Kluczowe wnioski II Debaty
Kampanii Polska Chemia

„Zielona transformacja odbudową gospodarki?
Wyzwania i perspektywy Polskiej Chemii”
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O Polskiej Izbie Przemysłu
Chemicznego

O Kampanii Polska Chemia

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest największą
branżową organizacją reprezentującą sektor na
arenie krajowej i międzynarodowej. Jesteśmy
najważniejszym przedstawicielem firm i instytucji
związanych z polskim przemysłem chemicznym
w relacjach z organami administracji państwowej,
europejskiej i organizacjami branżowymi.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) jest organizacją
reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji publi
cznej krajowej i zagranicznej oraz organizacji międzynarodowych.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest członkiem
kluczowych stowarzyszeń biznesowych i naukowych
w Polsce oraz jako jedyna organizacja ma prawo do
reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego
na arenie międzynarodowej.
Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) jest
organizacją reprezentującą branżę chemiczną
wobec organów administracji publicznej krajowej i
zagranicznej oraz organizacji międzynarodowych.
Polska Izba Przemysłu Chemicznego powstała w
1988 r.

Kampania Polska Chemia to autorski projekt Polskiej Izby
Przemysłu Chemicznego promujący sektor chemiczny, który jest
strategic znym obszarem krajowej gospodarki. Jest to najważniejsza
w Polsce przemysłowa kampania społeczna, której celem jest
wskazywanie znac zenia branży chemicznej dla całej narodowej
gospodarki oraz wzmac nianie wizerunku sektora chemicznego jako
dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego
miejsca pracy, a także respektującego zasady zrównoważonego ro
zwoju i odpowiedzialnego społecznie.

Kształt ustawodawstwa
gospodarczego i socjalnego
wspierającego zrównoważony
rozwój przemysłu
chemicznego oraz
uwzględniającego prawa
i interesy członków;

Przyszłość polskiej gospodarki to przyszłość polskiego przemysłu
chemicznego. Sektor chemiczny jest jednym z filarów i zapleczy
surowcowych nowoczesnego państwa, a jego rozwój zapewnia
wys oki poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Polska
Chemia od lat podejmuje działania wynikające z troski o środowisko
naturalne.

Ochrona praw i reprezentowanie
interesów Członków wobec
organów władzy i administracji
państwowej, organów
samorządu terytorialnego
i innych władz, związków
zawodowych pracowników i
innych organizacji;

Zaangażowanie sektora jest widoczne na wielu przestrzeniach,
wśród których są również inwestycje i działania proekologiczne.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego w gronie
Członków zrzesza między innymi:
•
•
•
•
•
•

największych producentów chemikaliów;
przedsiębiorstwa sektora petrochemicznego i
rafineryjnego;
firmy transportowe, dystrybucyjne;
przedstawicielstwa firm zagranicznych;
biura projektowe, firmy konsultingowe;
Instytuty naukowe.

PARTNERZY STRATEGICZNI KAMPANII POLSKA CHEMIA
Reprezentowanie interesów
gospodarczych
i społecznych Członków na
szczeblu ogólnokrajowym
i międzynarodowym;

Wspieranie działań na rzecz
rozwoju branży chemicznej;
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W

czerwcu 2020 r. Polska Izba Przemysłu Chemicznego przeprowadziła
wśród
stowarzyszonych
podmiotów
ankietę
dotyczącą
wyzwań,
szans
oraz
obecnego
i
przewidywanego
wpływu
Europejskiego
Zielone
go Ładu na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw branży chemicznej w Polsce.
Zdecydowaną większość ankietowanych stanowiły duże i średnie przedsiębiorstwa
produkcyjne. Koncepcja i założenia Europejskiego Zielonego Ładu znana jest umiarkowanie, dobrze lub bardzo dobrze 82 % ankietowanych. Natomiast znajomość poszczególnych inicjatyw Europejskiego Zielonego Ładu potwierdza 79 % ankietowanych.

“Obecna kadencja Parlamentu Europejskiego i nowe priorytety Komisji Europejskiej postawiły
przed Europą nowe, potężne wyzwanie – szybkie przeprowadzenie Zielonej Transformacji.
Plan Komisji Europejskiej od początku jest niezwykle ambitny: znaczące zmniejszenie emisji
CO2, pełna implementacja gospodarki o obiegu zamkniętym, neutralność ekologiczna kontynentu, przywrócenie bioróżnorodności czy walka z odpadami tworzyw sztucznych – to
tylko nieliczne z planów, którym również polski przemysł chemiczny będzie musiał sprostać.
I sprosta. Prośrodowiskowe trendy unijne, dobrze zaadaptowane, mogą stać się wielką
szansą na rozwój i budowanie konkurencyjności naszych sektorów. Ale to też oczywiście
wielkie wyzwanie.

Która z inicjatyw Europejskiego Zielonego Ładu z perspektywy funkcjonowania i rozwoju Państwa

Która
z inicjatyw
Europejskiego Zielonego Ładu z perspektywy funkcjonowania i rozwoju
firmy jest
najważniejsza?
Panstwa firmy jest najwazniejsza?

26,5%

26,5%

Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym
Strategia od pola do stołu

Mamy świadomość rosnącego wyzwania jakim jest zanieczyszczanie naszej planety, jednakże
uważamy że tylko wspólnymi, długofalowymi działaniami jesteśmy w stanie przyczynić się
do rozwiązania sytuacji.

Plan w zakresie ceów Klimatycznych na 2030 r.
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
Europejskie prawo o klimacie ustanawiające cel neutralności klimatycznej na 2050 r.

5,9%

Polska Chemia jest sektorem odpowiedzialnym środowiskowo. Polski przemysł chemiczny od
lat podejmuje liczne działania wynikające z nieustającej troski o konsumentów i środowisko
naturalne. Polska Chemia jest odpowiedzialną gałęzią przemysłu. Odpowiedzialną po
wielokroć i na bardzo różnych płaszczyznach. Nasze działania nie ograniczają się tylko do
aktywności w ramach CSR. To, co robimy, ma realny i bardzo szeroki wymiar. Jednakże w
obecnej, postpandemicznej rzeczywistości kluczowe jest realne ocenienie sytuacji poszczególnych gospodarek i urealnienie stawianych przed nami wymagań.

8,8%

2,9%
2,9%

Planowana rewizja ETS
Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności

26,5%

Kluczowymi inicjatywami dla funkcjonowania i rozwoju ankietowanych firm chemicznych są
Europ ejskie prawo o klimacie ustanawiające cel neutralności klimatycznej na 2050 r., strategia
w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności oraz nowy plan działania UE dotyczący
gospodarki o obiegu zamkniętym.
Zdecydowana większość wskazuje, że realizacja założeń i inicjatyw Europejskiego Zielonego
Ładu stwarza szanse rozwoju i pobudzenia innowacji, a także inwestycji w przemyśle che
micznym w Polsce, ale równocześnie może stanowić szereg zagrożeń i dodatkowych obciążeń.

Przemysł chemiczny potrzebuje dialogu i wsparcia administracji, zwłaszcza realnych i stabilnych regulacji prawnych. Takie działania mają ogromne znaczenie nie tylko w chwili ich
tworzenia, ale znacząco wpływają na wieloletnie plany rozwojowe firm sektora, a tym samym na rozwój wszystkich sektorów powiązanych z chemią.”

Jakie dostrzegająJakie
Państwo
szanse
dla
polskiego
przemysłu
chemicznego
związane
dostrzegają Państwo
szanse
dla polskiego
przemysłu
chemicznego związane
z realizacją
Europejskim Zielonym Ładem?
z realizacją Europejskim Zielonym Ładem?

dr inż . To m a s z Ziel iń s k i, Prezes Za r zą du P IPC

Zwiększenie środków na innowacje

(58,8%)

Pobudzenie rozwoju przedsiębiorstw

(38,2%)

Możliwość tworzenia nowych rynków

(17,6%)

Stymulowanie rozwoju nowych
produktów i usług

(50%)

Zwiększenie dostępności środków
na „zielone inwestycje”
Nie dostrzegam szans
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(61,8%)
(8,8%)

Jednym z najważniejszych elementów Europejskiego Zielonego Ładu jest cel redukcji emisji.
Ankietowani wskazali kluczowe szanse i zagrożenia związane ze zwiększeniem poziomu ambicji
klimatycznych na 2030 r.

Jakie dostrzegają Państwo zagrożenia dla polskiego przemysłu chemicznego związane z
realizacją Europejskiego Zielonego Ładu?
Jakie dostrzegają Państwo zagrożenia dla polskiego przemysłu chemicznego związane z realizacją
Europejskiego Zielonego Ładu?

Ponadto, 71 % przedsiębiorstw wskazuje, że cel UE w zakresie ograniczenia unijnych emisji
gazów cieplarnianych do 2030 r. powinien pozostać niezmieniony - 40 % w porównaniu z po
ziomem z 1990 r. Według 53 % ankietowanych pozostawienie celu redukcji emisji na 2030 r.
na poziomie 40% nie wyklucza osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r.

Redukcja miejsc pracy

(8,8%)

Dodatkowe koszty związane
z dostosowaniem się

Według Komisji Europejskiej transport drogowy będzie również odgrywał ważną rolę
w przechodzeniu na gospodarkę neutralną klimatycznie. Proszę wskazać obszary wokół
Według Komisji Europejskiej transport drogowy będzie również odgrywał ważną rolę w przechodzeniu
których powinny
się koncentrować
na gospodarkę
neutralną klimatycznie. Proszę wskazać obszary wokół których powinny się koncentrować
działania UE
działania UE

(82,4%)

Utrata konkurencyjności
na rynkach pozaeuropejskich

(47,1%)

Zwiększenie liczby regulacji prawnych
i nowych obostrzeń

(94,1%)

Utrudnienia inwestycyjne
Poprawa efektywności całego systemu transportowego (np. poprzez lepsze systemy zarządzania ruchem)

(26,5%)

(58,8%)

Zwiększenie stopnia wykorzystania ekologicznie
czystych pojazdów (np. pojazdy elektryczne,
napędzane wodorem)

Konieczność całkowitej zmiany
strategii działalności

(41,2%)

Nie dostrzegam zagrożeń

Zwiększenie stopnia wykorzystania
zrównoważonych paliw alternatywnych

(29,4%)

(0%)

(41,2%)

Wspieranie wdrażania innowacyjnych
rozwiązań cyfrowych w transporcie

Szanse dla polskiego przemysłu chemicznego związane z realizacją Europejskim
Zielonym Ładem to przede wszystkim:
- zwiększenie dostępności środków na „zielone” inwestycje,
- zwiększenie dostępności środków na innowacje,
- stymulowanie rozwoju nowych produktów i usług.

(29,4%)

Poprawa przystępności i osiągalności zrównoważonego transportu (np. infrastruktura transportowa,
polityka cenowa)

(73,5%)

Jednakże, należy mieć na uwadze również zagrożenia jakie stwarza wdrożenie i
realizacja tej inicjatywy, m.in.:
- zwiększenie liczby regulacji prawnych i nowych obostrzeń,
- dodatkowe koszty związane z dostosowaniem się,
- utrata konkurencyjności na rynkach pozaeuropejskich

Według Komisji Europejskiej transport drogowy będzie również odgrywał ważną rolę
w przechodzeniu na gospodarkę neutralną klimatycznie. Najczęściej wskazywane przez
przedsiębiorstwa obszary wokół których powinny się koncentrować działania UE to poprawa
przystępności i osiągalności zrównoważonego transportu (np. infrastruktura transportowa, poli
tyka cenowa) i poprawa efektywności całego systemu transportowego (np. poprzez lepsze sys
temy zarządzania ruchem).

Z którymi z poniższych twierdzeń dotyczących możliwych szans i wyzwań w zakresie
z poniższych
twierdzeń
dotyczących możliwych
i wyzwań
w zakresie
zwiększenia
poziomu amzwiększeniaZ którymi
poziomu
ambicji
klimatycznych
naszans
2030
r. się
Państwo
zgadzają
i uważają za
bicji klimatycznych na 2030 r. się Państwo zgadzają i uważają za kluczowe?
kluczowe?

Jak oceniaja Panstwo ogłoszony przez Komisje Europejska pakiet UE na rzecz odbudowy
Jak oceniają Państwo ogłoszony przez Komisję Europejską pakiet UE na rzecz odbudowy (jednym z jego priorytetów jest Europejski
(jednym
z jego priorytetów jest Europejski Zielony Ład oraz „zielona” transformacja)?
Zielony Ład oraz „zielona” transformacja)?
działania UE

(35,3%)

Pozwoli to obrać bardziej stopniową drogę do
osiągnięcia neutralności klimatycznej UE w 2050 r.

44,1%

26,5%

(32,4%)

Zapewni rozwój gospodarki UE w oparciu
o nowe modele produkcji i konsumpcji.

Zmierza w dobrym kierunku, ale wymaga zmian i modyfikacji
Stanowi realną możliwość ożywienia

(14,7%)

Stworzy nowe („zielone”) miejsca pracy.

Brak wiedzy

Nawet przy ambitniejszym celu na 2030 r. może być
trudno zapewnić wystarczające działania na rzecz r
rzeczywistego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych

Przewidywana skala dofinansowania

(50%)
(70,6%)

Będzie to wyzwanie inwestycyjne dla przemysłu
- koszty inwestycji mogą zostać przeniesione
na konsumentów przez wyższe ceny lub podatki
UE utraci konkurencyjność na arenie
międzynarodowej

23,5%
2,9%

(41,2%)

Doprowadzi do spadku zanieczyszczenia
środowiska i poprawy zdrowia

Kolejny pakiet biurokracji nie wnoszący

2,9%
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(41,2%)

Wzrost biurokracji

(2,9%)

Działanie zagraża zapewnieniu niezależności
żywnościowej UE

(2,9%)

Ogłoszony
przez
Komisję
Europejską
pakiet UE na rzecz odbudowy, którego jed
nym z jego priorytetów jest Europejski Zielony
Ład oraz „zielona” transformacja w zdecy
dowanej większości został oceniony jako
niewystarczający
•

ponad 44 % ankietowanych wskazało,
że konieczne jest zwiększenie skali dofinansowania inwestycji

•

ponad 26 % twierdzi, że opublikowany plan
odbudowy zmierza w dobrym kierunku,
ale wymaga zmian i modyfikacji

Postulaty Partnerów Strategicznych
Kampanii Polska Chemia
O lga Dz i li ńsk a-Pi etr z a k

Wśród aspektów, które wymagają analizy
i wprowadzenia w ramach planu odbudowy
wskazano m.in.
•
•
•

•

•
•

G r u p a A zo t y

Pełn o m o c n i k Z a r z ą d u
d s. M i F I D 2

zmniejszenie obciążeń podatkowych
oraz administracyjnych stanowiących
barierę we wdrażaniu inwestycji
doprecyzowanie zasad realizacji poszcze gólnych celów
zapewnienie
dodatkowych,
dedykowanych środków sektorom gospodarki najbardziej dotkniętym kosztami
polityki klimatycznej i środowiskowej
UE
uelastycznienie planu dotychczasowych
działań w zakresie realizacji celów kli
matycznych w średnim okresie (3 -5 lat),
zapewniając firmom możliwość wyjścia
z kryzysu i odzyskania możliwości
in westowania w transformację nisko
- i lub zeroemisyjną
przedłużenie terminów na dostosowani
do konkluzji BAT
zapewnienie równego dostępu w UE do
zielonej energii

,,Unia Europejska dostrzega zieloną transformację jako szansę na zyskanie stabilnej przewagi konkurencyjnej. Równocześnie w zachowaniach czy w modelach konsumpcji, jakie są
obecnie obserwowane, mimo deklarowanego wsparcia społecznego i rosnących oczekiwań
społeczeństw, nie widać przełożenia tych decyzji, wyborów, preferencji na zachowania konsumpcyjne. Wydaje się, że istotnym wyzwaniem polityki klimatycznej mocno wpływającym
na możliwość osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku jest zmiana jej perspektywy w kierunku zwiększenia wpływu na kształtowanie modeli konsumpcji. Do tej pory
większość narzędzi polityki klimatycznej koncentruje się na kształtowaniu strony podażowej,
czyli z jednej strony na ograniczanie się do produkcji w UE i negatywne wpływanie na
konkurencyjność międzynarodową przedsiębiorstw produkcyjnych państw członkowskich,
a z drugiej strony nie przynosi spodziewanych rezultatów w oddziaływaniu na środowisko
i klimat.
Kolejnym istotnym wyzwaniem, szczególnie silnie akcentowanym w Polsce, jest elastyczność
ścieżki transformacji dla państw członkowskich uwzględniająca różnice strukturalne
występujące między tymi państwami. Są to różnice o różnorodnym charakterze. Z jednej strony mamy do czynienia z kwestią niejednorodnych warunków hydrologicznych
i pogodowych, które wpływają na rentowność różnych źródeł odnawialnych. Z drugiej strony
są dość istotne różnice w zakresie posiadanej infrastruktury energetycznej, sieciowej czy
finansowej.
Bardzo istotna jest też neutralność technologiczna obranej ścieżki transformacji. Wydaje
się, że w ramach projektowanych rozwiązań prawnych i mechanizmów finansowania bardzo
istotnie powinna być zaakcentowana sytuacja czy konstrukcja uwarunkowań zmierzająca
do tego, żeby benchmarkować nowe technologie do istniejących rozwiązań, a nie tylko
ograniczać się do wyśrubowanych, teoretycznych standardów”.

“Bez sprawnie działającej chemii nie ma farmacji i medycyny,
części działalności przemysłu spożywczego, transportu.
Polska Chemia powinna być traktowana jako strategiczny, czyli
niezbędny z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju obszar
gospodarki. Apelowaliśmy o to do administracji jako Polska
Izba Przemysłu Chemicznego” - dr inż. Tomasz Zieliński,
Prezes Zarządu PIPC
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Głos przedstawicieli
administracji

Postulaty Partnerów Strategicznych
Kampanii Polska Chemia
Wo j c iec h Kozł ows k i

prof. Zd z i sław K rasnod ę b sk i

PKN ORLEN

M i n i s te r s t wo R oz wo ju

p.o. D yrektor
Biura R oz woj u

Wi cep r zewo d n i c z ą c y K om i s ji
Pr zemys łu, B a d a ń N a u k ow yc h
i En ergi i

,,Dla branży chemicznej krytyczne są przewidywalne ramy prawne oraz adekwatne do nich
bodźce ekonomiczne. Muszą być one spójne z celami, które otoczenie prawne stawia przed
branżą. Tylko w takich warunkach branża poradzi sobie z zieloną transformacją.

,,Europejski Zielony Ład nadal pozostaje priorytetem Komisji Europejskiej i bardzo ważnym
obszarem aktywności Komisji ITRE. (…) Jednym z narzędzi wchodzących w jego skład jest
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który wzrósł z 7 do 40 mld, co ma dla nas ogromne
znaczenie. To co musimy zrobić, to zadbać by środki ze wszelkich funduszy trafiały do Polski. Z naszej perspektywy kluczowe jest, żeby fundusze były odpowiednio wykorzystywane,
głównie na terenach „powęglowych” i żeby nie były tylko funduszami na przekwalifikowanie,
tylko by rzeczywiście umożliwiały restrukturyzację gospodarczą. Staramy się także, żeby zapisy w Prawie klimatycznym były dla nas korzystne – chodzi o wyznaczenie kierunków a nie
konkretnych liczb. Równie ważne jest zrobienie rewizji sektorów europejskiej gospodarki
dotychczas objętych ETS’ami i włączanie w nie kolejnych. Postulujemy by Komisja stworzyła
mapę drogową transformacji dla kolejnych gałęzi przemysłu tak by wszystkie podlegały
tożsamym regulacjom. Ostatnim, niezwykle istotnym elementem jest obrona gazu, jako jednego z podstawowych źródeł energii. (..) Realizując ambitne unijne „cele” należy pamiętać że
nie można ich w nieskończoność zaostrzać bo żadna gospodarka nie będzie w stanie sobie
z tym poradzić.”

Bardzo ważny i coraz ważniejszy będzie dostęp do własnych źródeł energii. Już dziś staje
się to istotnym elementem przewagi konkurencyjnej poszczególnych przedsiębiorstw.
Wiemy, że przejściowym surowcem energetycznym będzie gaz (ten okres przejściowy może
porwać dłużej niż 10, do 20 lat), docelowym natomiast będzie energia z OZE. Pojawienie się kolejnego surowca petrochemicznego obok nafty, gazu i węgla będzie kolejnym
skutkiem transformacji branży energetycznej. To właśnie wspomniana energia z OZE i wodór
wraz z pojawiającymi się wokół niego nowymi technologiami mogą być bardzo ciekawymi
rozwiązaniami dla branży chemicznej.
Zielona transformacja jest szansą na zwiększenie wartości dodanej przez branżę
chemiczną, a przez to i generowanej marży. Zaawansowane produkty chemiczne
oparte o najnowocześniejszą i trudno dostępną technologię już dziś są elementem przewagi konkurencyjnej firm wytwarzających produkty gotowe. Zielona transformacja da szansę
również tym, którzy dziś nie mają tych technologii, ale będą posiadali dostęp do zielonej
energii czy technologii przyszłości w tym z recyklingu – wyścig technologiczny zaczyna się
od nowa i mogą wziąć w nim udział ci, którzy wcześniej nie mieli takiej szansy.
Kluczowym bodźcem ekonomicznym dla zielonej transformacji będzie także cena uprawnień
do emisji CO2. W tymi miejscu faktycznie istotna jest w przewidywalność tego, gdzie i na jakich poziomach będą kształtować się ceny w kolejnych latach. Natomiast niezależnie od tego,
jakie te poziomy będą, myślę że obowiązkiem każdej firmy branży chemicznej jest dzisiaj to,
żebyzmapować wszelkie projekty inwestycyjne, które adresują te kwestie. Kluczowe jest zatem, aby po zmapowaniu projektów inwestycyjnych, rozumieć, jaki jest portfel możliwości,
a po drugie bacznie obserwować to, co pod tym kątem robi konkurencja – w szczególności
w Europie Zachodniej”.
W tym miejscu liczymy na wsparcie administracji, żeby przepisy prawne pozwoliły chronić
branżę chemiczną, która jest krytyczna dla funkcjonowania gospodarczego Europy i jej
bezpieczeństwa - jak pokazała na przykład sytuacja związana z COVID.”
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„Dzisiaj gospodarka europejska potrzebuje bodźca, dlatego Polska popiera zaproponowany
budżet w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy. Naszym głównym postulatem jest, aby fundusz był sprawiedliwym mechanizmem, uwzględniał specyfiki państw
członkowskich, ich oczekiwania i bieżące potrzeby, jak również różnice między państwami w
zdolności do reakcji na kryzys wynikający z poziomu ich zamożności.

,,Sprawy środowiskowe zyskały bardzo mocno na znaczeniu. Europejski Zielony Ład stał się
centrum polityk wielu krajów członkowskich jak również agend unijnych. W obecnych czasach bardzo potrzebne jest pragmatyczne podejście. Polski przemysł, czy polska energetyka
przez dziesięciolecia były oparte wyłącznie na węglu i teraz, bez wieloletnich inwestycji i
przeznaczenia ogromnych środków finansowych, nie będziemy w stanie przejść procesu
transformacji. Do tego są nam potrzebne różne unijne rozwiązania wspierające, pobudzające
rozwój m.in. takie jak Fundusz Odbudowy.

Niezmiennie podkreślamy konieczność zachowania suwerenności wyboru źródeł energii do
stosowania tempa zmian do możliwości finansowych poszczególnych krajów, optymalizacji
kosztowej realizacji celów neutralności poprzez stosowanie technologii przejściowych jak
na przykład gazowe, ale także ochrony społecznej i regionów objętych transformacją. Z całą
mocą należy podkreślić bezprecedensowy wysiłek i efekt transformacji gospodarczej, jaką
Polska przeszła od 1989 roku, w tym także ograniczeniu emisji dwutlenku węgla. Jednakże,
nadal wraz z innymi państwami Europy środkowo-wschodniej, potrzebujemy wsparcia finansowego w ramach środków unijnych uruchamianych w związku z wdrażaniem polityki
klimatycznej i Zielonego Ładu, pamiętając o konieczności wygenerowania nowych środków
bez uszczuplenia funduszy spójności czy wspólnej polityki rolnej.

Obecnie, jednym z kluczowych celów jest neutralność klimatyczna. Trwa dyskusja jak do niej
podchodzić i jak ma być liczona - na poziomie Unii Europejskiej, czy państw członkowskich. Jednak, bez względu na przyjętą metodologię wszystkie państwa muszą podjąć wspólny wysiłek.
Kwestie neutralności klimatycznej, czystego środowiska i zwiększania bioróżnorodności są
elementami które obecnie, jak również w przyszłości, będą mieć ogromny wpływ na poszczególne strategie, plany i propozycje legislacyjne. Tworząc wszystkie regulacje musimy
pamiętać, że takie nadmierne proekologiczne nastawienie, zniszczy konkurencyjność europejskich gospodarek – kluczowe jest znalezienie racjonalnych i zrównoważonych rozwiązań.

Ostatnie propozycje Komisji Europejskiej wychodzą również naprzeciw oczekiwaniom Polski, która od dłuższego czasu mówiła o potrzebie zwiększenia środków na wsparcie transformacji gospodarek. To stanowisko przedstawiane jest przez członków komisji ENVI”
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„Mamy dziś „na stole” propozycje Recovery Found. To są olbrzymie pieniądze. Jednak istotne
jest , by perspektywa tych olbrzymich pieniędzy nie spowodowała w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej uznania, że skoro mamy takie środki, czy w formie bezzwrotnych grantów czy bardzo nisko oprocentowanych pożyczek, to że nie należy już myśleć
racjonalnie, zdroworozsądkowo w obszarze właśnie ekologii.

,,To co gospodarka i polityka klimatyczna Unii narzuca Polsce to nie jest mix paliwowy, tylko
wysiłek technologiczny i bez wątpienia, żeby osiągnąć stawiane przed nami cele niebawem
czeka nas ucieczka do przodu w sensie intelektualno-technologicznym. Chemię również czeka po prostu przebudowa do produktów które są rentowne. (...)
Europa maksymalizując cel neutralności klimatycznej musi się zdecydować czy popiera bardziej wolny handel, czy bardziej konkurencyjność przemysłową. Dla zachowania
neutralności klimatycznej przemysły energochłonne muszą być szczególnie chronione,
a już dziś widzimy, m.in. że dostępność technologii transformacyjnych jest dla nich dalece
niewystarczająca. Obecnie kupujemy sobie czas, ale tylko jeśli przeznaczymy go na rozwój
technologiczny i budowę aktywów intelektualnych to ta transformacja się uda.”

Nie możemy dopuścić do petryfikacji podziałow i dysproporcji ekologicznych między Europą
“A” a Europą “B” czyli zamożną, „starą Unią” -dawną EWG, a tą „nową Unia” ,znacznie uboższą.
Ale mecz się toczy i trzeba nam bronić tego, co warte, godne i konieczne jest obrony z punktu widzenia polskich interesów”
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