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Świadomi konieczności przeprowadzenia reform w Unii Europejskiej w oparciu  
o eurorealizm, otwartość, poczucie odpowiedzialności i zasady demokracji, jed-
nocześnie szanując suwerenność narodową naszych krajów oraz koncentrując się 

na ożywieniu gospodarki, wzroście i konkurencyjności, my, członkowie Grupy Euro-
pejskich Konserwatystów i Reformatorów podzielamy następujące zasady:

1. Wolna przedsiębiorczość, wolny i uczciwy handel oraz konkurencja, minimum 
regulacji, niższe podatki i mniejszy udział rządu jako czynniki najlepiej zapew-
niające wolność osobistą i dobrobyt w wymiarze jednostkowym oraz narodowym.

2. Wolność jednostek, większa odpowiedzialność osobista i większe poszanowanie 
zobowiązań wobec demokratycznych wartości.

3. Trwałe dostawy czystej energii z naciskiem na bezpieczeństwo energetyczne.
4. Znaczenie rodziny jako fundamentu społeczeństwa.
5. Integralność i suwerenność państwa narodowego, sprzeciw wobec unijnego fede-

ralizmu i przywrócenie poszanowania zasad prawdziwej subsydiarności.
6. Nadrzędność transatlantyckich więzi bezpieczeństwa w dynamicznym i skutecz-

nym NATO oraz poparcie dla młodych demokracji w Europie.
7. Skuteczna kontrola imigracji i położenie kresu nadużywania procedur azylowych.
8. Wydajne i nowoczesne usługi publiczne oraz wrażliwość na potrzeby wspólnot 

miejskich i wiejskich.
9. Położenie kresu marnotrawstwu i nadmiernej biurokracji oraz zobowiązanie się 

do większej przejrzystości i uczciwości w instytucjach UE oraz w dysponowaniu 
funduszami unijnymi.

10. Poszanowanie i równe traktowanie wszystkich krajów UE, nowych i starych, du-
żych i małych.

Zasady działania grupy  
Europejskich Konserwatystów i Reformatorów 

w Parlamencie Europejskim.

DEKLARACJA PRASKA



20202020 rok pod wieloma względami był niezwykły i przełomowy, ładunkiem 
emocji nawiązujący do filmów Hitchcocka. Zaczęło się od brexitu, a później 
za sprawą koronawirusa napięcie już tylko rosło. Ten czas na pewno nauczył 
nas pokory. Musieliśmy zweryfikować dotychczasowe wyobrażenia o indywidu-
alnym bezpieczeństwie i międzynarodowej solidarności. Czy jako europejska 
wspólnota nabraliśmy też rozsądku? Okaże się na przykładzie Zielonego Ładu. 
Polityka klimatyczna jest największym i najbardziej kosztownym, a jednocze-
śnie najmniej uzasadnionym projektem w historii Unii Europejskiej. Zielony 
Ład opiera się na idei, modzie, buncie młodych pokoleń i frustracji Unii Euro-
pejskiej, która coraz mniej znaczy w świecie. W dodatku kryzys spowodowany 
koronawirusem wzmocnił przekonanie, że coś musi się zmienić, a niepewność 
jutra sprzyja wszelkiej maści wizjonerom, którzy niewiele mają do powiedze-
nia, ale demagogicznymi hasłami potrafią porwać tłumy. 

Oddaję w Państwa ręce podsumowanie mojej pracy w Parlamencie Europej-
skim w 2020 roku. Wszystkie publikacje zostały wcześniej zamieszczone w me-
diach albo na mojej stronie internetowej. Niektóre z nich mogły stracić na aktual-
ności, ale nie poprawiałam treści aby nie zgubić sytuacyjnego kontekstu, w którym 
powstawały teksty. Oczywiście, to tylko wycinek mojej pracy w Parlamencie Eu-
ropejskim. Wybrałam tematy, które mają znaczenie dla Polski, a zwłaszcza dla 
Śląska, którego interesów staram się bronić na forum międzynarodowym. 
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MOJA AKTYWNOŚĆ   W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

KOMISJE I GRUPY
n Zasiadam w drugiej co do wielkości 

komisji - Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii. Z perspektywy 
Polski i Śląska jest to komisja  
o kluczowym znaczeniu, ponieważ 
odpowiada, m.in. za transformację 
energetyczną Unii Europejskiej.

n Uczestniczę w pracach Komisji 
Rozwoju Regionalnego.

n Pełnię funkcję wiceprzewodniczącej 
intergrupy powołanej w PE, aby 
wspierać i bronić chrześcijan na 
Bliskim Wschodzie.

n Biorę udział w pracy delegacji do 
spraw stosunków z państwami Azji 
Południowo-Wschodniej  
i Stowarzyszeniem Państw Azji 
Południowo-Wschodniej.

n Jestem delegatem na parlamentarny 
szczyt Unia Europejska - Afryka.

INTERPELACJE
Jednym z podstawowych narzędzi 
pracy europosła są interpelacje, na 
które muszą odpowiedzieć unijne 
instytucje. W 2020 roku skierowałam 
pytania dotyczące, m.in.:
n Migracji z Algierii i represji wobec 

mniejszości religijnych.
n Ustalania celów pośrednich redukcji 

emisji CO2 w ramach programu 
Zielony Ład na podstawie aktów 
delegowanych.

n Finansowania przez UE 
kontrowersyjnych organizacji 
pozarządowych.

n Celów klimatycznych po pandemii  
COVID-19.

n Sytuacji osób z zespołem Downa.
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POSEŁ - SPRAWOZDAWCA
W procesie stanowienia prawa  
w Unii Europejskiej ważną role 
pełnią europosłowie-sprawozdawcy. 
Do ich zadań należy opiniowanie 
oraz przygotowanie poprawek 
do projektów aktów prawnych 
przygotowanych przez Komisję 
Europejską. 
n W ramach grupy EKR zostałam 

sprawozdawcą projektu 
wprowadzenia cła od śladu 
węglowego. 

n W komisji ITRE jestem sprawozdawcą 
rozporządzenia w sprawie 
instrumentu pożyczkowego  
na rzecz sektora publicznego  
w ramach mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji.

MOJA AKTYWNOŚĆ   W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

PRZEMÓWIENIA
Europosłowie mają możliwość 
wygłoszenia swoich opinii podczas 
obrad swoich komisji oraz w czasie 
posiedzeń plenarnych Parlamentu 
Europejskiego. Zabierałam głos, m.in. 
w sprawie:  
n Europejskiego prawa o klimacie.
n Skoordynowanych  działań Unii 

Europejskiej na rzecz zwalczania 
pandemii COVID-19 i jej skutków. 

n Priorytetów  UE na 64. sesję Komisji 
ONZ ds. Statusu Kobiet. 

n Przeglądu wytycznych dotyczących 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej. 

n Przeinaczania historii europejskiej  
i pamięci o II wojnie światowej. 

n Planu zrównoważonych inwestycji, 
sprawiedliwej transformacji i działania 
na rzecz Europy socjalnej. 

n Stanu zagrożenia klimatycznego  
i ekologicznego. 

n Przygotowania do Szczytu na rzecz 
Działań Klimatycznych i do Szczytu 
dotyczącego Celów Zrównoważonego 
Rozwoju w Nowym Jorku. 

n Stanu Unii Energetycznej.
n Strategii metanowej Unii Europejskiej.
n Blokowania inwestycji gazowych.
n Poprawek do mechanizmu 

pożyczkowego dla sektora 
publicznego.

n Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. 
n Konsekwencji Zielonego Ładu dla 

polskiej gospodarki.
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W „Tygodnika Solidarność” nr 17/2020 ukazał się  
wywiad ze mną poświęcony polityce klimatycznej  
Unii Europejskiej w dobie koronawirusa.  
Jej negatywnych konsekwencjach dla ludzi i gospodarki.

     DOKRĘCANIE 
„ZIELONEJ” ŚRUBY

w mediach   Tygodnik Solidarność

KWIETNIA

21
2020



- Unia Europejska nie zamierza zrewidować Zie-
lonego Ładu. Zapowiada to zarówno Frans Timmer-
mans jako wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji 
Europejskiej do spraw Zielonego Ładu, jak i przewod-
nicząca KE Ursula von der Leyen. Przeciwnie - pod-
kreślają, że program ożywiania gospodarki krajów 
UE musi opierać się na Zielonym Ładzie. Zapowiadają 
znaczne przyspieszenie realizacji tego programu. Jakie 
są konkretne wymogi i kalendarz tego przyspieszenia?

- Wciąż obowiązuje rok 2050 jako ostateczna data 
wyeliminowania dwutlenku węgla z gospodarki Unii Eu-
ropejskiej. Po drodze wyznaczono kilka etapów stopnio-
wego dochodzenia do Europejskiego Zielonego Ładu. 
Według pierwotnych, wciąż obowiązujących założeń 
do roku 2030 poziom redukcji dwutlenku węgla powi-
nien wynieść 40 proc. Aż nagle pojawił się koronawirus 
i wszelkie planowanie wzięło w łeb. Jesteśmy świadkami 
gospodarczej zapaści niewidzianej jeszcze nigdy w kil-
kudziesięcioletnich dziejach Unii Europejskiej. Wszyscy 
eksperci podkreślają, że wychodzenie na prostą potrwa 
latami i wymagać będzie wyjątkowej determinacji ze 
strony rządów oraz gotowości obywateli do wyrzeczeń. 
Wszystkie inne plany i projekty z oczywistych wzglę-
dów muszą zejść na dalszy plan, bo walce z gospodar-
czymi skutkami koronawirusa trzeba nadać absolutny 
priorytet. Apelowali o to eurodeputowani Europejskich 
Konserwatystów i Reformatorów, domagając się m.in. 
przesunięcia w czasie albo zrewidowania restrykcyj-
nych założeń unijnej polityki klimatycznej. Tymczasem 
Komisja Europejska zamiast poluzowania proponuje 
dokręcenie „zielonej” śruby. Nie mówi się już o 40 ale  
o 50, a nawet 55 proc. redukcji dwutlenku węgla do 2030 
roku. Niedawno swój apel wystosowało także kilka eko-
logicznych organizacji domagających się, aby w obecnej 
sytuacji postawić jeszcze ambitniejsze cele klimatyczne 
i przyspieszyć wprowadzenie Zielonego Ładu na 2040 
rok. Nie lekceważyłabym takich głosów, bo są one wy-
jątkowo uważnie słuchane w Brukseli. „Zielone” lobby 
dysponuje potężnym zapleczem politycznym, finansowy 
i organizacyjnym. Może liczyć na przychylność mediów, 
a w odwodzie ma Gretę Thunberg, której boi się więk-
szość unijnych polityków.

- Czy jest to realistyczne i osiągalne, zwłaszcza wo-
bec koniecznej dla ożywienia gospodarki europejskiej 
po kryzysie taniej energii elektrycznej ?

- Gdybyśmy mieli przyłożyć do obecnej sytuacji ra-
cjonalne, gospodarcze kryteria, odpowiedź na to pyta-
nie byłaby prosta: to jest nierealistyczne i nieosiągalne. 
Zwłaszcza, że cały świat, kiedy zabierze się za odbudowę 
gospodarki po koronawirusie, będzie musiał to zrobić 

szybko i przy minimalnych kosztach. USA, Chiny, In-
die, Japonia, Rosja i cały szereg innych państw sięgnie 
po tradycyjne źródła energii, ponieważ są one tanie  
i sprawdzone pod względem technologicznym. Unia Eu-
ropejska idzie inną drogą, choć w globalnej skali emituje 
zaledwie 10 proc. dwutlenku węgla. Na odroczeniu albo 
poluzowaniu Zielonego Ładu nie ucierpiałaby planeta, 
ale jedynie prestiż Brukseli. Na to sobie nie może pozwo-
lić Komisja Europejska. Unijna polityka klimatyczna nie 
wyrosła na racjonalnych, gospodarczych fundamentach. 
Jej pożywką jest ideologia i przekonanie, że nie patrząc 
na cenę należy zbudować nowy, lepszy świat. Teraz pa-

damy ofiarą doktrynalnie pojmowanej polityki. Brukse-
la, zamiast elastycznie reagować na kryzys zapowiada: 
„Zielony Ład i ani krok wstecz!”. To niebezpieczna droga.  
Z historii wiemy, że kiedy ideologia zaczyna decydować  
o losach narodów, zawsze kończy się to źle.

- Program Europejskiego Zielonego Ładu jest bar-
dzo kosztowny. Na ile zapowiadane przyspieszenie 
jego realizacji (zwłaszcza przewidywane prawo klima-
tyczne) faktycznie zablokuje pomoc finansową dla kra-
jów UE, która jest niezbędna dla ożywienia i odbudo-
wy gospodarki po pandemii? Czy UE ma odpowiednie 
środki, aby wystarczyły jednocześnie na Fundusz Spra-
wiedliwej Transformacji i na program wsparcia, który 
ma mieć skalę porównywalną do planu Marshalla po  
II wojnie Światowej?
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- Unia Europejska ma wyjątkową zdolność, jeśli cho-
dzi o używanie wielkich słów do skromnych czynów. 
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to - jak na razie 
- siedem miliardów euro, z czego Polsce mogą przypaść 
dwa. Wielkie pieniądze, o których mówią unijni liderzy, 
to przesunięcia z innych polityk wspólnotowych, kredyty 
bankowe oraz wkład własny krajów członkowskich. Po-
dobnie jest z nowym planem Marshalla. To hasło dzia-
ła na wyobraźnię, ponieważ zachodnia Europa szybko  
i sprawnie podniosła się z powojennych gruzów. Czy teraz 
będzie podobnie? Można w to wątpić, biorąc pod uwagę 
skalę rozbieżności, jakie już teraz, na etapie planowania, 
ujawniają się między państwami członkowskimi. Włochy 
i Hiszpania domagają się koronaobligacji. Niemcy i Ho-
landia są przeciw. Część domaga się przyspieszenia Zielo-

nego Ładu, inni chcą jego przesunięcia albo rewizji. Kraje 
z obszaru euro żądają specjalnego planu ratunkowego, 
ale nie mogą się na to zgodzić państwa z własną walutą, 
ponieważ koronawirus nie zagląda do portfela i wszyst-
kich dotknął w podobnym stopniu. Takich rozbieżnych 
punktów widzenia można wymienić jeszcze wiele, a ich 
skala każe wątpić w spójny i sprawiedliwy plan ratun-
kowy dla całej Unii Europejskiej. Strat spowodowanych 
koronawirusem nie da się w tej chwili policzyć, ale będą 
gigantyczne, patrząc na skalę interwencji zapowiada-
nych przez poszczególne państwa. Wartość polskiej tar-
czy antykryzysowej przygotowanej przez rząd Mateusza 
Morawieckiego wyniesie 330 mld zł. Można natomiast 
tylko oszacować ile Europejczycy zapłacą za Zielony Ład. 

Dla Polski szacunkowy koszt transformacji energetycz-
nej do 2030 r. może wynieść 240 mld euro. Takich pie-
niędzy nie mamy. Trudno sobie wyobrazić, aby Polska  
i inne kraje udźwignęły ciężar jednoczesnego finanso-
wania walki ze skutkami koronawirusa i wprowadzania 
Zielonego Ładu.

- Czy możliwe jest zredefiniowanie polityki klima-
tycznej UE tak, aby stworzyć możliwość opłacalnego 
stosowania czystych technologii węglowych?

- Zredefiniowanie polityki klimatycznej jest nie tyl-
ko możliwe, ale wręcz pożądane w obecnej sytuacji. 
Obawiam się jednak, że do tego nie dojdzie, ponieważ 
Bruksela nie zamierza zejść z dekarbonizacyjnego kursu. 
Dzieje się to ze szkodą dla unijnej gospodarki, ponieważ 
nie ma racjonalnych powodów, aby rezygnować z węgla, 
skoro jest go pod dostatkiem, a współczesna technolo-
gia pozwala nawet na bezemisyjne metody jego spalania. 
„Czyste” wykorzystanie węgla może być bazą dla paliw 
przyszłości, w tym gazu syntezowego, czy produktów 
chemicznych typu metanol. Nie ma technologicznych 
ograniczeń, aby wdrażać takie rozwiązania w energety-
ce. Jedyną przeszkodą jest brak woli politycznej ze strony 
Brukseli. Węgiel stał się przysłowiowym czarnym ludem, 
którego obarcza się winą za każde negatywne zjawisko, 
które dzieje się w przyrodzie.

- Pojawiają się opinie, że Komisja Europejska dąży 
do wykorzystania pandemii w celu umocnienia swojej 
pozycji jako „centrum decyzyjnego” i realnego osła-
bienia suwerenności państw narodowych. Także omi-
jając obowiązujące traktaty. A jeśli tak jest - to jakimi 
instrumentami może realizować ten cel - finansowymi 
czy prawnymi? Przy stosowaniu jakich procedur?

- Kryzys związany z koronawirusem pokazał jak mało 
unii jest w Unii Europejskiej. Cały ciężar trudnych de-
cyzji i działań ratunkowych spadł na państwa narodowe. 
Obnażyło to największą słabość Unii Europejskiej, która 
w sferze werbalnej aspiruje do roli globalnego mocarstwa, 
a w godzinie próby okazała się „papierowym tygrysem”. 
Mimo tego Bruksela wykorzystuje pandemię do umoc-
nienia swojej roli i chce nadać Komisji Europejskiej kom-
petencje unijnego superrządu, zwłaszcza jeżeli chodzi  
o politykę klimatyczną. Dzieje się to metodami finanso-
wymi i prawnymi jednocześnie, bo obie te sfery działają, 
jak naczynia połączone. Z najbardziej jaskrawym przy-
kładem złamania unijnych traktatów w imię Zielonego 
Ładu mieliśmy do czynienia kilkanaście dni temu. Prze-
prowadzono to kuchennymi drzwiami, w czasie, kiedy 
unijne instytucje działają online, a uwaga całego świata 
skupiona jest na czymś innym. Otóż Komisja Europejska 
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chcąc sobie zagwarantować decyzyjny monopol w spra-
wie tempa osiągnięcia neutralności klimatycznej wyko-
rzystała do tego tzw. akty delegowane. Budzi to ogromne 
obawy.

- Dlaczego, na czym polega niebezpieczeństwo?
- Akty delegowane służą usprawnieniu pracy bruk-

selskiej administracji, pozwalając Komisji Europejskiej 
na samodzielne wprowadzanie zmian w unijnych aktach 
prawnych, jednak wyłącznie i tylko w sprawach - jak 
mówią przepisy - „innych niż istotne”. Do takiej katego-
rii na pewno nie można zaliczyć Zielonego Ładu, który 
jest najważniejszym i najbardziej kosztownym projektem  
w historii Unii Europejskiej.

- Na ile można zablokować taką patologiczną ewo-
lucję Unii Europejskiej?

- Musimy sobie zdać sprawę z bardzo niepokojącego 
trendu w Unii Europejskiej, jakim jest odchodzenie od 
mechanizmów demokratycznych. Państwa narodowe, 
których wola była święta dla ojców-założycieli unijnej 
wspólnoty, nagle stały się przeszkodą dla Komisji Eu-
ropejskiej. Stąd systematyczne i uciążliwe ingerencje 
Brukseli w sfery, do których nie powinna mieć dostępu. 
Zgodnie z unijnymi traktami wymiar sprawiedliwości  
i miks energetyczny należą do kompetencji państw naro-
dowych. A co się dzieje? Nie ma tygodnia, aby jakaś unij-
na instytucja nie straszyła Polski sankcjami za reformę 
sądownictwa. To samo dotyczy energetyki. Wdrażanie na 
siłę Zielonego Ładu jest nie tylko ingerencją w wewnętrz-
ne sprawy państw członkowskich, ale wiąże się z kom-
pleksową przebudową całej gospodarki, wymusza nowe 
zachowania konsumenckie i narzuca inny model życia, 
który niekoniecznie musi się sprawdzić. Obawiam się, że 
ta ewolucja Unii Europejskiej może się zablokować sama, 
kiedy okaże się, że Zielony Ład rodzi negatywne skutki 
dla gospodarki. Wielu ekspertów podkreśla, że efektem 

radykalnej polityki klimatycznej może być gwałtowny 
wzrost cen energii, a w konsekwencji zubożenie społe-
czeństwa i zepchnięcie na margines całych krajów oraz 
regionów, które zawdzięczały rozwój tradycyjnym gałę-
ziom przemysłu.

- Jerome H. Powell, szef Rezerwy Federalnej (FED) 
Stanów Zjednoczonych, po rzeczowym oszacowaniu 
strat zaprezentował prognozę, że po ustaniu pande-
mii należy spodziewać się w br. „trudności gospodar-
czych”, ale też, prawdopodobnie już w trzecim kwarta-
le, odbicia gospodarki USA. Dlaczego w UE prognozy 
są o wiele bardziej pesymistyczne?

- Między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską 
jest ogromna różnica. Nie wynika ona ze skali zagrożenia 
koronawirusem, ani z finansowych możliwości odpowie-
dzi na kryzys. Podstawowa różnica tkwi w mentalności. 
Amerykanie w swojej burzliwej historii przechodzili 
przez różne dziejowe zakręty i z każdej próby wychodzili 
zwycięsko. Zawdzięczają to wyjątkowej zdolności do na-
rodowej mobilizacji i szukania wsparcia w fundamental-
nych wartościach. Donald Trump z okazji Świąt Wielka-
nocnych z Białego Domu złożył Amerykanom życzenia  
z odczytaniem fragmentu Ewangelii według świętego 
Mateusza. Dla ducha narodu jest to nie mniej ważne niż 
uruchomienie rezerw federalnych, na początek w wyso-
kości dwóch bilionów dolarów. Czy potrafimy sobie wy-
obrazić, unijnych przywódców czytających Ewangelię, 
skoro poprawność polityczna zabrania im mówić, jakie 
święta obchodziliśmy w kwietniu. Amerykańskie pro-
gnozy są realistyczne i jednocześnie optymistyczne, bo 
hasło „no problem” jest wpisane w genetyczny kod tego 
narodu. Unii Europejskiej na to nie stać, bo od lat pogrą-
ża się w wygenerowanych przez siebie problemach, a kie-
dy nadchodzi naprawdę poważny kryzys, nie ma liderów, 
pomysłów ani wspólnych wartości, na których mogliby-
śmy się oprzeć.

9

Obawiam się, że ta ewolucja Unii Europejskiej 
może się zablokować sama, 
kiedy okaże się, że Zielony Ład rodzi 
negatywne skutki dla gospodarki.

w mediach   Tygodnik Solidarność



- Mija pierwszy rok obec-
nej kadencji Parlamentu Eu-
ropejskiego. Jak Pani ocenia 
ten czas?

- Spodziewałam się, że to 
będzie trudna kadencja cho-
ciażby z powodu coraz głęb-
szych podziałów w europar-
lamencie, które doprowadziły 
m.in. do brexitu. Życie napisa-
ło jednak swój scenariusz. Ko-
ronawirus zepchnął wszystkie 
problemy na dalszy plan.

- Ten czas czegoś nas na-
uczył?

- Ten czas na pewno na-
uczył nas pokory. Musieliśmy 
zweryfikować dotychczasowe  
wyobrażenia o indywidual-
nym bezpieczeństwie i mię-
dzynarodowej solidarności. 
Czy jako europejska wspól-
nota nabraliśmy też rozsądku? 
Co do tego mam wątpliwości. 
Budzimy się do życia po koro-
nawirusie i wracają stare pro-
blemy. Liczyłam, że Unia Eu-
ropejska nabierze do pewnych 
spraw dystansu, ale zapowie-
dzi radykalizacji polityki kli-
matycznej dowodzą, że ideolo-
gia i emocje znów biorą górę 
nad rozsądkiem. 

- Zielony Ład jest zły? 
- To pytanie trzeba sformu-

łować inaczej, aby oddać isto-
tę problemu. Nie chodzi o to, 
czy Zielony Ład jest zły. Rzecz 
w tym, czy jest realny i wyko-
nalny. Polityka klimatyczna 
jest największym i najbardziej 
kosztownym, a jednocześnie 
najmniej uzasadnionym mery-
torycznie projektem w historii 
Unii Europejskiej. Zielony Ład 
zrodził się z radykalnych idei, 
mody, buntu młodych pokoleń 
i frustracji polityków, że Unia 
coraz mniej liczy się w świecie. 

Na łamach czerwcowej 
„Strefy Biznesu”, 
dodatku specjalnego do 
„Dziennika Zachodniego” 
przeprowadzono ze 
mną wywiad na temat 
polityki klimatycznej 
Unii Europejskiej i jej 
konsekwencji dla Polski 
oraz Śląska.
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W dodatku kryzys spowodo-
wany koronawirusem wzmoc-
nił przekonanie, że coś musi 
się zmienić, a niepewność ju-
tra sprzyja wszelkiej maści fał-
szywym prorokom, którzy nie-
wiele mają do powiedzenia, ale 
demagogicznymi hasłami po-
trafią porwać tłumy. 

- Fałszywi prorocy są tak-
że w Parlamencie Europej-
skim?

- Zwłaszcza tam. Proszę 
pamiętać, że Parlament Euro-
pejski jest najbardziej rozpo-
litykowaną, unijną instytucją. 
Wiecowe nastroje trafiają tam 
na podatny grunt. Jeszcze nie-
dawno Zielony Ład dzielił eu-
ropejskich polityków na dwie 
kategorie. Entuzjastów ocze-
kujących neutralności klima-
tycznej do 2050 roku oraz re-
alistów przestrzegających, że 
takie tempo zrujnuje gospo-
darkę wielu państw członkow-
skich i miliony ludzi wypro-
wadzi na społeczny margines.  
W czasach pandemii zakty-
wizowała się trzecia, rosnąca  
w siłę grupa. Oni nie chcą cze-
kać do połowy stulecia. Do-
magają się osiągnięcia neu-
tralności klimatycznej już  
w 2040 roku. Równie rewolu-
cyjne są ich żądania dotyczące 
redukcji emisji dwutlenku wę-
gla do 2030 roku. W między-
narodowych porozumieniach 
klimatycznych, zawartych jesz-
cze przed ogłoszeniem Zielo-
nego Ładu, wciąż jest mowa  
o 40 proc. Tymczasem coraz 
więcej europosłów chce pod-
niesienia tego pułapu do 65 
proc. I nie są to pojedyncze gło-
sy „zielonych” radykałów. Takie 
postulaty pojawiły się niedaw-
no w oficjalnych stanowiskach 
dwóch wpływowych komisji 

Parlamentu Europejskiego: Śro-
dowiska, Zdrowia Publicznego  
i Bezpieczeństwa Żywności oraz 
Rozwoju Regionalnego.

- „Zielonym” jastrzębiem 
nie jest już Frans Timmer-
mans, wiceprzewodniczą-
cy Komisji Europejskiej, któ-
ry chce neutralności klima-

tycznej w 2050 i redukcji CO2 

„tylko” o 50 proc?
- Nadal jest jastrzębiem, bo 

przecież nie zmienił poglądów. 
Paradoks polega na tym, że 
Bruksela może się teraz bawić 
w dobrego i złego policjanta. 
Podprogowy przekaz jest taki, 
że niepotrzebnie narzekamy 
na Timmermansa, bo do wła-

dzy może dojść na przykład 
szwedzka socjalistka Jytte Gu-
teland, która w europarlamen-
cie uchodzi za symbol eko-fa-
natyzmu. Wiceprzewodniczą-
cy i jego szefowa Ursula von 
der Leyen nie chcą - jak nie-
którzy - przyspieszenia i za-
ostrzenia Zielonego Ładu, ale 
nie zamierzają też zrobić kro-

w mediach   Strefa Biznesu
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ku w tył. Po odrzuceniu skraj-
nych pomysłów wciąż sto-
imy w punkcie negocjacji, któ-
ry oznacza ogromne proble-
my dla Polski i innych krajów 
opartych na tradycyjnej ener-
getyce.

- W mediach sporym 
echem odbił się list otwarty, 
jaki skierowała Pani do Fran-
sa Timmermansa.

- Impulsem do napisania 
listu było majowe, interneto-
we posiedzenie „mojej” komi-
sji Przemysłu, Badań Nauko-
wych i Energii. Wziął w nim 
udział Frans Timmermans. 
Debata była ciekawa, ale wice-
przewodniczący Komisji Eu-
ropejskiej nie rozwiał najważ-
niejszych wątpliwości, które 
nie dotyczą polityki lecz tech-
nologii. Podzielam zdanie wie-
lu ekspertów, że opierając się 
jedynie na Odnawialnych Źró-
dłach Energii (OZE) nie za-
pewnimy światu bezpieczeń-
stwa energetycznego. Można 

manipulować opinią publicz-
ną, ale praw fizyki nie da się 
oszukać. 

- Dlaczego uważa Pani, 
że na OZE nie można oprzeć 
bezpieczeństwa energetycz-
nego?

- Ponieważ wszystkie OZE 
- w szczególności instalacje 
słoneczne i wiatrowe - nie są  
w pełni dyspozycyjne. Wyko-
rzystanie mocy w panelach fo-
towoltaicznych wynosi oko-
ło tysiąca godzin rocznie. Lą-
dowe farmy wiatrowe mogą 
pracować 2500 godzin. Tym-
czasem rok liczy 8760 godzin, 
a gospodarka i społeczeństwo 
potrzebują energii w sposób 
ciągły - 24 godziny na dobę  
i siedem dni w tygodniu. Ta-
kie jest podstawowe założenie 
bezpieczeństwa energetycz-
nego. Ponieważ OZE nie są  
w stanie zapewnić ciągłych do-
staw energii operatorzy syste-
mów energetycznych muszą 
utrzymywać w stanie gotowo-
ści elektrownie węglowe, gazo-
we czy jądrowe. Na tym pole-
ga największy paradoks, a ra-
czej samobójcza idea Zielone-
go Ładu, że Bruksela chce nam 
odebrać gwarancję równowagi 
w energetyce. Energia ze źró-
deł odnawialnych może nic 
nie kosztować, ale wciąż mu-
simy wydawać fortuny na kon-
wencjonalne instalacje rezer-
wowe. Osobnym tematem jest 
brak technologii magazyno-
wania energii, co dodatkowo 
podnosi ryzyko opierania się 
wyłącznie na OZE. 

- Uważa Pani, że polityka 
klimatyczna zmierzająca do 
zerowej emisji nigdy nie osią-
gnie celu?

- Oczywiście, że nie, po-
nieważ decyzje polityczne nie 

mogą zmienić praw fizyki. 
Mówiłam już o tym wcześniej, 
ale warto powtórzyć: najwięk-
sza słabość Zielonego Ładu 
wynika z tego, że jest to projekt 
polityczny, a nie plan oparty 
na argumentach naukowych, 
technologicznych i finanso-
wych. Jeśli coś jest zbudowa-
ne na logice i rozsądku łatwo 
wprowadzać do tego korekty. 
Natomiast unijna polityka kli-
matyczna stała się ideologią,  
a dla niektórych wręcz reli-
gią. Z jej wyznawcami trudno 
dyskutować używając racjo-
nalnych argumentów. Zielo-
ny Ład w najbardziej ortodok-
syjnej wersji jest niebezpiecz-
nym eksperymentem, ponie-
waż może doprowadzić do zu-
bożenia państw członkowskich 
i obniżenia konkurencyjności 
przemysłu europejskiego co 
zrodzi dodatkowe obciążenia 
dla społeczeństwa. Jest oczywi-
ste, że produkując, transportu-
jąc i zużywając energię, powin-
niśmy jak najlepiej chronić za-
soby naszej planety. Nie wolno 
nam jednak zapominać o tym, 
że my - obywatele europejscy - 
również jesteśmy częścią śro-
dowiska naturalnego i powin-
niśmy być chronieni przed nie-
realnymi pomysłami oraz ich 
fałszywymi prorokami.

- Frans Timmermans jest 
chyba faktycznie dobrym 
policjantem skoro akceptu-
je gaz jako paliwo pośred-
nie w przechodzeniu od wę-
gla do OZE. Walczyła Pani  
o to w swojej komisji, choć wie-
lu eurodeputowanych chciało 
wykluczyć inwestycje gazowe  
z unijnego dofinasowania. 

- Na szczęście w Unii spo-
ro do powiedzenia ma jesz-
cze frakcja rozsądku, do której 

Zielony Ład 
w najbardziej 
ortodoksyjnej wersji 
jest niebezpiecznym 
eksperymentem, 
ponieważ może 
doprowadzić do 
zubożenia państw 
członkowskich. 

w mediach   Strefa Biznesu
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w Parlamencie Europejskim 
należy zaliczyć Europejskich 
Konserwatystów i Reforma-
torów. Na szczeblu przywód-
ców państw członkowskich  
w tym gronie na pewno wy-
różniają się premier Mateusz 
Morawiecki i prezydent An-
drzej Duda. Między innymi 
dzięki ich staraniom z unijne-
go dofinansowania nie zostały 
skreślone inwestycje gazowe. 
To ogromny sukces i świetna 
perspektywa dla Polski. Dzię-
ki gazoportowi im. Lecha  
Kaczyńskiego w Świnoujściu  
i dostawom z USA, staliśmy się 
poważnym graczem na euro-
pejskim rynku tego surowca. 
Naszą pozycję wzmocni uru-
chomienie za dwa lata gazocią-
gu Baltic Pipe. To strategiczny 
ruch otwierający nowy kory-
tarz dostaw z Norwegii do Pol-
ski i dalej na europejski rynek. 
Z geopolitycznej perspektywy 
największą korzyścią tego pro-
jektu jest stworzenie alternaty-
wy dla rosyjsko-niemieckiego 
projektu Nord Stream. 

- Gaz jest strategicznym 
surowcem, ale patrząc na sła-
bość OZE i chłonność ener-
getyczną polskiej gospodar-
ki i tak nie uciekniemy od  
węgla.

- Dlaczego mamy uciekać? 
Węgiel może dla Polski pełnić 
- jak dotychczas - rolę ostat-
niej linii energetycznej obrony. 
Energia z odnawialnych źródeł 
jest niepewna technologicznie. 
Gaz ma więcej zalet, ale nie je-
steśmy w stanie tylko na nim 
oprzeć narodowego bezpie-
czeństwa energetycznego. Ato-
mu nie mamy, więc na razie nie 
ma o czym rozmawiać. Węgiel 
nawet jeśli nie jest już postrze-
gany jako „czarne złoto” to na 

pewno nie zasługuje na mia-
no „czarnego luda”, którego 
można obarczyć winą za każdy 
roztopiony lodowiec i każdą 
chmurę smogu. Węgiel jest pa-
liwem, któremu w tych trud-
nych czasach warto dać szansę 
inwestując w nowoczesne, ni-
skoemisyjne technologie spa-
lania. Poza tym dlaczego Pol-
ska ma uciekać od węgla sko-
ro nie robi tego świat ani nawet 
Unia Europejska. USA, Chiny, 
Indie czy wiele innych krajów 
z listy największym emitentów 
dwutlenku węgla nie zamie-
rzają, zwłaszcza w dobie od-
budowy gospodarki, ograni-
czać energetyki węglowej choć 
wszędzie - podobnie jak w Pol-
sce - stawia się na nowoczesne 
technologie. Nawet Niemcy  
z końcem maja uruchomi-
ły nową elektrownię węglową 
Datteln 4 w Zagłębiu Ruhry. 

- Sytuacji jaka wytworzyła 
się wokół górnictwa z uwagą  
i niepokojem przyglądamy 
się zwłaszcza u nas, na Ślą-
sku.

- Trzeba się nie tylko przy-
glądać, ale głośno mówić, de-
batować i odkłamywać fał-
szywe informacje na temat 
górnictwa. Są politycy, także  
w Polsce, którzy przekonują, 
że nowe etaty w branży odna-
wialnych źródeł energii roz-
wiążą problem bezrobocia, 
gdyby upadło górnictwo. My 
na Śląsku tego tak nie postrze-
gamy. Wciąż mamy w pamię-
ci „transformację” z lat 90, kie-
dy zlikwidowano dziesiątki 
przedsiębiorstw, a setki tysięcy 
ludzi straciło źródło utrzyma-
nia, choć obiecywano im no-
we miejsca pracy. W ubiegłym 
roku naukowcy z Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Katowi-

cach przygotowali ekspertyzę 
dotyczącą społeczno-gospo-
darczych skutków ewentual-
nego zamknięcia Polskiej Gru-
py Górniczej. Z tych wyliczeń 
wynika, że utworzenie nowych 
stanowisk pracy w miejsce li-
kwidowanych etatów w PGG 
oraz sektorze okołogórniczym, 
wyniosłoby około 200 miliar-
dów złotych. Mówimy tyl-
ko o jednej spółce, a przecież  
w naszym regionie mamy wie-
le większych i mniejszych firm 
związanych z górnictwem. 
Im głośniej będziemy mówić  
o tym na Śląsku tym jest więk-
sza szansa, że usłyszą nas  
w Brukseli.

- Liczy Pani na odpowiedź 
od Fransa Timmermansa?

- Nie chodzi o to, aby mi 
odpisał, ale przynajmniej 
niech przeczyta i weźmie sobie 
te słowa do serca.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jan Ostoja

Na szczęście w Unii 
sporo do powiedzenia 
ma jeszcze frakcja 
rozsądku, do której 
w Parlamencie 
Europejskim należy 
zaliczyć Europejskich 
Konserwatystów  
i Reformatorów. 

w mediach   Strefa Biznesu
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Większość restrykcji Europejskiego Zielonego Ładu 
negatywnie wpływa na konkurencyjność unijnej go-
spodarki w skali globalnej. Od tej reguły może po-

jawić się wyjątek przywracający częściową równowagę handlową. 
Komisja Europejska chce wprowadzić podatek na produkty z im-
portu, których wytworzenie powoduje emisję dwutlenku węgla. 
Ciekawie brzmi propozycja premiera Mateusza Morawieckiego, 
aby rozpocząć od programu pilotażowego dla stali, cementu i na-
wozów. Z ramienia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów 
zostałam kontrsprawozdawcą tego projektu.

 Na razie wszystkie klimatyczne restrykcje nakładane przez 
Unię Europejską skierowane są do wewnątrz. Prawne, technolo-
giczne i finansowe obostrzenia dotyczą tylko państw członkow-
skich, które muszą ograniczać węgiel w gospodarce, a kolejny na 
czarnej liście jest gaz. Dotychczas w Unii Europejskiej zwyciężało 
przekonanie, że jeśli na naszym podwórku zaczniemy przykręcać 
„zieloną” śrubę, tym śladem pójdzie cały świat. W dobie globali-
zacji i wolnego handlu jest to pobożne życzenie. Rynek nie toleru-
je próżni. Jeśli coś jest zakazane w Europie nie ma przeszkód, aby 
powstało gdzieś indziej i wróciło na nasz rynek w formie gotowe-
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W Parlamencie Europejskim 
zostałam kontrsprawozdawcą 
projektu dotyczącego 
wprowadzenia cła na 
produkty z importu, których 
wytworzenie powoduje 
emisję dwutlenku węgla. 
Mój artykuł w tej sprawie 
opublikował portal 
ekonomiczny 

PODATEK OD ŚLADU WĘGLOWEGO ZRÓWNOWAŻY 
RESTRYKCJE ZIELONEGO ŁADU?

W imieniu grupy EKR zgłaszam poprawki 
dotyczące  granicznego podatku 
węglowego! Chcemy, by system ETS  
i prawa do  bezpłatnych emisji CO2 zostały 
utrzymane. W tym kontekście zniesienie 
systemu ETS byłoby katastrofą dla polskiego 
przemysłu.



w mediach   BiznesAlert.pl
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go produktu. I tak się dzieje. Na kraje członkowskie nakładane są 
kolejne redukcje dwutlenku węgla, a jednocześnie rośnie import 
produktów wysokoemisyjnych. Nie ma to nic wspólnego z duchem 
Porozumienia Paryskiego i wypacza unijną politykę klimatyczną, 
której głównym założeniem jest walka z globalnym ociepleniem.

 
Z jednej strony Unia Europejska 
eliminuje węgiel z własnej gospodarki, 
ale nie widzi nic złego we wspieraniu 
tego surowca - poprzez zachowania 
zakupowe - w innych regionach świata.

 
Technologie obarczone „zielonymi” restrykcjami są droższe. 

Na dłuższą metę doprowadzi to do tego, że europejscy producen-
ci zostaną wyrzuceni z własnego rynku, bo na ich miejsce wejdą 
firmy z krajów, które nie mają klimatycznych skrupułów. Taki me-
chanizm działa m.in. w sektorze stali. O światowy prymat w tej 
branży walczą Chiny i USA. Kiedy między gospodarczymi gigan-
tami wybuchła wojna handlowa, europejski rynek zalała tańsza  
i dobrej jakości stal. W konsekwencji Bruksela musiała wprowa-

dzić kontyngenty importowe, aby nie doprowadzić do całkowite-
go upadku europejskiego stalownictwa.

Dwutlenek węgla, z którym walczy Unia Europejska ukryty 
jest nie tylko w stali, ale w wielu innych produktach importowa-
nych na nasz rynek w masowych ilościach, jak choćby cement 
albo nawozy. Przykładów jest więcej. Polski Komitet Energii Elek-
trycznej ocenia, że w latach 2017 - 2019 import prądu spoza Unii 
Europejskiej wzrósł o 700 proc. Ponieważ został on wytworzony  
w instalacjach nie podlegających klimatycznym rygorom - gdzieś 
na świecie wyemitowano 11 mln ton dwutlenku węgla.

 
Unia Europejska, jeśli chce kontynuować 
radykalny kurs polityki klimatycznej, 
musi zmierzyć się z poważną 
konkurencją ze strony podmiotów spoza 
naszego obszaru gospodarczego.

 
Problem ten stał się szczególnie aktualny teraz, w dobie kryzy-

su spowodowanego koronawirusem. Największe, globalne potęgi 
pogrążają się w recesji, a to rodzi obawy, że ich polityka gospodar-
cza stanie się jeszcze bardziej agresywna i raczej nie będzie oparta 
na „zielonych” fundamentach. Komisja Europejska zdaje się do-
strzegać to niebezpieczeństwo i rozpoczęła prace nad „mechani-
zmem dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emi-
sji CO2” (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM). Naj-
prościej rzecz ujmując - chodzi o podatek nałożony na produkty  
z importu, których wytworzenie powoduje emisję dwutlenku wę-
gla. Pomysł jest dobry, ale należy wyjątkowo rozważnie przygo-
tować jego zasady i kryteria. W Unii Europejskiej już pojawiają 
się głosy, aby podatek „węglowy” rozszerzyć na maksymalny wa-
chlarz branż i produktów, aby zmusić resztę świata do zaostrzenia 
klimatycznych restrykcji. Niekoniecznie tak się musi stać. Unia 
Europejska jest dużym graczem na globalnych rynkach, ale nie 
największym. Łatwo sobie wyobrazić, że nadmierne zastosowanie 
nowej daniny doprowadzi do wojny handlowej, którą przegramy.

 
W dyskusji nad kształtem  
CBAM pojawiają się też głosy rozsądku, 
płynące m.in. z Polski.

 
Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego należy najpierw 

uruchomić program pilotażowy, który obejmowałby trzy produk-
ty: stal, cement i nawozy sztuczne. Po zakończeniu tej fazy należy 
przeprowadzić analizę CBAM i rozważyć kolejne kroki. Ważne 
jest, aby traktować tę sprawę z odpowiednią ostrożnością nie po-
wodując niestabilności na unijnych rynkach. Komisja Europejska 
zamierza przedstawić wnioski dotyczące nowego mechanizmu fi-
nansowego do lata 2021 roku. Warto nad tym dobrze popracować, 
ponieważ cło „węglowe” może stać się podstawowym narzędziem 
do zwiększenia suwerenności przemysłowo-technologicznej Pol-
ski i całej Unii Europejskiej.

PODATEK OD ŚLADU WĘGLOWEGO ZRÓWNOWAŻY 
RESTRYKCJE ZIELONEGO ŁADU? SIERPNIA

28
2020
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w mediach   wPolityce.pl

- Parlament Europejski poparł w gło- 
sowaniu podniesienie celu redukcji emi-
sji CO2 do 60 proc. Czy przedłożono 
jakąkolwiek analizę skutków gospodar-
czych?

- Komisja Europejska przygotowała 
ocenę skutków gospodarczych, ale nie 
została przeprowadzona w standardowy 
sposób. Po pierwsze, czas jej realizacji był 
o wiele za krótki, jak na dokument takiej 
rangi. Po drugie, w raporcie na temat 
oceny skutków nie podano innego, alter-
natywnego rozwiązania, ale wskazano je-
dynie ograniczenie emisji dwutlenku wę-
gla o 55 proc.. Po trzecie, w trakcie pro-
cedury na badaczy wywierano ogromną 
presję polityczną. Wiceprzewodniczący 
Komisji Europejskiej, Frans Timmer-
mans uczestnicząc w debacie jednej  
z komisji Parlamentu Europejskiego po-
wiedział wprost, iż jego zdaniem zostanie 
potwierdzona wykonalność redukcji na 

W portalu                ukazał się 
wywiad ze mną na temat decyzji 
Parlamentu Europejskiego, który 
przegłosował podniesienie celu 
redukcji emisji dwutlenku węgla  
z 40 do 60 proc. do 2030 roku.

PAŹDZIERNIKA

9
2020
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w mediach   wPolityce.pl

poziomie 55 proc. Można mieć wątpliwo-
ści, co do obiektywizmu ekspertów, skoro 
usłyszeli, jakiego wyniku badań oczekuje 
ich szef. Oficjalne wyniki potwierdziły, że 
redukcja emisji o 50-55 proc. jest osią-
galna. Natomiast nigdy nie wspomniano  
o 60 proc. Tak wyśrubowany cel nigdy 
nie był częścią analizy skutków gospo-
darczych. W raporcie przyznano jedynie, 
że niektóre sektory, głównie górnictwo 
i przemysł energochłonny, mogą mieć  
z tym problem. Należy pamiętać, że ist-
nieje ogromna różnica w zakresie finan-
sów, stabilności społecznej i politycznej 
między 50 proc. A 55 proc., nie wspo-
minając już o 60 proc. Niestety podczas 
debaty w Parlamencie Europejskiej ten 
problem został pominięty.

- Dlaczego Unia Europejska jest aż 
tak bardzo zdeterminowana, aby popeł-
nić gospodarcze samobójstwo?

- To nie jest samobójstwo, bo nie 
wszyscy stracą na polityce klimatycznej. 
Green Deal można tłumaczyć na język 
polski, jako Zielony Ład albo jako zielony 
interes. Niestety w unijnej polityce kli-
matycznej mało jest ładu, a coraz więcej 
interesu. Transformacja energetyczna jest 
gigantycznym przedsięwzięciem gospo-
darczym, ale nie jest to biznes typu „win 
- win” gdzie wszyscy wygrywają. Ktoś na 
tym zarobi ogromne pieniądze i wcześniej 
czy później dowiemy się kto. Przykręca-
nie zielonej śruby nie jest samobójstwem,  
a raczej zabójstwem. Ofiarą padnie przede 
wszystkim Polska, która przy tak wyśrubo-
wanych celach klimatycznych nie będzie  
w stanie przeprowadzić transformacji 
energetycznej.

- Jak ocenia Pani projekt powołania 
Rady ds. Klimatu? Na ile zasadne są oba-
wy, że będzie to organ obsadzony ideolo-
gami?

- Uważam, że Rada ds. Klimatu jest 
niepotrzebna. Będzie kolejnym biurokra-
tycznym batem, jakiego Bruksela użyje, 
aby ograniczyć decyzyjną suwerenność 
państw członkowskich. Nie miejmy też 
złudzeń co do bezstronności tego organu. 
Rada będzie realizować ideologiczne cele 
unijnej większości, która za wszelką cenę 
chce zradykalizować i przyspieszyć polity-
kę klimatyczną. Co najciekawsze, pomysł 
powołania nowej instytucji nie wyszedł  
z Komisji Europejskiej. To propozycja 
sprawozdawczyni Parlamentu Europej-
skiego, który jest najbardziej zideologizo-
wany z unijnych instytucji. 

Jest dla mnie oczywiste, że w skład 
Rady wejdą ideologowie. Dlatego pytam, 
czy takie ciało jest nam potrzebne, skoro 
istnieją organy krajowe, unijne (agencja 
ds. Środowiska w Kopenhadze) i między-
narodowe (IPCC), które monitorują kwe-
stie związane z klimatem. Po co dublować 
kompetencje i narażać Unię Europejską na 
niepotrzebne koszty?

- Parlament Europejski opowiedział 
się za tym, aby państwa członkowskie 
wycofały wszystkie bezpośrednie i po-
średnie dotacje do paliw kopalnych 
najpóźniej do grudnia 2025 roku. Czy 
dokonano analiz skutków i opracowano 
plan, jak je zniwelować?

- Wezwania do rezygnacji z dopłat do 
paliw kopalnych nie są nowością i zawsze 
mają kontekst polityczny, a nie gospodar-
czy. Wynika to, m.in. z niejasnej definicji 

słowa dotacje. Co przez to rozumiemy? 
Wiele unijnych programów i narzędzi 
bezpośrednio lub pośrednio dokłada do 
paliw kopalnych, ponieważ istnieje jeszcze 
takie pojęcie, jak wspólny interes. Zazwy-
czaj programy dopłat są powiązane z inny-
mi mechanizmami gospodarczymi. Jako 
przykład niech posłuży ETS (europejski 
system handlu emisjami), który jest istot-
nym narzędziem utrzymania konkuren-
cyjności naszych firm.

Dobrym rozwiązaniem byłoby cło od 
śladu węglowego (CBAM), ale z pewny-
mi zastrzeżeniami. Są dwa zagrożenia 
dla tego mechanizmu, zewnętrzne i we-
wnętrzne. Zewnętrzne niebezpieczeń-
stwo polega na tym, że możemy narazić 
na szwank nasze relacje handlowe z USA 
i Chinami. Wewnętrzne zagrożenie to 
ideologiczna krucjata Zielonych i skrajnej 
lewicy. Te środowiska polityczne zapew-
ne zechcą wykorzystać CBAM do całko-
witego zastąpienia i usunięcia ETS. Eks-
perci ostrzegają, że to bardzo zły pomysł. 
CBAM może działać na rzecz ochrony 
polskich przedsiębiorstw i firm, ale tylko 
jako uzupełnienie istniejących narzędzi, 
takich jak ETS.

- Dlaczego do tej pory nie przedłożo-
no opinii publicznej bilansu konsekwen-
cji wprowadzenia Zielonego Ładu?

- Głównym powodem jest to, że nie-
którzy europejscy przywódcy nie traktują 
opinii publicznej poważnie. Obce im są ta-
kie pojęcia, jak „szacunek dla kompetencji 
narodowych” i „proces demokratyczny”. 
Czują się prorokami, nowego „lepszego” 
świata i nic ich nie powstrzyma przed gło-
szeniem zielonej ewangelii.

Jest też inny powód, wyjątkowej 
wstrzemięźliwości komunikacyjnej, jeśli 
chodzi o skutki Zielonego Ładu. Po prostu 
nikt nie wie i nie może oszacować konse-
kwencji polityki klimatycznej. Opieramy 
się na technologiach, które nie istnieją lub 
są na bardzo wczesnym etapie rozwoju. 
Zieloni europosłowie i niektórzy komisa-
rze zachowują się jak magicy, którzy mają 
głęboką nadzieję, że publiczność tak bar-
dzo uwierzy w ich sztuczki, że staną się 
rzeczywistością. Nie ma w tym nic nauko-
wego ani racjonalnego.



W unijnej gospodar-
ce wolny rynek po-
woli zaczyna być 

wypierany przez system naka-
zowo-rozdzielczy. Opierały się 
na nim kraje komunistyczne. 
Rozwój gospodarki budowano 
na planach pięcioletnich, z wy-
znaczonymi normami popyto-
wymi i podażowymi. Unia Eu-
ropejska używa bardziej wyra-
finowanych narzędzi do stero-
wania gospodarką. Należy do 
nich taksonomia. To słowo bu-
dzi trwogę wśród przedsiębior-
ców, ale jest niezwykle mod-
ne na unijnych salonach. Naj-

w mediach   Energetyka24.pl
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Prezesi kilkudziesięciu polskich spółek 
gazowych zaapelowali do unijnych 
instytucji, aby nie wykluczać „błękitnego 
paliwa” z transformacji energetycznej. 
Polscy europarlamentarzyści powinni 
udzielić im silnego, politycznego wsparcia. 

„ZAŁATWILI” WĘGIEL, TERAZ CHCĄ „ZAŁATWIĆ” GAZ

Mój artykuł na temat trudnej sytuacji polskiego 
sektora gazowego opublikował m.in. portal

Dzięki gazoportowi w Świnoujściu Polska stała się jednym z najważniejszych graczy na europejskim rynku gazowym.
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prościej rzecz ujmując chodzi  
o klasyfikowanie i ocenę inwe-
stycji pod kątem ich zgodno-
ści z polityką klimatyczną Unii 
Europejskiej. To także mia-
ra środowiskowej szkodliwości 
poszczególnych surowców.

Dzięki 
taksonomii 
Bruksela będzie 
wiedziała, 
ile i jakie 
inwestycje ściąć 
z listy unijnego 
dofinansowania.

W energetyce oznacza to 
absolutny priorytet dla odna-
wialnych źródeł energii kosz-
tem innych surowców, w tym 
także gazu o węglu już nie 
wspominając.  W sprawie tak-
sonomii trwają obecnie prace 
nad tzw. aktami delegowany-
mi, które są najsilniejszym na-
rzędziem legislacyjnym w rę-
kach Brukseli. Od tego zależeć 
będzie los polskiego sektora 
gazowego. Na świecie ten su-
rowiec ma się całkiem dobrze. 
W skali globalnej konsump-
cja energii z gazu rośnie mniej 
więcej w takim samym tem-

pie co ze źródeł odnawialnych. 
Rynek gazu wykorzystuje co-
raz to nowsze technologie, do-
tyczące wydobycia i transpor-
tu. Dobrym przykładem tego 
trendu jest Polska.

Dzięki 
gazoportowi  
w Świnoujściu  
i dostawom  
z USA, staliśmy 
się poważnym 
graczem na 
europejskim 
rynku tego 
surowca.

Naszą pozycję wzmocni 
uruchomienie gazociągu Bal-
tic Pipe. To strategiczny ruch 
otwierający nowy korytarz do-
staw na europejski rynek i je-
den z najciekawszych i najam-
bitniejszych projektów ostat-
nich lat. Nie tylko zwiększy 
bezpieczeństwo energetyczne 
Europy Środkowo-Wschod-
niej, ale przyczyni się także do 
osiągnięcia unijnych celów kli-
matycznych. Emisja dwutlen-
ku węgla spadnie o 70 mln ton 
rocznie. Błękitne paliwo z tego 
gazociągu zastąpi w systemach 
grzewczych węgiel, drew-
no i olej. Pozwoli to zmniej-
szyć emisję szkodliwych czą-
steczek o 54% i ocalić życie  
25 tys. osób rocznie.

Niestety, wielu 
polityków w Unii 
Europejskiej 
odrzuca takie 
argumenty.

Dla nich gaz, podobnie jak 
węgiel, jest paliwem kopalnym 
i z definicji powinien być wy-
kluczony z możliwości unijne-
go dofinansowania. Dla Polski 
jest to scenariusz nie do przy-
jęcia. W naszej sytuacji gaz 

jest jedynym surowcem, któ-
ry umożliwi w miarę bezbole-
sną transformację energetycz-
ną i stopniowe odchodzenie 
od węgla.

Prezesi 37 
polskich spółek 
gazowych oraz 
10 branżowych 
stowarzyszeń 
skierowali list  
do Ursuli von  
der Leyen  
i innych unijnych 
notabli. Pismo 
zawiera wiele 
technicznych 
odniesień, ale ich 
sens sprowadza 
się do jednego - 
apelu o uznaniu 
gazu za ważny 
surowiec 
przejściowy 
w procesie 
transformacji 
energetycznej.

- Dekady inwestycji uczyni-
ły gaz i jego infrastrukturę ak-
tywami strategicznymi dla sys-
temu energetycznego Unii Eu-
ropejskiej zapewniając mu bez-
pieczeństwo, stabilność i przy-
stępność. Gaz będzie nadal od-
grywać kluczową rolę i pomo-
że sprostać wyzwaniu, jakim 
jest osiągnięcie neutralności kli-
matycznej do 2050 r. przy jed-
noczesnym zachowaniu konku-
rencyjności Europy - napisali 
liderzy polskiej branży gazow-
niczej.

Polscy europarlamenta-
rzyści, bez względu na ide-
owe opcje, powinni udzielić 
tym staraniom mocnego, po-
litycznego poparcia. Walcząc 
o gaz walczymy o niskoemisyj-
ną i tanią energię dla przemy-
słu i naszych gospodarstw do-
mowych.

w mediach   Energetyka24.pl

19

„ZAŁATWILI” WĘGIEL, TERAZ CHCĄ „ZAŁATWIĆ” GAZ



Przygotowany przez Brukselę raport 
jest bardzo ogólny, zawiera szereg 
braków i niedociągnięć. Nie wia-

domo z jakiego powodu jego autorzy nie 
zamieścili w swej strategii definicji efek-
tu cieplarnianego, choć może wtedy by-
łoby łatwiej zrozumieć jaką rolę odgrywa  
w nim gaz cieplarniany. Nie przygotowano 
unijnych przepisów określających monito-
rowanie, raportowanie i weryfikację emi-
sji metanu, a zaproponowane rozwiązania 
nie gwarantują precyzyjnego monitorin-
gu emisji. Jest to sprawa szczególnie ważna 
dla polskiej, a zwłaszcza śląskiej gospodar-
ki. Występowanie metanu w kopalniach 
zawsze było traktowane jako zagrożenie 
dla górników i obciążenie dla środowi-
ska, ale nowoczesne technologie pozwalają 
ujarzmić i wykorzystać ten gaz. Poszerzają 

w mediach   wnp.pl
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BRUKSELA WZIĘŁA NA CELOWNIK METAN

Komisja Europejska przedstawiła 
strategię metanową. Ma ona niewiele 
wspólnego z troską o klimat, 
nie mówiąc już o gospodarce. 
Uchyliła za to furtkę dla lobbystów 
promujących „ekologiczny” gaz  
z Nord Stream 2.

Portal               opublikował mój artykuł  
na temat szans i zagrożeń dla polskiej  
strategii metanowej.

Polska ma ogromny potencjał aby stać się liderem nowoczesnych, niskoemisyjnych technologii metanowych. Na zdjęciu kopalnia Budryk   gdzie prace badawcze i wdrożeniowe nad 
metanem prowadzi Jastrzębska Spółka Węglowa.

PAŹDZIERNIKA
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się możliwości jego zastosowania do pro-
dukcji energii elektrycznej i cieplnej. Nie 
są to tanie technologie. Od czego jest jed-
nak Unia Europejska? Dlaczego Brukse-
la nie może sfinansować wysiłku naukow-
ców pracujących nad takimi rozwiązania-
mi? Mówimy przecież o czystych techno-
logiach, doskonale wpisujących się w unij-
ną politykę klimatyczną.

Może warto powołać 
w Polsce Europejski 
Ośrodek Czystych 
Technologii?

Naturalnym gospodarzem takiego pro-
jektu powinna być Jastrzębska Spółka Wę-
glowa, która prowadzi zaawansowane pra-
ce nad wykorzystaniem gazów kopalnia-

nych w ciepłownictwie i niskoemisyjnej 
energetyce. Dla polskiej gospodarki klu-
czowe znaczenie ma także, czy Komisja 
Europejska planuje włączyć metan do sys-
temu handlu uprawnieniami (UE ETS).  
W przypadku dwutlenku węgla ten mecha-
nizm od samego początku nie pełni „wy-
znaczonej” mu roli gospodarczego regula-
tora (rodem z zestawu narzędzi gospodar-
ki nakazowej) będąc de facto instrumen-
tem politycznego nacisku na biedne kraje 
członkowskie posiadające silnie nawęglone 
gospodarki. Jeśli metan miałby zostać ob-
jęty systemem handlu emisjami nie powin-
no to się stać wcześniej, niż w piątym eta-
pie ETS rozpoczynającym się w 2031 roku.

Prezentacja nowej, 
unijnej strategii 
przypomina początki 
nagonki na węgiel.

Skoro z powodzeniem wprowadzono 
dekarbonizację, może też się udać deme-
tanizacja. Unia Europejska odpowiada za-
ledwie za 5 proc. globalnej produkcji te-
go gazu, ale chce z nim walczyć zarówno 
u siebie, jak i na całym świecie. Powołując 
się na Porozumienie Paryskie Komisja Eu-
ropejska narzuca nowe cele, które znacznie 
przekraczają możliwości finansowe krajów 
członkowskich i całej Unii. Nie wiadomo  
z jakiego powodu KE zapomina, że Po-
rozumienie Paryskie ma zasięg globalny,  
a próba jego realizacji indywidualnie przez 
kraje i organizacje tj. UE nie tylko unie-
możliwia w ogóle jego realizację, ale może 
być powodem rozbicia Światowej Konwen-
cji Klimatycznej. Z wyjaśnień Kadri Sim-
son, unijnej komisarz do spraw energii wy-
nika, że Bruksela planuje stworzyć między-
narodowy mechanizm badania emisji me-
tanu w sektorze energetycznym, w celu wy-
krywania wycieków i poszukiwania sposo-
bów na walkę z nimi. To nie musi zadzia-
łać. Unia Europejska coraz mniej liczy się 

w globalnej gospodarce, a jej pozycja pro-
mocyjnego lidera zielonej rewolucji nie-
wiele znaczy. USA i Chiny, które różnią się 
między sobą pod wieloma względami mają 
jedną wspólną cechę - nie lubią kiedy pań-
stwa trzecie ingerują w ich globalne intere-
sy. Kolejną wątpliwość co do intencji Bruk-
seli budzi ograniczenie strategii metano-
wej tylko do sektora energetycznego. Choć 
wiadomo, że największym emitentem tego 
gazu jest rolnictwo, dla którego nie planuje 
się żadnych restrykcji.

Wygląda to tak, jakby 
Komisja Europejska 
szukała pretekstu, aby 
uderzyć w tradycyjnego 
„chłopca do bicia”,  
czyli górnictwo  
i energochłonne gałęzie 
przemysłu.

Od razu rodzi się pytanie, kto na tym 
zarobi? W światowym obiegu medialnym 
pojawiła się informacja, że największe, 
szkodliwe dla środowiska wycieki meta-
nu powstają przy wytwarzaniu gazu skro-
plonego w USA. Z kolei najmniej emisyjne 
są złoża stanowiące bazę surowcową dla… 
gazociągu Nord Stream 2. Jak widać rosyj-
scy lobbyści nie śpią i nie wolno lekcewa-
żyć ich skuteczności. Wykorzystają swo-
je kanały i pieniądze, aby taka teza stała 
się nośnym elementem debaty o klimacie. 
Zresztą w Unii Europejskiej coraz częściej 
dochodzą do głosu opinie, że Nord Stre-
am 2 sprzyja Zielonemu Ładowi w odróż-
nieniu od gazu importowanego z USA al-
bo z Polski, kiedy ruszy nasz gazociąg Bal-
tic Pipe. Warto pamiętać o tych między-
narodowych implikacjach, kiedy na dobre 
rozkręci się debata o unijnej strategii me-
tanowej. Troska o klimat spełni rolę me-
dialnej przystawki, bo prawdziwą stawką 
w tej grze jest kontrola nad europejskim 
rynkiem energii.

w mediach   wnp.pl
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BRUKSELA WZIĘŁA NA CELOWNIK METAN

Polska ma ogromny potencjał aby stać się liderem nowoczesnych, niskoemisyjnych technologii metanowych. Na zdjęciu kopalnia Budryk   gdzie prace badawcze i wdrożeniowe nad 
metanem prowadzi Jastrzębska Spółka Węglowa.



Zgodnie z definicją surowce stra-
tegiczne to takie, które są nie-
zbędne dla harmonijnego i zrów-

noważonego rozwoju gospodarczego 
wszystkich krajów Unii Europejskiej. 
Ogłoszenie ich listy to jedna z najbar-
dziej wyczekiwanych decyzji Komisji 
Europejskiej. Zestawienie aktualizowa-
ne jest co trzy lata, począwszy od 2011 r.  
W 2014 r. za jeden z 20 surowców stra-
tegicznych został uznany węgiel kok-
sowy. Podczas aktualizacji w 2017 r. je-

go miejsce było zagrożone, ale dzięki in-
terwencji JSW został warunkowo wpisa-
ny na listę, którą rozszerzono do 27 po-
zycji. Najnowsze zestawienie zawiera  
30 surowców.

 
Utrzymanie w nim węgla 
koksowego to sukces 
polskiej dyplomacji.

Walczył o to premier Mateusz Mo-
rawiecki oraz część posłów do Parla-

mentu Europejskiego. Wielokrotnie za-
biegałam o pozostawienie strategiczne-
go statusu węgla koksowego wśród ko-
leżanek i kolegów „mojej” komisji Prze-
mysłu, Badań Naukowych i Energii. To 
były trudne negocjacje, ponieważ wielu 
unijnych polityków ma problem z tym 
surowcem. Jak wszystkie paliwa kopal-
ne węgiel koksowy jest na cenzurowa-
nym, ale z drugiej strony niskoemisyj-
ne technologie nie mogą się bez nie-
go obyć. Jest niezbędny do produkcji, 
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Komisja Europejska we wrześniu 2020 r. opublikowała zaktualizowaną listę  
30 surowców strategicznych dla unijnej gospodarki. W tym wykazie znalazł  
się także węgiel koksowy. Na tę informację najbardziej czekała Jastrzębska 
Spółka Węglowa, która jest największym producentem tego surowca  
w Europie. To także mój osobisty sukces, bo od początku pracy w Parlamencie 
Europejskim, a wcześniej jako przewodnicząca sejmowej komisji  
ds. Unii Europejskiej, walczyłam o strategiczny status dla węgla koksowego. 

 WĘGIEL KOKSOWY  
 NA LIŚCIE SUROWCÓW 
 STRATEGICZNY CH! 

skuteczne działania  Szansa dla polskiej gospodarki

WRZEŚNIA

4
2020
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m.in. wysokogatunkowej stali, z której 
zbudowane są turbiny wiatrowe stano-
wiące ważne ogniwo energetyki odna-
wialnej. Weźmy inny przykład. Z kok-
su powstaje wiele produktów ubocz-
nych, niezbędnych do wytwarzania, 
m.in. włókien węglowych. To wyjątko-
wo trwały i lekki materiał mający za-
stosowanie w lotnictwie i motoryzacji. 
Dzięki niemu można obniżyć wagę ma-
szyn, a tym samym zmniejszyć zuży-
cie paliwa i ochronić środowisko przed 
nadmierną emisją spalin. Takich przy-
kładów jest oczywiście więcej. Wszyst-
kie można sprowadzić do wspólnego 
mianownika:

 
na początku procesu 
technologicznego jest 
węgiel koksowy, a na końcu 
materiały przyszłości, 
które pozwolą gospodarce 
szybciej przestawić się na 
niskoemisyjne tory.

 WĘGIEL KOKSOWY  
 NA LIŚCIE SUROWCÓW 
 STRATEGICZNY CH! 

Całkowita roczna podaż węgla kok-
sowego na świecie wynosi niecały ty-
siąc megaton. Chiny zapewniają około  
60 proc. globalnych dostaw. Inni więksi 
producenci to Australia, Rosja i USA. 
Udział Unii Europejskiej w tym bilansie 
wynosi zaledwie 1 proc. z czego zde-
cydowana większość to polski węgiel  
z JSW. Generalnie, w globalnej produkcji 
tego surowca UE się nie liczy. Jest nato-
miast jego ważnym odbiorcą, ponieważ 
wiele koncernów pracujących nad ni-
skoemisyjnymi technologiami znajduje 
się w Europie.

Nieuwzględnienie węgla 
koksowego na nowej liście 
surowców strategicznych 
doprowadziłoby do zwiększenia 
jego importu spoza Unii 
Europejskiej, z krajów które nie 
mają klimatycznych skrupułów.

 
Na szczęście Komisja Europejska nie ule-

gła w tym wypadku „zielonej” presji. Za-
chowanie węgla koksowego na liście surow-
ców strategicznych to dobra decyzja wspie-
rająca utrzymanie konkurencyjności unijnej  
i przede wszystkiej polskiej gospodarki.

skuteczne działania  Szansa dla polskiej gospodarki
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Po lipcowym brukselskim szczycie, 
gdzie uchwalono rekordowy unijny 
budżet na lata 2021 - 2027, przy-

szedł czas trudnych negocjacji, jak wydać te 
pieniądze. Największe spory dotyczą środków 
przeznaczonych na transformację energetyczną. 
Prawdziwym polem bitwy stały się trójstron-
ne sesje unijnych instytucji: Komisji, Rady oraz 
Parlamentu. Trudno nazwać je merytoryczną de-
batą, ponieważ „zielone” lobby przestało używać 
logicznych i gospodarczych argumentów zastę-
pując je agresywną, roszczeniową i populistyczną 
retoryką. Podobnie było podczas ostatniego „tri- 
logu”. Dyskutowaliśmy o zasadach korzystania 
z unijnych instrumentów pomocowych podczas 
transformacji energetycznej.

Parlament zaproponował oderwaną 
od rzeczywistości i niekorzystną 
dla Polski definicję infrastruktury 
„odpornej klimatycznie”.

Uznanie jej za bezpieczną uzależniono od 
uzyskania wyśrubowanego poziomu redukcji 
gazów cieplarnianych w ciągu najbliższych dzie-
sięciu lat. Nie zgodziłam się na takie sformuło-
wanie, a moja interwencja okazała się skuteczna.  
W definicji nie będzie nawiązania do celów 
klimatycznych na rok 2030. Otwiera to przed 

Polską możliwość uczestniczenia w projektach 
finansowanych przez Unię Europejską, m.in.  
w ramach funduszu spójności na lata 2021-2027.

Tym razem się udało, ale ile będzie 
takich sytuacji, kiedy to „zieloni” 
postawią na swoim?

 Szkoda, że wielu polityków tak szybko 
zapomniało o ustaleniach lipcowego szczytu. 
Unijni przywódcy uznali, że nie będzie warun-
kowości klimatycznej na poziomie krajowym. 
Oznacza to, że choć Unia Europejska zmierza 
do „zeroemisyjności” w 2050 roku, to każde 
państwo może osiągnąć ten cel w swoim tempie. 
Jedni wcześniej, inni później. Finlandia szyku-
je się na rok 2035 r. Austria chce być neutralna 
klimatycznie w 2040 r., a pięć lat później Szwe-
cja. Polska ze względu na uzależnienie od ener-
getyki węglowej idzie w tym „zielonym” mar-
szu najwolniej. Z raportu Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego wynika, że w optymistycznym 
wariancie dojdziemy do neutralności klimatycz-
nej w 2056 r. W scenariuszu negatywnym może 
to być nawet 2067 rok. Nie wynika to z naszej 
niechęci do Zielonego Ładu. Takie są po prostu 
realia ekonomiczne i polityczne, wynikające  
z radykalizującego się kursu Unii Europejskiej. 
Im mocniej Bruksela przykręca „zieloną” śrubę, 

tym bardziej oddala się szansa na szybkie speł-
nienie celów klimatycznych. Polski na to nie 
stać, a unijne obietnice tylko częściowo bilan-
sują koszty modernizacyjne. Media lubią przy-
woływać fundusz sprawiedliwej transformacji, 
jako jeden z filarów mających zamortyzować 
ekonomiczne i społeczne koszty likwidacji gór-
nictwa. Założono, że z tego tytułu do 2030 roku 
polskie regiony uzależnione od węgla dostaną 
60 mld zł. Tymczasem, jak wyliczyli naukowcy 
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
utworzenie nowych stanowisk pracy w miejsce 
likwidowanych etatów w samej tylko Polskiej 
Grupie Górniczej wyniosłoby około 200 mld zł.

Po odjęciu tych kwot powstanie 
finansowa dziura, której nie zasypie 
budżet państwa ani unijna dotacja.

W skali całego kraju, koszt transformacji 
energetycznej do 2030 roku może sięgnąć biliona 
złotych. Ta symulacja finansowa powstała kilka 
miesięcy temu. Od tego czasu Bruksela znacznie 
podkręciła tempo wprowadzania klimatycznych 
restrykcji. Praktycznie nie ma tygodnia, aby  
z jakieś unijnej instytucji nie popłynął sygnał, że 
trzeba zrobić więcej dla Zielonego Ładu. Takich 
pomysłów, jak infrastruktura „odporna klima-
tyczna” będzie zapewne więcej.

Unijne debaty na temat klimatu 
coraz częściej zaczynają 
przypominać absurdalne 
dialogi z książki „Paragraf 22”. 
Polska nie dostanie pieniędzy, 
bo nie chce przeprowadzić 
transformacji energetycznej.  
Ale jak ma to zrobić skoro nie 
ma... pieniędzy. Jednej  
z takich sytuacji udało mi się 
zapobiec podczas trójstronnych 
negocjacji między Radą, Komisją 
i Parlamentem Europejskim.

OBRONIONE 
PIENIĄDZE DLA POLSKI

skuteczne działania
Unijne mechanizmy pomocowe

WRZEŚNIA

25
2020
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PRZEMYSŁ ENERGOCHŁONNY 
MOŻE LICZYĆ NA WSPARCIE

Otrzymałam podziękowania 
od Związku Pracodawców 
Business and Science 
Poland za wsparcie i obronę 
polskich przedsiębiorstw 
energochłonnych na unijnym 
forum.  Komisja Europejska 
przyjęła wytyczne, które 
pozwalają  na uzyskanie 
rekompensat finansowych 
firmom z wielu sektorów 
przemysłu ciężkiego.

skuteczne działania
Ulgi dla przemysłu ciężkiego

WRZEŚNIA

21
2020
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Wystarczyło kilka dni bezwietrznej pogody 
i wycofanie z eksploatacji starej elektrowni 
atomowej, aby Francja musiała wznowić produkcję 
prądu z węgla. Niewiele trzeba, aby udowodnić 
zawodność odnawialnych źródeł energii, ale 
Bruksela jest głucha i ślepa na takie argumenty.

JAK TRWOGA 
TO DO... WĘGLA

PAŹDZIERNIKA

13
2020
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moim zdaniem
Transformacja musi być sprawiedliwa

Pogoda nie daje nam się ostatnio we znaki. Na 
przełomie września i października nad Europę 
nadciągnął przyjazny wyż, niosący wysokie tem-

peratury i słabe wiatry. Niby nic takiego, ale nad Sekwaną 
drastycznie spadła wydajność energetyki odnawialnej. 
Turbiny wiatrowe pokryły zaledwie 2 proc. francuskie-
go zapotrzebowania na prąd. Nałożył się na to efekt 
zamknięcia pod koniec czerwca elektrowni atomowej 
Fessenheim. Przestój farm wiatrowych plus zmniejsze-
nie liczby czynnych reaktorów jądrowych spowodowały 
nieoczekiwane problemy energetyczne we Francji. Kraj, 
który jest w awangardzie Zielonego Ładu, musiał prze-
prosić się z węglem i wznowić produkcję prądu w tra-
dycyjnych elektrowniach. Ta informacja nie przebiła się 
do opinii publicznej w Unii Europejskiej, choć powinna 
wybrzmieć głośno niczym sygnał alarmowy. Niestety, na 
brukselskich salonach i w spolegliwych mediach zawod-
ność odnawialnych źródeł energii stała się tematem tabu. 
Obowiązuje radosna wykładnia, że Unia Europejska za-
wsze ma rację i musi dać przykład pogrążonej w nieświa-
domości reszcie świata.

To najgorszy moment  
na prężenie zielonych 
muskułów.

Powraca koronawirus. Jeszcze nie wyszliśmy  
z pierwszego kryzysu, a już nadciąga kolejny. Kluczem 
do przetrwania gospodarki będzie dostęp do taniej  
i niezawodnej energii. Poza Unią Europejską zdaje sobie 
z tego sprawę cały świat. Rząd Australii Zachodniej we 
wrześniu uruchomił w Port Hedland centrum ekspor-
tu dedykowane sprzętowi i technologiom górniczym. 
Ma ono pełnić kluczowe znaczenie dla wspierania od-
budowy gospodarki nadszarpniętej przez COVID-19. 
Z kolei Nigeria chce do 2023 roku dziesięciokrotnie 
zwiększyć udział górnictwa w narodowym PKB. Do  
50 wzrośnie tam liczba kopalń. Nigeryjski rząd boi się 
uzależnić kraj od ropy naftowej, a węgiel pozwoli zdy-
wersyfikować źródła energii. Reforma prawa górnicze-
go szykuje się także w Brazylii, która chce ułatwić po-
zyskiwanie finansowania dla projektów wydobywczych. 
O węglu absolutnie nie zamierza zapominać Pekin. 
Dzięki inwestycjom wspierającym rodzimy przemysł,  
a zwłaszcza górnictwo, Chiny już w drugim kwartale te-
go roku nadrobiły straty spowodowane koronawirusem 
i wychodzą na pierwszą pozycję w wyścigu o prymat  

w światowej gospodarce. Tą drogą idą Indie. Kraj ostatnio 
ogłosił rozwój energetyki konwencjonalnej. W 2019 r.  
Indie wyprodukowały 630 mln ton węgla. W tym roku, 
mimo pandemii wydobycie sięgnie 660 mln ton.

Największy problem, który odbiera wiarygodność 
działaniom Brukseli, polega na tym, że w walce o kli-
mat nie ma światowej solidarności. Wrogiem, a raczej 
„chłopcem do bicia” stało się polskie górnictwo, choć 
stanowi 1 proc. światowego wydobycia. Unia Europej-
ska nie mając rzeczowych argumentów ani politycznej 
siły udaje, że nie ma pozostałych 99 proc. Zaostrzając 
cele klimatyczne - jak choćby ostatni postulat Parla-
mentu Europejskiego podniesienia redukcji CO2 do 
2030 r . z 40 do 60 proc. - strzelamy sobie w kolano. 
Ocieplanie ziemi nie wyhamuje, a jedynym namacal-
nym efektem tej krucjaty będzie drastyczne obniżenie 
konkurencyjności europejskiej gospodarki. Niedawna 
destabilizacja na rynku energii we Francji została wy-
wołana błahymi problemami.

Według większości definicji zrównoważony rozwój 
opiera się na trzech filarach: społeczeństwie, ekonomii  
i ekologii. Równowaga między tymi czynnikami gwa-
rantuje bezpieczeństwo, stabilizację i nadzieję na lepsze 
jutro. Unia Europejska zredukowała ten fundament tylko 
do jednego, ekologicznego czynnika. To już nie jest zrów-
noważony rozwój, ale rozwojowy regres.

Unia Europejska chętnie sygnalizuje 
„cywilizacyjną” wyższość wobec tych 
krajów, ale jest za nimi daleko w tyle 
jeśli chodzi o gospodarczy rozsądek  
i troskę o zrównoważony rozwój.

Aż strach pomyśleć co się 
będzie działo, kiedy dojdzie do 
poważniejszych awarii, długotrwałych 
anomalii pogodowych, światowych 
kryzysów albo - nie daj Boże - 
konfliktów zbrojnych.
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        EKR BRONI 
 DZIEDZICTWA 
 SCHUMANA 

Przypomnijmy, że Plan został przedstawiony 9 maja 1950 r. przez mini-
stra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana. Dotyczył on utwo-
rzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. EWWiS (założona przez: 

Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy i Włochy) była pierwszą w hi-
storii ponadnarodową instytucją europejską, która ostatecznie przekształciła się  
w Unię Europejską, jaką dziś znamy. Robert Schuman przestrzegał przy tym, 
aby gospodarcza integracja nie poszła w parze z narzucaniem politycznej domi-
nacji innym krajom.

- Moja idea nie polega na tym, aby połączyć kraje w celu utworzenia superpań-
stwa. Nasze kraje europejskie są historyczna rzeczywistością. Ich różnorodność jest 
dobrą rzeczą i nie ma sensu aby je usuwać lub unifikować - pisał Robert Schuman.

Aby ustrzec się przed takimi pokusami Schuman przygotował piątkę zasad, 
które utworzyły ideowy fundament tworzącej się wspólnoty europejskiej. Są to: 
chrześcijaństwo, wolność, solidarność, różnorodność i patriotyzm.

Czy obecna Unia Europejska wypełnia polityczny testament swoich założycie-
li? Raczej nie. Najlepszym przykładem są problemy z przygotowaniem wspólnej 
deklaracji z okazji 70. rocznicy Planu Schumana. Większość frakcji przygotowała 
tekst odnoszący się do obecnych problemów upatrując ich źródła w niewystarcza-
jącej władzy w rękach Unii Europejskiej.

Z takim skrajnie federalistycznym podejściem nie godzą się Europejscy Kon-
serwatyści i Reformatorzy.

- Unia Europejska pogubiła się poszukując dla siebie coraz większych uprawnień 
kosztem państw członkowskich, a jednocześnie coraz bardziej oddalając się od swo-
ich obywateli. Długofalowa przyszłość Unii Europejskiej nigdy nie była tak niepew-
na. Nadszedł czas na nowe narodziny Europy opartej na wspólnocie suwerennych 
państw - przekonują w swojej deklaracji europosłowie EKR.

9 maja przypada 70. rocznica 
Planu Roberta Schumana, 
który dał początek Unii 
Europejskiej. Niestety, wśród 
grup w europarlamencie nie 
było zgody, co do wspólnej 
deklaracji z tej okazji. 
Większość z nich domaga 
się większej władzy dla UE. 
Ojcowie-założyciele chcieli 
dokładnie czegoś innego: 
poszanowania roli państw 
narodowych. W swojej 
rocznicowej deklaracji 
podkreślają to Europejscy 
Konserwatyści i Reformatorzy.

moim zdaniem
Wierni tradycjom

MAJA

9
2020
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W środę miało się odbyć w Parlamencie Eu-
ropejskim wiele spotkań, debat i imprez. 
Wśród ważnych gości oczekiwano, m.in. 

prezydenta Ghany zaproszonego przez Europejskich 
Konserwatystów i Reformatorów. Wszystkie plany po-
krzyżował koronawirus. Parlament Europejski, jak 
większość dużych instytucji, zamienił się w ostatnich 
dniach w oblężoną twierdzę. Odprawiono z kwitkiem 
wszystkich, mniej lub bardziej ważnych gości planu-
jących złożyć wizytę w europarlamencie. Koronawiru-
sa boi się cały świat, ale w Unii Europejskiej jest ktoś, 
kto budzi jeszcze większy strach. Mowa - oczywiście -  
o Grecie Thunberg. Każdy jej grymas, każda łza uronio-
na podczas konferencji prasowej działa na część unij-
nych polityków bardziej stresująco, niż partyjne sonda-
że. Fenomen szwedzkiej nastolatki i jej zielonej krucjaty 
początkowo mógł trochę śmieszyć, ale teraz zaczyna 
budzić lekką konsternację. Nie ma znaczenia, że młoda 
aktywistka niewiele wie na temat transformacji ener-
getycznej. Pomijam spekulacje na temat, kto naprawdę 
stoi za jej globalną karierą, rozpędzoną do tego stopnia, 
że według bukmacherów, Greta jest najpoważniejszym 
kandydatem do pokojowej Nagrody Nobla.

Teraz przekroczyliśmy kolejną granicę absurdu.  
W Parlamencie Europejskim, podczas specjalnego posie-
dzenia komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdro-
wia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), 

został zeprezentowany projekt prawa klimatycznego. Jest 
to jedna z głównych inicjatyw Komisji Europejskiej pod 
wodzą Ursuli von der Leyen. Dokument ten ma stanowić 
prawną gwarancję osiągnięcia neutralności klimatycznej 
do 2050 roku i od razu wzbudził sporo kontrowersji. No-
we prawo nadaje Komisji Europejskiej kompetencje do 
coraz większych cięć w normach emisji dwutlenku wę-
gla, negując wcześniejsze, międzynarodowe porozumie-
nia klimatyczne. Pozwala też na zmniejszenie finansowa-
nia z Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla krajów, 
które mogą sobie nie poradzić z osiągnięciem neutralno-
ści klimatycznej w ciągu najbliższych 30 lat.

To nic innego, jak dalsze przykręcania „zielonej” 
śruby takim państwom jak Polska, które z powodu uza-
leżnienia od tradycyjnych surowców będą miały techno-
logiczne i finansowe problemy z przestawieniem gospo-
darki na nowe tory. Prezentacja prawa klimatycznego 
odbyła się w pechowym okresie, ponieważ z początkiem 
tygodnia Dawid Sassoli, przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego, ogłosił restrykcyjne środki przeciwko 
koronawirusowi. Nikomu nie wolno wchodzić do eu-
roparlamentu, ale nikt przecież nie ośmieli się zamknąć 
drzwi przed Gretą Thunberg. Zielona aktywistka wzięła 
udział w specjalnym posiedzeniu ENVI i miała pogod-
ną minę, co wielu unijnych polityków przyjęło z ogrom-
ną ulgą. Skoro Greta jest zadowolona to i koronawirus 
mniej straszny.

      GRETY BOJĄ SIĘ 
BARDZIEJ NIŻ 
KORONAWIRUSA
Z powodu koronawirusa cały świat zastygł ze 
strachu. Zamarło nawet polityczno-towarzyskie 
życie Parlamentu Europejskiego, choć dla jednej 
osoby uczyniono wyjątek. Jak się okazuje nawet 
śmiertelna epidemia nie jest w stanie zatrzymać 
zielonej krucjaty Grety Thunberg.

moim zdaniem
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K ilkanaście dni temu, 
kiedy koronawirus sza-
lał już na dobre, byli-

śmy świadkami odtwarzanego od 
dwóch lat medialnego spektaklu. 
W Parlamencie Europejskim wy-
luzowana Greta Thunberg upo-
minała zestresowanych unijnych 
polityków. Poszło - jak zawsze - 
o nieuchronną katastrofę klima-
tyczną, bezczynność rządzących 
i zmarnowane życie młodego po-
kolenia eko-aktywistów. Dziś już 
nikt nie pamięta tego „eventu”. 
Milczy sama Greta, choć zawsze 
ma sporo do powiedzenia na każ-
dy temat. Na dalszy plan zszedł 
nawet Zielony Ład. Widmo kli-
matycznej zagłady stało się jak-
by mniej straszne wobec okrut-
nej prawdy, że do tego czasu wie-
lu Europejczyków umrze na ko-
ronawirusa albo inne nieszczę-
ścia, jakie mogą nadejść.

Epidemia obnażyła najwięk-
sze słabości unijnego projektu.

Ze skomplikowanymi proce-
durami decyzyjnymi, rozbucha-
ną biurokracją i skupioną na so-
bie administracją, Unia Euro-
pejska idealnie pasuje do cza-
sów spokoju i dobrobytu. Pro-
blem w tym, że takich momen-
tów we współczesnych dziejach 
jest i będzie coraz mniej. Wartość 
każdej organizacji sprawdza się  
w chwilach najwyższej próby, kie-
dy stawką jest ludzkie przetrwa-
nie. W takich testach Unia Eu-
ropejska nie wypada najlepiej. 

PAŃSTWA NARODOWE - OSTATNIA 
LINIA OBRONY DEMOKRACJI

Unia Europejska karmi nas 
przeświadczeniem, że największą tragedią 
jaką spotka ludzkoś jest ocieplenie 
klimatu. Teraz okazuje się, że wielu 
Europejczyków może nie doczekać tej 
apokalipsy, ponieważ po drodze padnie 
ofiarą innych kryzysów, z którymi 
Bruksela sobie nie poradzi.

moim zdaniem
Europejskie wartości
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Pierwszy sygnał ostrzegawczy 
mieliśmy podczas kryzysu imi-
gracyjnego, kiedy polityczną po-
prawność pomylono z zasadami 
skutecznej, humanitarnej pomo-
cy. W efekcie zamiast integracji, 
rośnie mur niechęci między przy-
byszami i gospodarzami.

Teraz mierzymy się z niepo-
równywalnie większym wyzwa-
niem, ale Europejczycy nie pa-
trzą na Brukselę, lecz w stronę 
własnych stolic.

Tam szukają nadziei. Państwa 
różnie sobie radzą z tą nadzwy-
czajną sytuacją. Jedne lepiej in-
ne gorzej. Polska słusznie stawia-
na jest za wzór. Szybkie i skutecz-
ne decyzje rządu, społeczna dys-
cyplina oraz poczucie narodowej 
wspólnoty wobec zagrożenia. Ko-
relacja tych trzech czynników da-
je nadzieję na przetrwanie kry-
zysu przy minimalnych stratach. 
Działającym na wyobraźnię przy-
kładem, jak powinno reagować  
w takiej sytuacji państwo, jest ak-
cja: „Lot do domu”. To najwięk-
szy most powietrzny uruchomio-
ny w powojennej Polsce. Umoż-
liwiając rodakom powrót do kra-
ju rząd pomaga nie tylko konkret-
nym ludziom, ale daje też wyraź-
ny sygnał, że pojęcie narodowej 
wspólnoty nie jest w Polsce relik-
tem przeszłości.

Skutki koronawirusa pod 
każdym względem są negatyw-
ne, ale pozwalają na wiele spraw 
spojrzeć pod nowym kątem.

Do końca lat 80. poprzednie-
go wieku ludzkość żyła w prze- 
świadczeniu, że każda deka-
da bez wojen, głodu i innych 
nieszczęść, jest darem od lo-
su. Wszystko zmienił XXI wiek. 
Wkroczyliśmy w erę błyskawicz-
nego rozwoju technologii, globa-
lizacji i niczym nieskrępowanej 
konsumpcji. Całe społeczeństwa 
nabrały przeświadczenia, że nic 
złego nie może się zdarzyć, tra-
cąc powoli zbiorowy instynkt sa-
mozachowawczy. W tej iluzji po-
grążyła się zwłaszcza Unia Eu-
ropejska, próbując przebudować 
społeczeństwo do wymogów no-
wego, „lepszego” świata. Najbar-
dziej ekstrawaganckim przykła-
dem oderwania się od rzeczywi-
stości jest Zielony Ład. Unia Eu-
ropejska wie, że w skali globalnej 
emituje zaledwie 10 proc. dwu-
tlenku węgla i ograniczenie tego 
wskaźnika do zera nie spowodu-
je poprawy ziemskiego klimatu. 
Mimo tego Bruksela zdecydo-
wała się na gigantyczną operację 
przestawienia unijnej gospodar-
ki na zielone tory. Po co? Jednym 
z powodów jest pokazanie świa-
tu, że w Unii Europejskiej żyjemy 
na takim poziomie, iż stać nas na 
odgrywanie roli globalnego arbi-
tra elegancji.

Ten utopijny, idealistycz-
ny obraz przyszłości o ile się nie 
roztrzaskał, to przynajmniej bo-
leśnie potłukł w zderzeniu z ko-
ronawirusem.

Po raz pierwszy od wielu lat, na 
taką skalę sprawdziło się stare przy-
słowie, że życie to nie jest bajka, ale 
bitwa. Bruksela chcąc zachować po-
zory, że trzyma rękę na pulsie ofe-
ruje krajom członkowskim środki 
na walkę z epidemią. Nawet ten gest 
jest dwuznaczny, bo zaplanowa-
ne 37 mld euro pochodzi z polityki 
spójności. Oznacza to, że Unia Eu-
ropejska nie generuje nowych środ-
ków, ani nie tworzy specjalnych re-
gulacji finansowych, lecz przesuwa 
pieniądze między kontami.

Na pewno wygramy starcie  
z koronawirusem. Otwartym po-
zostaje pytanie, ile takich bitew 
jeszcze stoczymy? Świat się kom-
plikuje. Źródłem nieszczęścia nie 
musi być ludzka choroba. Łatwo 
sobie wyobrazić sytuację, że wi-
rusem zostaną zainfekowane sys-
temy elektroniczne. Jeśli pad-
ną komputery, państwa stracą 
zdolności obronne i pogrążą się  
w chaosie. Innym zagrożeniem 
jest blackout, czyli gigantycz-
na awaria, która spowoduje brak 
prądu na masową skalę. Niektó-
rzy eksperci twierdzą, że coś takie-
go może wydarzyć się już w 2025 
roku. To są czarne scenariusze, ale 
koronawirus pokazał, że wszystko 
jest możliwe. Najważniejsze, aby 
Unia Europejska potrafiła wycią-
gnąć wnioski z obecnej sytuacji. 
Jedna lekcja wydaje się szczegól-
nie istotna. Epidemia pokazała, 
że państwa narodowe nie są prze-
szkodą, ale gwarancją przetrwania 

unijnego projektu. Aby jeszcze le-
piej sprawdzały się w trudnych sy-
tuacjach trzeba im dać więcej albo 
przynajmniej nie odbierać obec-
nych kompetencji. W sytuacjach 
ekstremalnych, kiedy najważniej-
sze jest przetrwanie, liczy się za-
pewnienie dostaw żywności, wo-
dy, lekarstw i energii. Państwa na-
rodowe potrafią to zagwaranto-
wać, ponieważ mogą podejmować 
błyskawiczne decyzje, dysponują 
aparatem administracyjnym, po-
licją, wojskiem i innymi służbami. 
Uruchomienie polskiej akcji „Lot 
do domu” trwało dwa dni. Gdyby 
taka decyzja leżała w kompeten-
cjach Brukseli, zapewne szybciej 
skończyłaby się epidemia, zanim 
wystartowałby pierwszy samolot.

Koronawirus mocno zwery-
fikował wyobrażenia o poziomie 
unijnej integracji.

Jeśli ktoś był przekonany o ry-
chłym zbudowaniu europejskiego 
superpaństwa, ten się musiał głę-
boko rozczarować widząc, że je-
dynym krajem który pospieszył 
Włochom z konkretną i szybką 
pomocą okazały się Chiny. Epide-
mia ma globalny i kontynentalny 
wymiar, ale walka z nią zeszła na 
krajowe fronty. Koronawirus choć 
nie podważy fundamentów, to na 
pewno zweryfikuje zasady współ-
pracy między unijną „centralą”  
a krajami członkowskimi. Oby to 
były zmiany na lepsze, bo nie wie-
my jakie kolejne zagrożenia szy-
kuje nam przyszłość.

PAŃSTWA NARODOWE - OSTATNIA 
LINIA OBRONY DEMOKRACJI

moim zdaniem
Europejskie wartości
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 Szanowny Panie Wiceprzewodniczący! 
 Nie musi mi Pan odpisywać, 
 ale proszę przynajmniej przeczytać 
 i niektóre uwagi wziąć sobie do serca. 
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Mikołów, 25 maja 2020 r. 

Szanowny Panie! 
Podczas majowego posiedzenia komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego po raz kolejny pod-

kreślił Pan, iż najlepszym lekarstwem na obecny kryzys jest Zielony Ład. Jednocześnie zaakcentował Pan potrzebę europejskiej soli-
darności używając obrazowej metafory, że jeśli jedno z państw członkowskich się potknie to upadnie cała wspólnota. Obawiam się, 
że te założenia są ze sobą sprzeczne. Polityka Zielonego Ładu niewiele ma wspólnego z solidarnością, ponieważ opiera się na subsy-
diowaniu jednych i dyskryminowaniu innych źródeł energii, choć tylko ich komplementarność może zapewnić Europejczykom bez-
pieczeństwo energetyczne.

Słusznie zauważył Pan, że ceny energii słonecznej i wiatrowej spadają. Polska przeprowadziła w ubiegłym roku największą  
w historii europejską aukcję dedykowaną lądowym farmom wiatrowym o łącznej mocy 2,2 GW. Średnia oferta w wysokości  
49 euro/MWh była niższa, niż cena hurtowa energii elektrycznej. Podobną tendencję wykazuje cena energii słonecznej spadając  
o 74 proc. między rokiem 2010 a 2018. W tych pozytywnych informacjach jest też „haczyk”, o którym Pan nie wspomina.

Energia słoneczna i wiatrowa spadki cen zawdzięcza przede wszystkim mocnemu 
subsydiowaniu ze strony Unii Europejskiej i związanych z nią instytucji finansowych.

Nie byłoby w tym nic złego gdyby świat mógł się oprzeć jedynie na Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Niestety, z technicz-
nych względów jest to niemożliwe. Największa słabość i niebezpieczeństwo Zielonego Ładu wynika z ideologicznego podłoża tego pro-
jektu, za którym nie nadążają współczesna technologia i… prawa fizyki. Greta Thunberg nie musi tego wiedzieć, ale Pan zapewne 
wie, że wszystkie OZE - w szczególności instalacje słoneczne i wiatrowe - nie są w pełni dyspozycyjne. Wykorzystanie mocy znamio-
nowej w panelach fotowoltaicznych liczy około tysiąca godzin rocznie. Lądowe farmy wiatrowe mogą pracować 2500 godzin. Tym-
czasem rok liczy 8760 godzin, a gospodarka i społeczeństwo potrzebują energii w sposób ciągły - 24 godziny na dobę i siedem dni  
w tygodniu. Takie jest podstawowe założenie bezpieczeństwa energetycznego.

 Ponieważ OZE nie są w stanie zapewnić ciągłych dostaw energii operatorzy systemów 
energetycznych muszą utrzymywać w stanie ciągłej gotowości elektrownie węglowe, 
gazowe czy jądrowe.

Z oczywistych względów działają one stosunkowo krótko i nie są w stanie odzyskać poniesionych kosztów z rynków energii elek-
trycznej, ponieważ zaostrzająca się polityka klimatyczna Unii Europejskiej spowodowała, że pierwszeństwo w dotacjach ma energia 
z OZE. Na skutek tego powstaje zjawisko „brakujących pieniędzy”, które można rozwiązać jedynie poprzez subwencje także dla elek-
trowni konwencjonalnych. W Polsce zatwierdzone przez Komisję Europejską dotacje dla elektrowni konwencjonalnych w latach 2021-
2027 wyniosą ponad 9 mld euro, co pozwoli ograniczyć negatywne skutki „brakujących pieniędzy” i zapewni bezpieczeństwa dostaw.

Polityka Europejskiego Zielonego Ładu chce nam jednak odebrać nawet tę namiastkę 
równowagi w energetyce, nie bacząc na związane z tym ryzyko.

Energia ze źródeł odnawialnych może nic nie kosztować, ale wciąż musimy wydawać fortuny na konwencjonalne instalacje rezer-
wowe. Osobnym tematem jest brak technologii magazynowania energii, co dodatkowo podnosi ryzyko opierania się wyłącznie na OZE. 
Polityka klimatyczna zmierzająca do zerowej emisji nigdy nie osiągnie celu, ponieważ decyzje polityczne nie mogą zmienić praw fizy-
ki. Próby narzucenia Zielonego Ładu państwom członkowskim doprowadzą jedynie do niskiej konkurencyjności przemysłu europejskie-
go i coraz większego, dodatkowego obciążenia dla społeczeństwa. Jest to oczywiste, że produkując, transportując i zużywając energię, 
powinniśmy jak najlepiej chronić zasoby naszej planety. Nie wolno nam jednak zapominać o tym, że my - obywatele europejscy - rów-
nież jesteśmy częścią środowiska naturalnego i powinniśmy być chronieni przed nierealnymi pomysłami oraz ich fałszywymi prorokami.

Jest Pan doświadczonym politykiem i człowiekiem głęboko oddanym integracji Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że nie dopuści 
Pan, aby europejska solidarność została złożona na ołtarzu utopijnych idei i nierealnych pomysłów.

List otwarty do FRANSA TIMMERMANSA, Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej



pod moim  patronatem

34

 PIKNIK RODZINNY 

 ŚLĄSKI ŁAD 

T ereny pogórnicze nie mu- 
szą być historycznym 
balastem, a mogą stać 

się gospodarczym atutem. Chcą 
to udowodnić trzy śląskie spółki  
z udziałem Skarbu Państwa, które 
podpisały porozumienie w spra-
wie powołania operatora rewita-
lizacji. 

W GRONIE PRZYJACIÓŁ
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Sierpień i wrzesień to czas 
plenerowych biesiad, festy-
nów i imprez dożynkowych. 

W ten cykl doskonale wpisuje 
się Piknik Rodzinny, tradycyjnie  
organizowany w przepięknych 
plenerach Śląskiego Ogrodu Bota-
nicznego w Mikołowie. 

Degustacja tych tradycyjnych 
śląskich przysmaków należy 
do najciekawszych wydarzeń 

kulinarno-integracyjnych w całym 
regionie. W 2020 r., w ósmej edycji 
Festiwalu Moczki i Makówki, uczest-
niczyło ponad 200 gości, a wśród nich 
posłowie, senatorowie i ministrowie 
ze Śląska. Edukacyjne walory docenił 
premier Mateusz Morawiecki, który do 
organizatorów festiwalu wystosował 
list gratulacyjny. 

FESTIWAL MOCZKI I MAKÓWKI

W GRONIE PRZYJACIÓŁ
Stałym i ważnym elementem pracy po-

słów do Parlamentu Europejskiego są 
kontakty z ludźmi. Na spotkania z wy-

borcami staramy się poświęcać każdą wolną 
godzinę spędzoną w kraju. Szczególnie miłe  
i satysfakcjonujące są też chwile, kiedy przyjeż-
dżacie Państwo do nas. Na moje zaproszenie, 
jeszcze przed wybuchem pandemii, do Stras-
burga przyjechała grupa przyjaciół ze Śląska. 



www.izabelakloc.pl
www.ecrgroup.eu

Bruksela
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli 
08E173 
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles, 
Belgique
tel. 0032 2 28 45371 
fax 0032 2 28 49371

Biura poselskie Izabeli Kloc
Strasburg
Parlement européen
Bât. Salvador de Madariaga G03048 
1, avenue du Président Robert Schuman  
CS 91024
F-67070 Strasbourg, 
France
tel. 0033 3 88 1 75371 
fax 0033 3 88 1 79371

Mikołów
ul. Konstantego Prusa 17 
43-190 Mikołów 
tel. 32 738 00 03 
tel. 729 806 914 

izakloc@poczta.onet.pl

izabela.kloc@europarl.europa.eu


