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List otwarty do szefów rządów
Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii,
Słowacji, Słowenii i Węgier

My, niżej podpisani, przedstawiciele czołowych organizacji obywatelskich z krajów Europy
Środkowej i Wschodniej, wzywamy rządy Bułgarii, Czech, Estonii, , Litwy, Łotwy, Polski,
Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier do osiągnięcia zgodnego z zasadami
zrównoważonego rozwoju kompromisu i przyjęcia Pakietu Energetyczno-Klimatycznego
UE przed zakończeniem 14. Konferencji Stron Konwencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu
odbywającej się w dniach od 1 do 12 grudnia 2008 roku w Poznaniu.
Na Unii Europejskiej ciąży historyczna odpowiedzialność, aby pełniła rolę światowego lidera
w walce ze zmianami klimatycznymi. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej (ESW)1
muszą zdecydować, czy chcą należeć do grupy liderów, czy do grupy pozostających w
tyle. Jest to szczególnie ważne, ponieważ następny, kluczowy etap międzynarodowych
negocjacji klimatycznych odbędzie się już w grudniu br. w Poznaniu.
Kraje ESW uzależnione są od zagranicznych dostaw energii. Ważne jest zatem, aby
rozpoczęły budowanie bezpiecznych i zrównoważonych systemów energetycznych
umożliwiających zastąpienie paliw kopalnych. Mają one znaczny potencjał redukcji emisji
poprzez zwiększenie efektywności energetycznej2, która zmieni popyt na zaopatrzenie w
energię, podniesie konkurencyjność poszczególnych sektorów przemysłu oraz zmniejszy
finansowe obciążenie gospodarstw domowych rachunkami za energię.
Kraje ESW muszą także przyjrzeć się swojemu potencjałowi wykorzystania odnawialnych
źródeł energii pochodzących m.in. z wiatru, słońca, źródeł geotermalnych, wód i biomasy.
Źródła te są nie tylko bardziej korzystne dla środowiska, lecz wymagają również większych
nakładów pracy. Dlatego też stałe zwiększanie skali wykorzystania alternatywnych form
energii stworzy jeszcze więcej miejsc pracy w przyszłości. Inwestycje zorientowane na
ochronę środowiska muszą być postrzegane w kategoriach szansy na rozwój przemysłu,
nowe miejsca pracy i dobrobyt społeczny w XXI wieku.
Organizacje społeczeństwa obywatelskiego wzywają odpowiednio własne rządy do
wykorzystania instrumentów Pakietu Energetyczno-Klimatycznego do tworzenia miejsc
pracy, poprawy jakości życia obywateli i rozpoczęcia tak bardzo potrzebnej transformacji w
kierunku gospodarki niskowęglowej. Jednym ze środków do osiągnięcia tego celu jest udział
w Systemie Handlu Emisjami ze 100% aukcjonowaniem uprawnień dla sektora
energetycznego. Badania wielokrotnie wykazały, że aukcjonowanie nie wpływa znacząco na
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wysokość rachunków za elektryczność końcowych odbiorców3. Ma ono za zadanie
wprowadzenie w życie zasady “zanieczyszczający płaci”, dzięki temu, że przychody z aukcji
nie należą do zanieczyszczających sektorach przemysłu, lecz są wykorzystywane na cele
publiczne.
Przyznajemy, że kraje ESW już przyczyniły się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
na poziomie europejskim i chcą wspierać przyszłe wysiłki na drodze do bezpieczniejszego
klimatu. Pakiet Energetyczno-Klimatyczny jest początkiem tej drogi. Odkładanie
dalszych działań przyniesie naszym społeczeństwom i gospodarkom znacznie więcej szkód i
kosztów niż podjęcie działań już dziś.
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