Warszawa, 16.12.2014

Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej

List otwarty Koalicji Klimatycznej i CEE Bankwatch
w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych Junckera.

Szanowna Pani Premier,
Podczas nadchodzącego szczytu Rady Europejskiej, który odbędzie się w Brukseli w dniach 18 i
19 grudnia br., szefowie państw Unii będą dyskutować nad przyjęciem Europejskiego Funduszu
na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)1. Apelujemy do Pani, jako przedstawicielki polskiego
rządu i społeczeństwa, o wykorzystanie stworzonej przez tę inicjatywę szansy na niskoemisyjny,
zrównoważony rozwój Polski w oparciu o rozwój innowacyjnych technologii i tworzenie zielonych
miejsc pracy w konkurencyjnej gospodarce.
Przedstawiony w ostatnich tygodniach przez przewodniczącego Komisji Europejskiej JeanClaude’a Junckera pakiet EFIS zakłada mobilizację europejskich inwestycji publiczno-prywatnych
o wartości 315 miliardów euro w latach 2015-2017. Celem funduszu jest ożywienie gospodarki
Unii Europejskiej. Przeznaczony przede wszystkim na gwarancje finansowe dla projektów z
zakresu nowoczesnych technologii i infrastruktury, w tym energetycznej, Fundusz ma również
znaczny potencjał wsparcia inwestycji, które pomogłyby Polsce w niskoemisyjnej transformacji
jej gospodarki.
Apelujemy do Pani o skierowanie funduszy dostępnych w ramach planu Junckera przede
wszystkim na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej, budowę infrastruktury
sieciowej umożliwiającej inteligentne zarządzanie popytem i podażą energii elektrycznej (tzw.
smart grids) oraz na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. Wierzymy, że to właśnie
zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów, a także promowanie ekoinnowacji są drogą
do większego bezpieczeństwa energetycznego i uniezależnienia polskiej gospodarki od importu
węgla, gazu i ropy naftowej z zagranicy. Jednocześnie kluczowe jest, aby w pierwszej kolejności
korzyści ze wsparcia w postaci gwarancji inwestycyjnych odniosły te branże i przedsiębiorstwa,
które mają największy potencjał tworzenia nowych, zielonych miejsc pracy2.
Z dużym niepokojem przyjęliśmy opublikowaną w ostatnich dniach listę projektów
proponowanych przez polski rząd do sfinansowania w ramach Funduszu3, w której rząd
ponownie dał wyraz zamiarom dotowania niebezpiecznej dla klimatu i zdrowia ludzi energetyki
węglowej. Występując w roli reprezentantów polskiego społeczeństwa obywatelskiego,
wzywamy Panią do zapewnienia, że Polska nie będzie usiłowała uzyskać wsparcia dla budowy
nowych kopalń i elektrowni węglowych, które pogłębią poważny problem zanieczyszczenia
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powietrza w Polsce i spowodują kafastrofalne skutki zdrowotne4. Zamiast tego, unijny plan
inwestycyjny powinien wspierać nowoczesny i sprawiedliwy model polskiej gospodarki.
Konieczne jest postawienie efektywności, bezpieczeństwa i zdrowia obywateli oraz troski o
środowisko ponad interesami nierentownych spółek węglowych, które bez hojnych subsydiów
rządowych zmuszone byłyby do glebokiej restrukturyzacji i radykalnej zmiany swoich modeli
biznesowych.
Zwracamy się również z apelem do Pani Premier o poparcie podczas rozmów w Brukseli przyjęcia
przejrzystych i restrykcyjnych kryteriów, którymi przy wyborze projektów do wsparcia przez
Fundusz będzie się kierować powołana w tym celu grupa zadaniowa. Kluczowe jest, aby kryteria
te w jasny sposób odzwierciedlały szczegółowe cele Unii Europejskiej w zakresie ochrony
środowiska, oszczędnego gospodarowania zasobami oraz stopniowej transformacji państw
członkowskich UE w stronę gospodarek zeroemisyjnych5, i były w zgodzie z nadrzędnymi
zasadami partnerstwa i zrównoważonego rozwoju. Uważamy za niedopuszczalne, aby środki
publiczne służyły znoszeniu barier i zapewnieniu gwarancji inwestycyjnych dla projektów o
wysokim stopniu ryzyka, których realizacja doprowadzi do degradacji środowiska i spowoduje
ogromne koszty społeczne, przyczyniając się do utrzymania uzależnienia gospodarek
europejskich od szkodliwych paliw kopalnych na wiele dekad.
Jednocześnie wzywamy polski rząd do przyjęcia i przestrzegania jasnych zasad dotyczących
udziału społeczeństwa obywatelskiego w procesie zgłaszania i wyboru projektów
proponowanych do wsparcia w ramach EFIS. W myśl europejskiej zasady partnerstwa, projekty o
kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki powinny być przedmiotem debaty publicznej i
podlegać szerokim konsultacjom społecznym, a wybór kierunku rozwoju naszego kraju nie
powinien być wyłączną domeną rządu.
Szanowna Pani Premier, pod Pani przewodnictwem polski rząd wykonał niedawno ważny
pierwszy krok w kierunku koniecznej transformacji polskiej gospodarki, jakim było przyjęcie
unijnego pakietu klimatycznego do roku 2030. Nadchodzący szczyt Rady Europejskiej to okazja
aby rząd ponownie wykazał się ambicją i dalekowzroczną odpowiedzialnością za stan naszego
środowiska, oraz bezpieczeństwo i rozwój naszego kraju. Mamy nadzieję, że uczestnicząc w
obradach nad przyjęciem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, będzie się
Pani kierować nadrzędnym celem rozwoju i dobrobytu Polek i Polaków, z poszanowaniem dla
ludzi i środowiska naturalnego.
Z poważaniem,
Koalicja Klimatyczna & Bankwatch

List został przekazany do wiadomości Ministra Gospodarki oraz Ministra Finansów.
***
Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 23 organizacji pozarządowych. Jej misją jest wspólne działanie w celu
zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska. Więcej:
http://koalicjaklimatyczna.org/
CEE Bankwatch Network jest siecią organizacji pozarządowych z krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
monitorujących działalność międzynarodowych instytucji finansowych oraz wydatkowanie funduszy UE pod
kątem ich oddziaływania na środowisko. Więcej: http://bankwatch.org/
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