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Polityka klimatyczno-energetyczna UE od dłuższego już czasu stanowi zasadniczą

przeszkodę w realizacji postulatu zrównoważonego rozwoju wewnątrz Wspólnoty.

Pierwszy pakiet klimatyczno-energetyczny przeforsowany przez przedstawicieli

najbogatszych gospodarek UE dyskryminował uboższe kraje Wspólnoty, a mechanizmy

osłonowe, które miały wyrównywać obciążenia kosztowe dla poszczególnych krajów,

zupełnie zawiodły. Na skutek wejścia w życie pakietu klimatyczno-energetycznego

spadła konkurencyjność unijnej gospodarki. Mimo to Komisja Europejska przygotowała

tzw. drugi pakiet.
Dokument pt. „Ramy polityczne na okres 2020-2030 dotyczące klimatu i energii”

to propozycja redukcji emisji dwutlenku węgla o 40 proc. do roku 2030 oraz zwiększenie

udziału energii z odnawialnych źródeł w miksie energetycznym do 27 proc. Realizacja tych

celów oznacza dalszy wzrost cen energii niezwiązany z globalną sytuacją rynkową

i pogłębienie zjawiska utraty konkurencyjności przez gospodarkę UE. Dla polskiej

gospodarki, której energetyka jest niemal w całości oparta na węglu, oznacza to utratę

kilkuset tysięcy miejsc pracy. Drugi pakiet uderzy nie tylko w przemysł, ale również w małe

firmy, w ciepłownictwo komunalne i bezpośrednio w gospodarstwa domowe Polaków.

Już dziś udział opłat za energię w budżetach domowych Polaków jest ponad dwukrotnie

wyższy niż średnia unijna. Drugi pakiet oznacza drastyczne pogorszenie tego

niekorzystnego wskaźnika.

Apel do polskich posłów
do Parlamentu Europejskiego
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Paradoksalnie światowy kryzys chwilowo osłabił negatywne skutki wdrożenia

pierwszego pakietu, ponieważ doprowadził do spadku zapotrzebowania na energię, a tym

samym sprawił, że ceny uprawnień emisyjnych są obecnie kilkakrotnie niższe od pierwotnie

zakładanych. Dlatego w ramach drugiego pakietu Komisja Europejska chce znacznie

zwiększyć swoje możliwości ingerowania w rynek handlu uprawnieniami do emisji CO .

Jeżeli ceny uprawnień będą ustalane administracyjnie w Brukseli, spowoduje to

katastrofalne skutki dla polskiego przemysłu.
W związku z powyższym apelujemy do wszystkich polskich deputowanych

w Parlamencie Europejskim, aby bez względu na barwy polityczne twardo stanęli w obronie

przyszłości polskiej gospodarki, polskiego społeczeństwa i podjęli zdecydowane działania

mające na celu odrzucenie drugiego pakietu. NSZZ Solidarność będzie uważnie

przyglądać się Waszym działaniom w tej fundamentalnej dla polskiej gospodarki kwestii

i przedstawi obywatelom ocenę efektów Waszej pracy. Jesteśmy przekonani, że to,

jaką postawę przyjmą polscy europarlamentarzyści i ich ugrupowania wobec drugiego

pakietu, będzie miało kluczowe znaczenie podczas zbliżających się wyborów do Parlamentu

Europejskiego.
Na zakończenie chcemy podkreślić jeszcze jedną, niezwykle istotną sprawę.

Konflikt rosyjsko-ukraiński wyraźnie pokazał, iż dotychczasowa unijna polityka

klimatyczno-energetyczna wymaga głębokiej weryfikacji. Dekarbonizacja przy

jednoczesnym uzależnianiu unijnej energetyki od rosyjskich zasobów gazu i ropy

to błędny kierunek. Nie ulega wątpliwości, że jednym z kluczowych elementów budowy

stabilnego i bezpiecznego systemu energetycznego w Europie jest rozwój

technologii węglowych. Polska ma szansę być jednym z inicjatorów i liderów budowy tego

systemu. Wykorzystanie tej szansy to jedno z najważniejszych zadań, jakich powinni się

podjąć przedstawiciele Polski w Parlamencie Europejskim.
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