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Szanowny Panie Premierze,
Koalicja Klimatyczna pragnie odnieść się do istotnych kwestii, które będą omawiane na
Szczycie Rady Europejskiej w dniach 19-20 marca 2009, takich jak: działania antykryzysowe,
bezpieczeństwo energetyczne oraz stanowisko Unii Europejskiej w negocjacjach
klimatycznych, dotyczące finansowania walki ze zmianami klimatu w krajach rozwijających się.
Zwracamy się do Pana Premiera z prośbą, aby podczas spotkania Rady Europejskiej wyraził
Pan w imieniu Polski swoje poparcie dla działań zmierzających do zapewnienia
zrównoważonego rozwoju państw Unii Europejskiej, będącego odpowiedzią jednocześnie na
kryzys gospodarczy i klimatyczny. Wzywamy Pana i przywódców innych krajów członkowskich
UE, aby zamiast odbudowy przestarzałego modelu gospodarczego, stworzyli podstawy
nowego systemu ekonomicznego, uwzględniającego współczesne wyzwania społeczne
i ekologiczne.
Koalicja Klimatyczna apeluje również, by w trakcie Szczytu Pan Premier domagał się
zobowiązania ze strony Unii Europejskiej do promocji powyższego stanowiska wśród krajów
grupy G20 podczas jej najbliższego spotkania w Londynie, 2 kwietnia br.
Prosimy także, by Pan Premier poparł przyjęcie mechanizmu finansowania walki ze zmianami
klimatu w krajach rozwijających się. Kraje uprzemysłowione powinny rocznie zapewnić 110 mld
€ do 2020 roku na rozwój czystych technologii energetycznych, ograniczanie wylesiania
i adaptację do zmian klimatu w krajach rozwijających się. Udział Unii Europejskiej w tej kwocie
powinien wynieść ok. 35 mld € rocznie. Jesteśmy świadomi tego, że Polsce zależy na
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sprawiedliwym podziale obciążeń finansowych wewnątrz Unii, jednak uważamy, iż decyzje w
tej sprawie powinny zapaść jak najszybciej, ponieważ fundusze są potrzebne już teraz.
Rozważania nad sposobami wyjścia z kryzysu stanowią okazję do przyspieszenia zmian
strukturalnych, niezbędnych dla rozwoju czystej energii i zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego. Prosimy Pana Premiera o wsparcie możliwie najszerszego zastosowania
technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Konieczne jest szybkie wdrożenie
projektów infrastrukturalnych, w tym: lepsze zintegrowanie sieci energetycznych
poszczególnych państw Unii, rozwój inteligentnej sieci przesyłowej (także sieci energetycznoprzesyłowej na morzach).
Wyzwania związane z kryzysem klimatycznym i bezpieczeństwem energetycznym wymagają
wspólnej i długoterminowej strategii Unii Europejskiej, która musi zmierzać do przejścia na
elastyczny i powiązany ze sobą system energetyczny oparty na energii odnawialnej. Jest to
szansa tak dla całej Unii Europejskiej, jak i dla Polski. Zdaniem Justin Yifu Lin, wiceprezesa i
głównego ekonomisty Banku Światowego, inwestycje publiczne w ochronę środowiska i klimatu
to jeden z najbardziej skutecznych sposobów wyjścia z obecnego kryzysu.
Domagamy się także, by środki publiczne nie były przeznaczane na wsparcie energetyki
atomowej, gdyż opóźni to rozwój systemu opartego na odnawialnych źródłach energii i jej
efektywnym wykorzystaniu, który zapewniłby niezależność energetyczną i bezpieczną
przyszłość wszystkim krajom Europy.

Organizacje członkowskie Koalicji Klimatycznej:
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Fundacja Aeris Futuro, Fundacja Efektywnego
Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Greenpeace,
Fundacja Ekologiczna Arka, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Klub Gaja, Liga Ochrony Przyrody,
Polska Zielona Sieć, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny
Okręg Górnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg
Wielkopolski, Społeczny Instytut Ekologiczny, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, WWF,
Zielone Mazowsze.
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