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N iebawem odbędą s ię w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego. Od składu 

PE w następnej kadencj i w znacznym stopniu zależeć będzie kierunek unijnej polityki 

klimatyczno-energetycznej, a więc obszar o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki 

oraz poziomu życia obywateli naszego kraju. Kontynuacja tej polityki w obecnym 

kształcie spowoduje upadek wielu gałęzi polskiego przemysłu, m.in. stalowego, 

hutniczego czy cementowego oraz dalszy, gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej, 

którego skutkiem będzie regres gospodarczy naszego kraju, nieodwracalna utrata 

suwerenności energetycznej , utrata setek tysięcy miejsc pracy oraz trwałe zubożenie 

polskiego społeczeństwa. 

Dążenie do gruntownego przewartościowania obecnej polityki klimatyczno-

energetycznej UE powinno stanowić absolutny priorytet dla osób startujących 

w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. W związku z powyższym 

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność zwraca się do wszystkich ugrupowań politycznych, 

które zamierzają wystawić kandydatów w zbliżających się wyborach do PE 

o przedstawienie jasnego i wyczerpującego stanowiska dotyczącego polityki klimatyczno

energetycznej UE. 

W szczególności oczekujemy odniesienia s ię do następujących postul atów NSZZ 

Solidarność, zgodnie z którymi przedstawicie le Polski w Parlamencie Europejskim 

powinni podjąć działania zmierzające do: 

• pilnej renegocjacji skrajnie ni ekorzystnego dla naszego kraju systemu handlu 

emisjami C02 EU-ETS. Efektem wprowadzenia tego parapodatku na energetykę 

węglową oraz przemysł energochłonny jest wyłącznie drastyczny wzrost cen energii 

oraz spadek konkurencyjności polskiego i europejskiego przemysłu . System EU-ETS 

polegający na ręcznym sterowaniu cenami energii przez unij nych biurokratów jest 



sprzeczny z elementarnymi zasadami gospodarki wolnorynkowej , która stanowi jeden 

z fundamentów Unii Europejsk iej. 

• przewartościowania polityk i klimatyczno-energetycznej UE tak, aby jej zasadniczym 

ce lem było zapewnien ie mieszkańcom Wspólnoty oraz gospodarkom krajów 

członkowskich nieograniczonego dostępu taniej energii elektrycznej, co stanowi 

warunek konieczny dla rozwoj u gospodarczego. Tylko poprzez budowę silnej 

i nowoczesnej gospodarki można doprowadzić do ograniczenia emisji C02 bez 

jednoczesnej utraty potencjału przemysłowego UE. 

• wprowadzenia do polityki klimatyczno-energetycznej UE zasady, zgodnie z którą 

wszystkie nośni k i energii będą traktowane jednakowo. Szczególnie w zakresie 

prowadzonych badań naukowych oraz subwencji decyzji inwestycyjnych 

skierowanych na poprawę efektywnośc i wykorzystania tych nośników do produkcj i 

energii. Każde państwo członkowskie powinno mieć możliwość wytwarzania taniej 

i bezpiecznej energii elektrycznej z paliw, które posiada na swoim terytorium. 

Obecnie regulacje UE utrudniają lub wręcz uniemożl iwiają rozwój wysokosprawnej 

i ni skoemisyjnej energetyki opartej na węglu oraz innowacyjnych technologii 

węglowych . 

• zastąpienia w polityce klimatyczno-energetycznej UE poj ęc i a redukcj i emisji C02 

koncepcją neutralnośc i klimatycznej w rozumieniu zapisów Porozumienia Paryskiego. 

Dążenie do neutralności klimatycznej po legającej na zrównoważeniu emisj i C02 

absorpcj ą tego gazu przez lasy oraz gleby rolne i leśne, j est znacznie bardziej 

efektywną oraz w ie lokrotnie tańszą metodą przeciwdziałan ia zmianom kli matycznym. 

• dostosowania unijnej polityki klimatyczno-energetycznej do działań w tym zakresie 

podejmowanych przez państwa spoza Wspólnoty, w szczegó lności przez 

największych światowych emitentów C02, czyli m. in. Chiny, USA, Indie, czy Rosj ę. 

Unia Europejska j est odpowiedzialna zaledwie za ok. I O proc. światowej emisj i C02. 

Kontynuacja niezwykle kosztownej polityki klimatyczno-energetycznej, w sytuacj i 

gdy największe światowe gospodarki nie podejmują porównywalnych wysiłków 

w tym zakresie jest całkowicie bezcelowa. 



Komisja Krajowa NSZZ Solidarność oczekuje jasnych deklaracji do powyższych 

kwestii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. J ednocześnie zapewniamy, że 

dołożymy wszelkich możliwych starań, aby członkowie NSZZ Sol idarność, 

w szczególności pracownicy branż naj bardz iej narażonych na negatywne skutki pol ityki 

klimatyczno-energetycznej UE zapoznali się ze stanowiskiem ugrupować politycznych 

w tych sprawach. 
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