
 
 

 

VI Apel Warszawski  
IX Europejskiego Meetingu Gospodarczego 

pt. „Polityka klimatyczno-energetyczna UE. Węgla tyle ile trzeba i tak długo, 

 jak to konieczne w interesie naszej gospodarki i obywateli”. 

 

“Transformacja energetyczna związana ze zmianami klimatu musi być sprawiedliwa, musi 
być odpowiedzialna, a to znaczy odpowiedzialność za naszych obywateli, za koszty energii, 
za koszty wiążące się z dodatkowymi ryzykami poprzez przyjęte cele polityki klimatycznej. 

Dbałość o klimat nie może się odbywać kosztem polskiej gospodarki”. 
Premier Mateusz Morawiecki 

 

 

1. Zużycie węgla oraz emisja dwutlenku węgla w świecie rośnie a zmiany klimatu to fakt. Wpływ 

kosztownej polityki klimatyczno energetycznej UE na nie jest znikomy. Nie zmieni tego eskalacja 

celów klimtycznych-kosztownych, zagrażjących konkurencyjności gospodarki unijnej. Czas 

osiągnięcia neutralności klimatycznej może i musi być na miarę możliwości poszczegolnych 

krajów.  

Apelujemy o daleko idącą rozwagę w podejmowaniu prób zaostrzania poltyki klimatyczno 

energetycznej UE a zwłaszcza presji na szybszą transformację energetyki aby uniknąć zagrożeń 

utraty bezpieczeństwa energetycznego i nieracjonalnych kosztów społecznych. 

 

2. Strategia zmierzająca do eliminacji paliw stałych z energetyki europejskiej, w tym polskiej, przede 

wszystkim poprzez wyższe koszty i ograniczenie dostępności uprawnień do emisji dwutlenku 

węgla  doprowadzi do nadmiernego wzrostu cen energii i ucieczki branż energochłonnych poza 

granice europy z wszystkimi tego skutkami i kosztownymi problemami społecznymi. 

Apelujemy o kompleksową analizę skuteczności mechanizmu handlu uprawnieniami UE ETS 

(Unijny system handlu uprawnieniami do emisji), co do jej wpływu na ograniczenie emisji w skali 

globalnej a także okazania jak wykorzystywane są środki pozyskane z opłat za uprawnienia do 

emisji. 
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3. W polsce zwiększa się import energii i węgla. Maleje generacja najtańszej energii elektrycznej               

z węgla brunatnego. Europę zalewa import surowcow i dóbr z obszarów świata nie obciążonych 

podatkiem klimatycznym. 

Apelujemy o wprowadzenie ceł na importowane surowce, w tym przede wszystkim węgiel                   

i ceł na import produktów ze śladem węglowym z obszrów, które nie ponoszą obciążeń            

klimatycznych. 

 

4. Transformacja energetyki w Polsce wymaga czasu i ogromnych środków finansowych. Nasze 

zasoby, ich stan i struktura paliwowa generacji energii elektrycznej oraz konieczność 

ubezpieczenia rozwoju energetyki odnawialnej stabilną generacją w podstawie, nie pozwalają  na 

przyspieszenie przemian. 

Apelujemy o prowadzenie procesu tansformacji energetyki w Polsce drogą ewolucyjną                           

rownoważąc cele polityki klimatycznej z naszymi uwarunkowaniami oraz reakcję państwa na 

nierzetelną i antywęglową indoktrynację medialną społeczeństwa. 

 

5. Unijne traktaty gwarantują każdemu krajowi członkowskiemu prawo do stanowienia własnej 

polityki energetycznej (z miksem energetycznym włącznie) przy założeniu wykorzystania 

posiadanych zasobów, ale wiele regulacji unijnych wprowadzających obostrzenia emisyjne                 

to prawo blokują 

Apelujemy o osądzenie, czy tego typu regulacje nie są sprzeczne z nadrzędnym prawem 

traktatowym do stanowienia o własnym energymiksie, a jeśli tak, to wszczęcie stosownych 

procedur dla przywrócenia jego poszanowania a także w odnisieniu  do wymuszeń z przeszłości. 
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