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Dotyczy: petycji w obronie kopalni i elektrowni w Turowie  

Szanowni Państwo,  

Chciałabym potwierdzić, że otrzymaliśmy Państwa petycję i pisma skierowane do 

Przewodniczącej Komisji Europejskiej w obronie kopalni i elektrowni w Turowie. 

Przewodnicząca von der Leyen poprosiła mnie, abym udzieliła odpowiedzi w jej imieniu. 

Komisja rozumie Państwa obawy dotyczące zachowania miejsc pracy w regionie oraz 

zapewnienia niezależności energetycznej Państwa kraju. 

Rolą Komisji Europejskiej na mocy Traktatów jest nadzorowanie wdrażania prawa Unii 

Europejskiej oraz podejmowanie środków w celu zapewnienia prawidłowego stosowania 

prawa unijnego przez państwa członkowskie. 

Na podstawie skargi dotyczącej przedłużenia koncesji kopalni w Turowie, Komisja 

zwróciła się do polskich władz o informacje na temat zastosowania w tej sprawie 

wymogów wynikających z unijnego prawa ochrony środowiska. Po wyjaśnieniu 

wszystkich istotnych faktów Komisja będzie mogła ustalić, czy doszło do naruszenia 

prawa UE w dziedzinie ochrony środowiska. Pragnę Państwa zapewnić, że Komisja jest 

w pełni świadoma złożoności niniejszej sprawy i analizuje ją z największą uwagą. 
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Jeśli chodzi o kwestie dotyczące gospodarczego i społecznego znaczenia kopalni, 

rozumiem Państwa obawy dotyczące zachowania miejsc pracy w regionie oraz 

zapewnienia niezależności energetycznej Państwa kraju. Należy podkreślić, że państwa 

członkowskie mają swobodę wyboru koszyka energetycznego. Czyniąc to, państwa 

członkowskie są związane celami klimatycznymi UE i porozumieniem paryskim. W 

ramach celów wyznaczonych przez Europejski Zielony Ład Komisja zamierza 

wykorzystać zarówno wsparcie z sektora publicznego, jak i inwestycje z sektora 

prywatnego, aby ułatwić przejście w kierunku odnawialnych źródeł energii, uzupełnione 

stopniowym wycofywaniem węgla i obniżaniem emisyjności gazu. 

Komisja jest gotowa wspierać państwa członkowskie w osiąganiu przez nie neutralności 

klimatycznej, w tym za pośrednictwem przyszłego mechanizmu sprawiedliwej 

transformacji. Mechanizm ten zapewni ukierunkowane wsparcie i pozwoli na 

zaangażowanie co najmniej 150 mld EUR w latach 2021-2027 dla najbardziej 

dotkniętych regionów, aby złagodzić społeczno-gospodarcze skutki transformacji. 

Mechanizm sprawiedliwej transformacji stanowi również platformę do dyskusji na temat 

wspólnych wyzwań i rozwiązań w zakresie transformacji oraz dialogu na szczeblu Unii 

Europejskiej w ramach inicjatywy wsparcia regionów górniczych będących w 

transformacji.  

Należy podkreślić, że celem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji nie jest 

wspieranie samej transformacji energetycznej, lecz wspieranie terytoriów zmagających 

się z poważnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi wynikającymi z tej 

transformacji. 

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będzie wspierał regiony, w których 

istnieją wyraźne potrzeby potwierdzone konkretnymi dowodami, a także silne 

zaangażowanie polityczne na rzecz przejścia na gospodarkę neutralną pod względem 

emisji dwutlenku węgla w najbliższej przyszłości (2021-2030), takie jak wygaszanie 

kopalni.   

Mam nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym piśmie odpowiadają na Państwa 

wątpliwości. 

Byłabym wdzięczna za przekazanie niniejszego pisma pozostałym sygnatariuszom 

Państwa petycji. 

 

Z poważaniem, 

                         (podpis elektroniczny) 

Florika FINK-HOOIJER  

Podpisany elektronicznie w dniu 16/10/2020 o 10:04 (UTC+02) zgodnie z art. 11 decyzji Komisji C(2020) 4482
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