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Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów RP,

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,
Wielce Szanowny Panie Premierze,
W imieniu koalicji przedsiębiorców reprezentujących wszystkie branże polskiej
gospodarki objęte wspólnotowym systemem handlu emisjami oraz przemysłowych
odbiorców energii elektrycznej i gazu, a także koncerny energetyczne, działającej pod
nazwą Green Effort Group zwracamy się do Pana Prezydenta oraz do Pana Premiera z
apelem o skuteczną obronę prawa Polski do kontynuacji demokratycznego,
zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju gospodarczego i społecznego.
Nasz kraj, ogromnym wysiłkiem nas wszystkich, gruntownie zmodernizował swoją
gospodarkę przekształcając się w państwo demokratyczne, wolnorynkowe i przyjazne
środowisku naturalnemu.
W latach 1988 – 2008 Polska zredukował emisję CO2 o 30 % pozostawiając
daleko w tyle rozwinięte gospodarczo państwa „starej” Unii Europejskiej. Emisja CO2 i
gazów cieplarnianych na głowę mieszkańca jest w Polsce niższa od emisji wielu
członków Unii i osiągnęła poziom unijnej średniej. To wystarczające dowody polskiego
konstruktywnego stosunku do problemów ochrony środowiska i zmian klimatu.
Chcemy w dalszym ciągu podążać drogą zrównoważonego rozwoju i dlatego
popieramy realizację politycznego celu 3 x 20%, uzgodnionego przez europejskich
przywódców w marcu 2007 roku.
Europa może i musi zrealizować ten cel, kierując się nie tylko zasadą
zrównoważonego rozwoju, ale także potrzebą poprawy bezpieczeństwa energetycznego i
zmniejszenia zależności od zewnętrznych źródeł energii dzięki wdrożeniu nowoczesnych

energooszczędnych rozwiązań technicznych, lepszej infrastrukturze oraz dzięki
szerokiemu stosowaniu odnawialnych źródeł energii wszędzie tam, gdzie uzasadniają to
względy środowiskowe i ekonomiczne.
Uważamy jednak, że realizacja tych celów, zwłaszcza w czasie, w którym
dramatycznie zmienił się stan światowej gospodarki musi brać pod uwagę konieczność
jak najdalej idącej optymalizacji kosztów niezbędnych działań prośrodowiskowych.
Wielokrotnie przedstawialiśmy konstruktywne propozycje, dzięki którym cele
środowiskowe można zrealizować kilkakrotnie taniej, aniżeli przyjmując przepisy
proponowane przez Komisję Europejską.
Najnowsze propozycje Prezydencji Francuskiej dowodzą, że polskie propozycje, a
przede wszystkim stojące za nimi dane i analizy są prawdziwe i słuszne. Jest to dla nas
źródłem ogromnej satysfakcji, a jednocześnie stanowi potwierdzenie, że inicjatywy
obywatelskie mogą skutecznie wspierać działania organów Państwa w najtrudniejszych
nawet negocjacjach.
Uważamy, że propozycje Prezydencji, aczkolwiek idące w dobrym kierunku nie
są satysfakcjonujące i nie dają możliwości pełnej optymalizacji kosztów walki z
globalnym ociepleniem i jego skutkami. Proponowany dla Wspólnoty system handlu
emisjami jest bardzo skomplikowany i kosztowny. Z całą pewnością nie może być on
wzorcem dla świata, zwłaszcza państw takich jak Chiny, czy Indie, które nie przyjmą
żadnego systemu, w którym najbiedniejsi płacą najwięcej, tak jak wynika to z projektu
Komisji Europejskiej.
Oczekujemy od wszystkich Państw członkowskich Komisji Europejskiej i
Prezydencji prawdziwego partnerskiego dialogu. Dialogu, który uwzględnia zarówno
wspólnotę celów jak i ogromne zróżnicowanie uwarunkowań w zakresie struktury
gospodarki, struktury energetyki oraz struktury i poziomu przychodów. Podstawą
naszych decyzji nie mogą być uśrednione i zdezaktualizowane analizy, przedłożone przez
Komisję Europejską, jako tzw. Impact Assesment, czyli Ocena Skutków Regulacji. Dla
każdego państwa musi być znana prognoza cen, kosztów i przychodów, ponieważ nie
istnieje jeszcze ani uśredniona Europejska Gospodarka, ani uśredniony Europejski
Jednolity Rynek Energii, ani też uśrednione żyjące w podobnych warunkach Europejskie
Społeczeństwo. Nie istnieje inny mechanizm wyrównywania różnic pomiędzy państwami
członkowskimi lub regionami naszego kontynentu jak tylko ciężka praca tych, którzy
dążą do poprawy i partnerska współpraca tych, którzy osiągnęli już bardzo wiele.

Oczekujemy, że deklarowane przez Unię Europejską i przyjęte przez jej Radę filary
Pakietu Klimatyczno-Energetycznego to jest walka ze zmianami klimatu, ochrona
konkurencyjności Europy i poprawa jej bezpieczeństwa energetycznego, będą traktowane
i realizowane z równą dbałością i pieczołowitością. W przeciwnym razie nie zostaną
zaakceptowane przez nasze społeczeństwa, a to oznaczałoby klęskę Pakietu.
Z ogromnym niepokojem stwierdzamy, że zarówno w zakresie formy jak i treści
dialogu rzeczywistość dalece odbiega od naszych oczekiwań uzasadnionych wieloletnią
tradycją Unii.
Unia Europejska stoi przed podjęciem niezwykle ważnych decyzji kreujących
nową rzeczywistość prawną i gospodarczą. Konsekwencje większości z nich nie będą
mogły być cofnięte, jeśli okaże się, że optymistyczne prognozy Komisji rozminą się z
wykreowaną rzeczywistością.
Dlatego też apelujemy do Pana Panie Prezydencie oraz do Pana Panie Premierze o
odwagę i zdecydowanie w obronie naszych polskich interesów, o solidarność z
biedniejszymi, postawionymi w trudnej sytuacji państwami członkowskimi i walkę o
realizację fundamentalnych zasad Europejskiej Wspólnoty: solidarności, skuteczności,
efektywności, pomocniczości. W imię i w ramach tych zasad musimy zbudować
prawdziwy kompromis.
Przy braku takiego kompromisu powinniśmy zdecydowanie powiedzieć nie, z
wiarą, że będzie to w interesie Polski, Europy i całej Ziemi. W przypadku walki z
globalnym ociepleniem i podejmowania decyzji o losach europejskiej gospodarki,
szybkość podejmowania decyzji nie może zastąpić rozwagi oraz jakości decyzji.
Stanowcze NIE stworzy przestrzeni dla lepszych, tańszych i bardziej skutecznych
rozwiązań. Takich rozwiązań potrzebuje nie tylko Europa, ale i cały Świat.
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