. redukcji 

energii z paliw kopalnych w dokumentach COP. Apelowała do władz francuskich, aby 

podczas prezydencji w Radzie za priorytet przyjęły wprowadzenie tzw. podatku śladu 

węglowego (CBAM). Jej zdaniem pomocne w walce ze zmianami klimatu byłoby 

wprowadzenie tzw. klauzul ochronnych w umowach handlowych, aby zapewnić 

sprawiedliwość gospodarczą dla europejskich producentów, zwłaszcza żywności. Jej 

zdaniem kwestie klimatyczne powinny zostać włączone do wszystkich polityk 

publicznych. 

Angelo FARRUGIA, przewodniczący maltańskiego parlamentu, powiedział, że region 

śródziemnomorski ociepla się o 20% szybciej niż reszta świata, co stwarza ryzyko dla 

stref przybrzeżnych i wysp. Dodał, że do 2050 r. zapotrzebowanie na wodę co najmniej 

się podwoi się, a do końca wieku temperatura wody wzrośnie od 1,8 do 3,5 stopnia 

Celsjusza. To wszystko powoduje, że zmiany klimatyczne muszą być priorytetem dla 

parlamentów narodowych, które powinny monitorować wdrażanie celów COP. 

Podkreślił, że Malta jest jednym z pierwszych krajów, które zadeklarowały cel 

osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. i jest to kraj z najmniejszym w Unii 

poziomem emisji na mieszkańca. Przyjęta po konsultacjach 10-letnia strategia 

dekarbonizacji obejmująca niskoemisyjny rozwój gospodarczy oraz wprowadzenie 

czystszych pojazdów zadziała pod warunkiem wprowadzenia pojazdów elektrycznych, 

w tym do transportu publicznego.  

Igor ZORČIČ, przewodniczący słoweńskiego Zgromadzenia Państwowego, powiedział, 

że region śródziemnomorski również ze środowiskowego punktu widzenia jest jednym 

z punktów zapalnych planety, gdyż temperatury w regionie rosną o 20% szybciej niż 

w innych częściach świata. Na ironię zakrawa fakt, że region, który jest kolebką 

cywilizacji, jest w rzeczywistości najbardziej wrażliwy ekologicznie, co ma również 

konsekwencje humanitarne. Zaznaczył, że rozwiązanie problemu migracji jest 

związane z działaniami mającymi na celu złagodzenie zmian klimatycznych, czyli w 
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praktyce z deklaracją z Kairu oraz wynikami COP 26 w Glasgow. Uznał, że chociaż 

wyniki szczytu klimatycznego w Glasgow powinny być bardziej ambitne, to stanowią 

krok w dobrym kierunku i wyznaczają perspektywę ograniczenia wykorzystania paliw 

kopalnych, a zwłaszcza węgla. Podkreślił geopolityczny wymiar wydobycia paliw 

kopalnych na wodach Morza Śródziemnego, które przybiera rozmiary nowej „gorączki 

złota”.  

Leila BRAHIMI, wiceprzewodnicząca algierskiego senatu, powołując się na ustalenia 

IPCC, powiedziała, że region śródziemnomorski jest pod względem klimatu jedną  

z najbardziej wrażliwych części świata. W Algierii skutkuje to częstymi suszami 

 i pożarami lasów. Zaznaczyła, że jej kraj zawsze opowiadał się za wsparciem 

zrównoważonego rozwoju krajów rozwijających się i popierała inwestycje w OZE. 

Apelowała o transfer technologii i wiedzy z krajów rozwiniętych do rozwijających się.  

Mówiła o wysiłkach Algierii w ochronie środowiska, która jest zapisana w konstytucji 

i o programach zalesiania.  

Fernand ETGEN, przewodniczący parlamentu Luksemburga, powiedział, że 

pozostawienie spraw klimatycznych własnemu biegowi nie jest już rozwiązaniem. 

Mówiąc o polityce Luksemburga w tym zakresie, za nie do przyjęcia uznał utrzymanie 

energii jądrowej. Dodał, że jego kraj posiada krajową strategię zrównoważonego 

rozwoju, a jeden z filarów Krajowego Planu Odbudowy jest poświęcony zielonej 

transformacji, na którą planuje się wydać o 35% więcej, niż wymaga tego UE. 

Podkreślił, że prawo do czystego środowiska powinno być uważane za prawo 

człowieka. 

Luc André DIOUF DIOH z hiszpańskiego Kongresu Deputowanych mówił o hiszpańskim 

ustawodawstwie dot. zmian klimatycznych, podkreślając, że Hiszpania jest jednym z 

państw najbardziej narażonych na zmiany klimatyczne, a jednocześnie posiada duży 

potencjał dekarbonizacji. Podkreślał rolę Europejskiego Zielonego Ładu w odbudowie 

gospodarki po pandemii, która mocno Hiszpanię dotknęła. Podkreślał również 

potrzebę ochrony zasobów wodnych i ochrony migrantów przeprawiających się do 

Europy. 

Francesco M. GIRO z włoskiego senatu mówił o konieczności ustanowienia struktur 

niezbędnych do prowadzenia współpracy eurośródziemnomorskiej w kontekście 

uruchamiania sekretariatu Zgromadzenia w Rzymie. Poruszył też kwestię szczepień we 
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wszystkich państwach UdŚ, których pułap powinien osiągnąć co najmniej 70%, aby 

osiągnąć odporność. Dużo uwagi poświęcił wzrostowi temperatury Morza 

Śródziemnego, który jest szybszy niż w przypadku innych akwenów na świecie. Dodał, 

że może mieć to katastrofalne konsekwencje np. dla delty Nilu.  

Márta MÁTRAI z węgierskiego parlamentu powiedziała, że jej izba przyjęła drugą 

narodową strategię klimatyczną Węgier i jest aktywnym uczestnikiem współpracy 

międzyparlamentarnej w zakresie środowiska. Ponadto, w styczniu 2020 r. rząd 

węgierski przyjął pięć strategicznych dokumentów dotyczących klimatu i energii, które 

razem stworzą podstawy dla czystego rozwoju Węgier w średnim i długim okresie. 

Mówiła również o sukcesach w redukcji emisji w swoim okręgu wyborczym. 

Zaproponowała wprowadzenie poprawek ws. bezpieczeństwa energetycznego do 

deklaracji końcowej, mimo że upłynął już termin ich składania.   

Athanasios BOURAS, trzeci wiceprzewodniczący greckiego parlamentu, podkreślił 

potrzebę podniesienia świadomości wśród rządów i opinii publicznej na temat pilnej 

potrzeby przeciwdziałania skutkom zmian klimatu. Odnosząc się do polityki Grecji, 

która jest w pełni zgodna z wymogami Europejskiego Zielonego Ładu, podkreślił, że 

krajowe prawo klimatyczne ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i 

przyspieszenie neutralności klimatycznej, a kraj szybko zmierza w kierunku 

denuklearyzacji produkcji energii. Zwrócił również uwagę, że duża część budżetu 

greckiego KPO jest przeznaczona na osiągnięcie transformacji ekologicznej. Nawiązał 

również do greckiej inicjatywy „GR-eco Islands”, której celem jest promowanie 

zintegrowanej, ekologicznej transformacji małych wysp.  

Jussi SARAMO z fińskiego parlamentu powiedział, że Finlandia chce do 2035 r. zostać 

pierwszym krajem wolnym od paliw kopalnych. Zwrócił uwagę na wysoki stopień 

inwestycji prywatnych w transformację ekologiczną i na jej ewentualne koszty 

społeczne.   

Şamil AYRIM z tureckiego parlamentu przypominając tegoroczne pożary lasów  

w Turcji, powiedział, że rok 2021 pokazał, jak gwałtowne potrafią być zmiany klimatu 

w obszarze Morza Śródziemnego. Powiedział, że Turcja ratyfikowała Porozumienie 

paryskie, aktywnie uczestniczyła w COP 26, a ostatnio przyjęła strategię osiągnięcia 

zeroemisyjności do 2053 r. Wyraził nadzieję, że zgromadzenie zostanie wzmocnione  

i przekształcone w wydajną i skuteczną strukturę parlamentarną. 
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Marko PAVIĆ z chorwackiego parlamentu mówił o sprawozdaniu IPCC, zgodnie  

z którym człowiek jest odpowiedzialny za globalne ocieplenie. Podkreślił, że obszar 

śródziemnomorski jest szczególnie narażony na skutki globalnego ocieplenia, w tym 

na podnoszenie się poziomu morza, częstsze susze i powodzie. Powołując się na swoje 

wykształcenie oceanografa, mówił o wpływie antropocentrycznych emisji na 

cyrkulację prądów w północno-zachodnim Atlantyku. Zwracał uwagę, że działania 

podejmowane w Europie nie wystarczą, by zatrzymać zmiany, bo Unia odpowiada za 

niespełna 10% światowych emisji, podczas gdy Chiny i USA za prawie 50%. Dodał, że 

Chorwacja chce dokonać redukcji emisji o 45% do 2043 r.  

Podczas spotkania przyjęto w drodze konsensusu wspólną deklarację na temat 

przeciwdziałania zmianom klimatu w regionie Morza Śródziemnego. Poprawek strony 

węgierskiej nie uwzględniono, zważywszy, że zostały zgłoszone po upływie terminu.  

*** 

Program 16. sesji plenarnej Zgromadzenia w dniu 4 grudnia przewidywał wystąpienia 

Wiceprzewodniczącego Komisji/ Wysokiego Przedstawiciela ds. zagranicznych i 

polityki bezpieczeństwa, wiceprzewodniczącego Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

oraz przyjęcie rekomendacji komisji Zgromadzenia.  

Rozpoczynając sesję wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Pedro SILVA 

PEREIRA podsumował obrady 7. Szczytu Przewodniczących, omawiając przyjętą 

deklarację. Dodał, że współpraca eurośródziemnomorska w ostatnich latach uległa 

stagnacji i istnieje potrzeba jej zintensyfikowania, aby zapisy deklaracji barcelońskiej 

przyjętej 25 lat temu, nie zostały jedynie na papierze. Do głównych problemów 

regionu zaliczył niestabilność polityczną, pandemię, wciąż trwający kryzys migracyjny, 

brak integracji południowych państw regionu i wreszcie zmiany klimatu coraz mocniej 

dotykające państwa śródziemnomorskie. Wyraził nadzieję, że współpraca w ramach 

Zgromadzenia, które dysponuje w końcu stałym sekretariatem, pomoże rozwiązać 

niektóre z nich.  

Josep BORRELL, Wysoki Przedstawiciel ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, 

powiedział, że gdy prowadził jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego, 

pierwszą sesję Zgromadzenia w Kairze, w regionie było dużo nadziei. Arabska wiosna  

i kolejne kryzysy zweryfikowały te oczekiwania. Zaznaczył, że północ i południe 

regionu śródziemnomorskiego dzieli ogromna przepaść w poziomie życia, która 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/243246/Joint_declaration_English_version_final.pdf
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jeszcze się w ciągu ostatnich 20 lat pogłębiła, bo zgodnie z danymi Banku Światowego 

średnia siła nabywcza na mieszkańca krajów południa jest 3,6 razy niższa niż 

mieszkańca UE. Różnice dotyczą również demografii, bo widać dużą rozbieżność 

między starzejącą się północą a młodym południem. Brak pracy i konflikty społeczno-

gospodarcze napędzają migrację do Europy w poszukiwaniu lepszego życia. Zwrócił 

uwagę na nierozwiązane konflikty w regonie, takie jak wojna w Syrii, której 

konsekwencją jest 6 mln uchodźców i 6 mln osób wewnętrznie przesiedlonych, wojna 

w Libii, czy konflikt izraelsko-palestyński. Podkreślał potrzebę przywrócenia pełnej 

demokracji w Tunezji, Libanie oraz rozwiązania sporu ws. granicy morskiej między 

Turcją a Cyprem i Grecją.  Zaznaczył, że Unia dla Śródziemnomorza powinna 

wykorzystać doświadczenia europejskie z Zielonego Ładu, dodając, że transformacja 

jest procesem długotrwałym i będzie szokiem z punktu widzenia gospodarczego  

i społeczno-gospodarczego, większym niż można sobie wyobrazić. Zaznaczył, że  

w ramach Zielonego Ładu Unia ograniczy importu ropy i gazu, pochodzące często  

z południowej części basenu Morza Śródziemnego, co może negatywnie się odbić na 

gospodarkach regionu. Zadeklarował natomiast wolę współpracy w zakresie 

alternatywnych źródeł czystej energii. Poruszył też problem słabej integracji 

gospodarczej państw z południowej części Morza Śródziemnego, zwracając uwagę, że 

tylko 6% handlu międzynarodowego tych krajów odbywa się pomiędzy nimi.  

Nasseer KAMEL, sekretarz generalny Unii dla Śródziemnomorza, mówił o działaniu 

Unii podczas pandemii, zwracając uwagę na spotkania ministerialne dot. tzw. 

niebieskiej gospodarki i działań na rzecz klimatu. Podczas październikowego spotkania 

w Kairze ministrowie z 42 państw członkowskich UdŚ po raz pierwszy osiągnęli 

kompromis w sprawach klimatycznych i uzgodnili wzmocnienie wysiłków, aby stawić 

czoła wyzwaniom środowiskowym. Dodał, że spotkanie, które się odbyło przed COP 

26 w Glasgow, jest dobrym prognostykiem przed COP 27, która odbędzie się w Egipcie. 

Mówił również o działaniach UdŚ ws. mechanizmu monitorowania równości płci. 

Ricardo MOURINHO FÉLIX, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, mówił o 

finansowaniu walki ze zmianami klimatu. Powiedział, że bank jest mocno 

zaangażowany w Zielony Ład, co przekłada się na zwiększenie inwestycji na rzecz 

klimatu z 40% obecnie do ponad 50% od 2025 roku. Dodał, że od 2022 r. bank nie 

będzie inwestował w projekty związane z paliwami kopalnymi. Dodał, że w ostatnich 
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latach bank inwestował ok. 4 mld euro rocznie w takie inwestycje jak kompleks energii 

słonecznej w Maroku zapewniający energię elektryczną dla ponad 1 miliona ludzi, 

oczyszczalnie ścieków w delcie Nilu, instalacje odsalania wody w Palestynie oraz inne 

projekty w Izraelu, Jordanii, Libii oraz Tunezji. Podkreślił, że mimo negatywnych zmian 

klimatycznych dotykających region, jego południowa część oferuje jednak wyjątkowe 

możliwości ze względu na znaczne zasoby energii słonecznej i wiatrowej, które można 

wykorzystać w ekologicznej transformacji.  

W trakcie debaty zabrała głos senator Halina BIEDA, członek Komisji ds. Poprawy 

Standardów Życia, Współpracy Społeczeństw i Kultury Zgromadzenia. Poinformowała, 

że w Senacie RP została powołana Nadzwyczajna Komisja do spraw Klimatu, co 

pokazuje wagę, jaką polski Senat przykłada do klimatu i edukacji klimatycznej. 

Wskazując na zainicjowany przez J. Buzka Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, 

zwracała uwagę, jak można połączyć ochronę środowiska z troską o dobro lokalnych 

społeczności, które jak na Śląsku są związane z wydobyciem węgla. Podkreślała wagę 

edukacji ekologicznej obywateli pod kątem przygotowania społeczeństwa na proces 

transformacji gospodarki. Poinformowała o inicjatywie społecznej „TAK! dla edukacji 

klimatycznej” popartej przez 60 tys. osób, której celem jest wprowadzenie takiej 

edukacji do szkół. Dzięki edukacji klimatycznej młodzi ludzie dowiedzą się, jak 

zachować się podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz jak przeciwdziałać 

zmianom klimatycznym. Mówiła również o działaniach proklimatycznych 

Uniwersytetu Śląskiego mających na celu stworzenie podstawy humanistycznej, 

nowoczesnej edukacji w poczuciu odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość 

klimatu naszej planety. Opierają się one na humanistyce środowiskowej oraz 

dydaktyce środowiskowej. Poparła wspólną deklarację przewodniczących 

parlamentów wzywającą społeczność międzynarodową do wdrożenia postanowień 

szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow oraz wszystkie państwa członkowskie do 

zintensyfikowania działań adaptacyjnych w celu zminimalizowania negatywnych 

skutków zmian klimatu. 

 

W trakcie dalszej debaty delegaci wypowiadali się na tematy związane z wyzwaniami 

klimatycznymi w swoich krajach, jak również z problemami gospodarczo-społecznymi 

regionu Morza Śródziemnego. Podkreślano intensyfikację negatywnych zjawisk 
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pogodowych w ostatnim czasie (Turcja) i potrzebę podjęcie uzgodnionych działań  

w ramach współpracy regionalnej w południowej części Morza Śródziemnego.  

Wielu mówców (Grecja, Malta, Turcja) zwracało uwagę na skutki pandemii i problem 

niedostępności szczepionek w biedniejszych krajach. Przedstawiciel Malty 

przestrzegał przed konsekwencjami ambitnej polityki antyemisyjnej dla sektora 

lotniczego i turystyki pogrążonej w kryzysie po pandemii. Kilku zwracało uwagę na 

fragmentaryzację gospodarek państw na południowym brzegu Morza Śródziemnego, 

które bardziej są zintegrowane z Europą niż same ze sobą oraz perspektywy inwestycji 

w energię odnawialną (Algieria). W debacie nie zabrakło odniesień do konfliktu 

izraelsko-palestyńskiego oraz cypryjsko-tureckiego. 

Następnie przyjęto rekomendacje Komisji gospodarczej,  Komisji politycznej,  Komisji 

ds. kobiet oraz Komisji ds. energii i środowiska. 

Formalne zastrzeżenia do treści rekomendacji Komisji Politycznej i Komisji ds. energii 

i środowiska zgłosił w imieniu grupy Europejskiej Partii Ludowej poseł do Parlamentu 

Europejskiego Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE. Nie zgodził się na język użyty w 

odniesieniu do migracji i kwalifikacji niektórych źródeł energii. Tłumaczył, że użycie 

sformułowania „uchodźca klimatyczny” zniweczyłoby wysiłki UE na rzecz bezpiecznej, 

uporządkowanej i regularnej migracji ze względu na szeroki i niedookreślony zakres 

tego terminu. Dodał, że jest to również błędne z prawnego punktu widzenia, bo 

pojęcie takie nie znajduje potwierdzenia w dokumentach międzynarodowych. 

Kwestionował również sformułowania dot. energii jądrowej. Prowadzący P. SILVA 

PEREIRA poinformował, że uwagi grupy EPL zostaną odnotowane.   

Na zakończenie posiedzenia podjęto decyzję o przyznaniu statusu stałego 

obserwatora Zgromadzeniu Parlamentarnemu Czarnomorskiej Współpracy 

Gospodarczej (PABSEC).  

 
Oprac. W. Kuźma 
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