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Panie Premierze,

Polską racją stanu jest dbałość o polską gospodarkę. Polską racją stanu

jest dbałość o obywateli naszego kraju, o ich warunki życia i rozwoju.

Polską racją stanu jest dbałość o bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.

W związku z tym oczekujemy, że jako Premier Rzeczypospolitej Polskiej w imię

polskiej racji stanu podczas posiedzenia Rady Europejskiej w sposób zdecydowany

zgłosi Pan polskie veto wobec zaproponowanych przez Komisję Europejską

założeń drugiego pakietu klimatyczno-energetycznego.
Założenia te opublikowane w dokumencie KE pt. „Ramy polityczne na okres

2020-2030 dotyczące klimatu i energii” zawierają propozycje redukcji emisji

dwutlenku węgla o 40 proc. do roku 2030 oraz zwiększenia udziału energii

z odnawialnych źródeł w miksie energetycznym do 27 proc. Już z powodu tylko tych

dwóch założeń pakiet w takim kształcie z punktu widzenia polskiej racji stanu

jest absolutnie nie do przyjęcia. Dla polskiej gospodarki, której energetyka

jest niemal w całości oparta na węglu, oznacza to utratę kilkuset tysięcy miejsc

pracy. Pakiet uderzy nie tylko w przemysł, ale również w małe firmy,

w ciepłownictwo komunalne i bezpośrednio w gospodarstwa domowe Polaków

z powodu drastycznego wzrostu opłat za energię w budżetach domowych.

Chcemy też wyraźnie podkreślić, że drugi pakiet klimatyczno-energetyczny

ma być wprowadzany bez żadnych mechanizmów osłonowych adresowanych

do słabszych państw Wspólnoty, takich jak Polska. Krótko mówiąc, dla naszego

kraju drugi pakiet oznacza zapaść gospodarczą i związany z tym dramatyczny

regres społeczny.



Panie Premierze,

Wielokrotnie już w ostatnich latach apelowaliśmy do Pana o podjęcie działań

zmierzających do ochrony Polski przed skutkami unijnej polityki klimatyczno-

energetycznej, która jest narzędziem realizacji celów ekonomicznych

najbogatszych państw Wspólnoty i dyskryminuje biedniejsze państwa UE.

Wyrazem tej polityki był pierwszy pakiet klimatyczno-energetyczny. Nasze apele

nie spotkały się ze zrozumieniem. Polski rząd zgodził się na ten pakiet. Dziś już

chyba nikt nie ma wątpliwości, również Pan, że ta zgoda była błędem i nie tylko

Polska, ale cała gospodarka UE odczuwa już skutki pierwszego pakietu w postaci

utraty konkurencyjności. Zaproponowane w pierwszym pakiecie mechanizmy

osłonowe dla biedniejszych gospodarek okazały się zupełnie nieskuteczne,

a powtórzymy, że drugi pakiet w ogóle nie przewiduje żadnych instrumentów

osłonowych. Przed zapaścią uratował nas, co jest paradoksem, światowy kryzys

gospodarczy, który spowodował znaczące obniżenie zapotrzebowania na energię,

a tym samym spadek prognozowanych przez autorów pakietu cen uprawnień

do emisji CO . Ale to ratunek chwilowy, bo w drugim pakiecie KE przewiduje,

że ceny uprawnień do emisji będą ustalane administracyjnie w Brukseli.

To oznacza, że już żadnego ratunku przed dyktatem najbogatszych nie będzie.
Wierzymy, że uda się nie powtórzyć błędu sprzed kilku lat i twardo stanie Pan

w obronie interesów Polaków i polskiej gospodarki, a wyrazem tej postawy będzie

veto wobec drugiego pakietu klimatyczno-energetycznego.
W naszej ocenie to veto będzie działaniem nie tylko w interesie Polski,

ale całej Unii Europejskiej. Konflikt rosyjsko-ukraiński wyraźnie pokazał,

iż dotychczasowa unijna polityka klimatyczno-energetyczna wymaga głębokiej

weryfikacji. Dekarbonizacja energetyki państw unijnych przy jednoczesnym

uzależnianiu się od rosyjskich zasobów gazu i ropy okazała się strategicznym

błędem, zagrażającym bezpieczeństwu energetycznemu całej Wspólnoty oraz

stabilności gospodarczej i politycznej na naszym kontynencie. Istnieje pilna

potrzeba zbudowania nowego, bezpiecznego systemu energetycznego w Europie.

Polska ma szansę być jednym z inicjatorów i liderów takiego projektu.
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