
MANIFEST KLIMATYCZNY

Zapobieganie zmianom klimatycznym i ograniczanie ich negatywnych skutków to szansa dla
przysz ych pokole  na ycie w przyjaznym rodowisku. To jednak równie  ograniczenie
obecnych mo liwo ci rozwoju gospodarczego, poniewa  nak ady na ochron rodowiska s
dodatkowym kosztem dzia alno ci gospodarczej. To tak e wystawienie si  na konkurencj
przedsi biorstw dzia aj cych w krajach, które nie podpisa y Protoko u z Kioto. Mimo to rozwój
gospodarczy i ochrona klimatu naszym zdaniem nie musz  si  wyklucza .

My przedsi biorcy popieramy kierunek dzia  Komisji Europejskiej d cej do zmniejszania
negatywnego oddzia ywania dotychczasowego rozwoju na zmiany klimatu. W tpliwo ci
budz  jednak niektóre narz dzia, którymi KE chce wprowadzi  te zmiany oraz ich tempo.

Uwa amy jednak, e biznes wspólnie z partnerami – rz dem, samorz dem terytorialnym,
agencjami rz dowych i organizacjami pozarz dowymi, szko ami i uczelniami, we wspó pracy
z obywatelami mo e i powinien podj  dzia ania, które zapewni  przysz ym pokoleniom ycie
w stabilnych warunkach klimatycznych.

Dlatego uwa amy, e niezb dne jest:
• wpisanie problematyki zmian klimatu na list  priorytetów jako tematu horyzontalnego,
oddzia ywuj cego na sfer  spo eczn , ekonomiczn  oraz rodowiskow
• stworzenie narodowego programu adaptacji do zmian klimatycznych
• przygotowanie pe nej analizy kosztów i strat dla Polski zwi zanych ze zmianami
klimatycznymi
• podj cie aktywnych dzia  na forum Unii Europejskiej w sprawie pakietu klimatyczno-
energetycznego, a w szczególno ci nowego systemu handlu emisjami i dostosowanie go do
specyfiki poszczególnych krajów
• obrona europejskiego przemys u przed nieuczciw  konkurencj  ze strony krajów
nieprowadz cych aktywnej polityki ochrony klimatu
• wykorzystanie w Unii Europejskiej, w okresie bud etowym 2014–2020, funduszy
strukturalnych do budowania gospodarek niskow glowych
• z agodzenie trudnej sytuacji Polski jako kraju „wysokow glowego” i promowanie efektywnej
i innowacyjnej gospodarki zdolnej do konkurowania na wiecie poprzez wykorzystanie
funduszy ze sprzeda y nadwy ek Protoko u z Kioto i rodków pozyskanych z aukcji
uprawnie  do emisji gazów cieplarnianych
• ustawodawstwo zach caj ce do poprawy efektywno ci energetycznej – tak po stronie
przedsi biorstw, jak i gospodarstw domowych, regulacje promuj ce dzia ania proekologiczne
oraz prawne zach ty do inwestowania w odnawialne ród a energii i czyste technologie
• przygotowanie analizy mo liwo ci wykorzystania czystych technologii w glowych w Polsce
oraz stworzenie przyjaznego rodowiska do ich opracowania i wdro enia
• w czenie ca ego spo ecze stwa w ochron  klimatu.

Konsekwencje zmian klimatycznych dotkn  nas wszystkich. Dzi ki poczuciu
odpowiedzialno ci i wspólnym dzia aniom przedsi biorcy, spo ecze stwo, rz d i samorz dy
mog  zapobiec negatywnym konsekwencjom ocieplenia klimatu. Co wi cej, dzia ania te
mog  by  bod cem do stworzenia nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki, ród em
inspiracji badawczej, powstania nowych bran  i ga zi przemys u, innowacji produktowych i
procesowych. Musz  by  jednak podejmowane wspólnie, z uwzgl dnieniem zagro
wynikaj cych ze zmian klimatycznych, jak i z restrykcyjnego ich ograniczania.

Naszym obowi zkiem jest my lenie d ugofalowe, dlatego dzisiaj w czamy si  we wspieranie
dzia  na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym.
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