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Szanowny Panie Pośle,
Bardzo dziękuję za Pana pismo dotyczące realizacji zadań wynikających
z Europejskiego Zielonego Ładu (ang. European Green Deal – EGD), stanowiące przejaw
troski o przyszłość Unii Europejskiej, a w szczególności Polski i jej obywateli. Chciałbym
Pana zapewnić, że Rząd RP dostrzega i podziela wiele obaw, jakie wskazał Pan w swym
stanowisku. Niewątpliwie obecna sytuacja wywołana przez pandemię SARS-CoV-2 jest
sytuacją bez precedensu i wymaga podjęcia odpowiednich działań, gdyż negatywnie wpływa
ona na życie obywateli UE oraz na stan gospodarek wszystkich państw członkowskich.
Jesteśmy świadomi, że na skutek pandemii gospodarki państw członkowskich UE
zostaną osłabione. Spowolnienie gospodarcze utrudni realizację polityk wymagających
natychmiastowych dodatkowych kosztów, a które przyniosą korzyści dopiero w perspektywie
długoterminowej. Sytuacja gospodarcza ulegnie znaczącej zmianie, nastąpi spowolnienie
gospodarcze, a obecne tempo inwestycji wyhamuje. Należy zwrócić uwagę, że konsekwencje
tych zjawisk dotkną w szczególności najbiedniejszych i najbardziej bezbronnych obywateli.
Zarówno Komisja Europejska, Parlament Europejski, jak i rządy państw członkowskich UE,
zdają sobie sprawę, że konieczna będzie weryfikacja środków, zarówno o charakterze
prawnym, jak i finansowym, które posłużą osiągnięciu celów wskazanych w EGD, a także
terminów ich realizacji, gdyż założenia EGD powstały przed wybuchem pandemii, a tym
samym nie odzwierciedlają aktualnych warunków.
Obecna sytuacja związana z epidemią wymusiła jako priorytetowe podjęcie działań na
rzecz przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu. Takie okoliczności należy uznać jednak za
tymczasowe i nie powinny one powodować zaprzestania realizacji działań w zakresie
zobowiązań przyjętych przez RP oraz UE w Porozumieniu paryskim. Kwestie zmian klimatu
stanowią wyzwanie, które w przyszłości również będzie powodować negatywne skutki
gospodarcze. Należy zaznaczyć, że niektóre działania inwestycyjne na rzecz transformacji
klimatycznej mają duży potencjał do pobudzenia gospodarki. W związku z tym zasadnym jest
dążenie do połączenia w jak największym stopniu polityki klimatyczno-energetycznej
z planem odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa.
Niezależnie od powyższego, modernizacja systemu energetycznego Polski jest bardzo
potrzebna, biorąc pod uwagę średni wiek instalacji, perspektywy rozwoju popytu oraz

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jednocześnie, w celu
poprawienia warunków życia Polaków, Rząd RP prowadzi ambitną politykę poprawy jakości
powietrza. Realizowane w tym zakresie inwestycje tworzą miejsca pracy w Polsce,
w szczególności w małych lokalnych firmach budowlanych oraz obniżają rachunki za prąd
i ogrzewanie dla tysięcy polskich rodzin. Odpowiednio prowadzona transformacja
energetyczna może pobudzić gospodarkę i przyspieszyć wychodzenie z kryzysu
spowodowanego pandemią. Dlatego należy postulować uwzględnienie w EGD konkretnych
propozycji wspierających te procesy inwestycyjne w Polsce.
Należy podkreślić, że EGD jest długookresowym dokumentem programowym i jego
ostateczne rozwiązania będą dopasowane do potrzeb i aktualnej sytuacji. Przykładem takiego
działania jest nowa inicjatywa Komisji Europejskiej zaproponowana w związku z panującą
pandemią dotycząca stworzenia instrumentu solidarności zwanego SURE w wysokości
100 mld EUR, którego celem będzie wsparcie pracowników w utrzymaniu dochodów i pomoc
przedsiębiorcom w utrzymaniu się na rynku.
Komisja Europejska opublikowała dotychczas pierwsze projekty aktów prawnych,
które wynikają z realizacji EGD. Panująca pandemia spowodowała jednak, że publikacja
niektórych inicjatyw została przez KE przesunięta na późniejszy termin. Należy podkreślić,
że wszystkie już opublikowane, jak i planowane projekty inicjatyw legislacyjnych będą
wypracowywane w procedurze z udziałem państw członkowskich UE, jak i Parlamentu
Europejskiego. Będzie zatem możliwość uwzględnienia w nich skutków wystąpienia
pandemii, zarówno gospodarczych jak i społecznych.
Polska uważnie monitoruje bieżącą sytuację i aktywnie uczestniczy w pracach nad
EGD. Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami państw członkowskich UE, a także
Komisji Europejskiej, podejmując szereg inicjatyw, tak aby wypracować jak
najkorzystniejsze rozwiązania dla polskiej gospodarki. Uprzejmie informuję, że 23 marca br.
wystosowałem list do Pana F. Timmermansa, Wiceprzewodniczącego KE oraz Pani Kadri
Simson, Komisarz KE ds. Energii, wskazując w nim na zagrożenia dotyczące realizacji
inwestycji w krajowe projekty energetyczne mające kluczowe znaczenie dla transformacji
polskiego systemu energetycznego oraz na konieczność wprowadzenia mechanizmów
osłonowych dla zabezpieczenia ważnych dla energetyki inwestycji.
Podsumowując, pragnę potwierdzić, że Rząd RP podejmuje wszelkie działania, aby
zapewnić bezpieczeństwo, także ekonomiczne, obywateli Polski i przeprowadzić polską
gospodarkę przez ten trudny okres spowolnienia gospodarczego, nie rezygnując jednocześnie
z przyjętych przez Polskę zobowiązań w Porozumieniu paryskim.
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