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Szanowny Panie Przewodni czący!

KrYzYs gospodarczy w Europie, zgoda na wdrożenie nowego pakietu klimatycznego,

nadmierny import węgla zę Wschodu, nieodpowiedzialnę plany likwidacji kopalń oraz

nięskuteczne działania podejmowane przęz Rząd Rzeczypospolitej Polskiei, często bęz
konsultacji z Komisją Europejską, doprowadziły do katastrofalnej sytuacji w całym sektorze

węgla, która w krótkim czasie doprowadzi do znacznych zaburzeń nie tylko w krajowej,

ale również we wspólnotowej gospodarce i stanie się - jak można to zaobserwować - zarzęwiem

niePokojów społecznych. Pragniemy podkre ślić, żę według uznanych i niekwestionowanych

oPracowań naukowych trwała likwidacja jednego miejsca pracy w sektorze górniczym

Przekłada Się na likwidację 3-4 miejsc pracy w sektorach zależnych. To oznacza,

Że PrzYgotowany pruez Rząd RP program zakładający m.in. trwałą likwidacji 10 tys. miejsc

w sektorze górniczym, doprowadzi do utfaty minimum 30 tys. miejsc pracy w gospodarce

Śląska i Zaglębia Dąbrowskiego.

W naszej ocenie do ratowania polskiego sektora węglowego i miejsc pracy w polskiej
gosPodarce należy wykorzystać instrumenty przewidziane w prawie wspólnotowym

i w praktykach stosowanych już krajach członkowskich. Chodzi tu m.in. o dotychczasowe

działania Komisji Europejskiej i Rady w zakręsie wsparcia po 2008 r. na fzęcz sektorów

motorYzacji i bankowego - więlomiliardowe transfery zmierzające do ratowania tych sektoróq
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miejsc pracy i ograniczenia negatywnego wpływu na gospodarkę potencjalnych upadłości

Przedsiębiorstw uzalężnionych od tych branż. Chcemy tęż zwrócić Pańską uwagę na zapisy

RozPorządzęnia Rady (WE) NR 14071200? z dnia ?3 lipca ?00Z r. w sprawie pomocy państwa

dla Przemysłu węglowego oraz działania podejmowanę przęz Komisję Europejską na rzęz

sektora węglowego Republiki Federalnej Niemiec. Tylko w latach 2002-2010 całkowita kwota

PomocY w sektorze węgla w krajach UE wyniosła 43,1 mld EUR. Największe środki

do górnictwa kierowały Niemcy ?3,6 mld EUR. Niezwykle istotny jest równięż fakt,

iż w Zielonej Księdze w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa podaży energii uznano

za konieczne podjęcie środków, które umożliwią zagwarantowanię dostępu do zasobów węgla

i stąd potencjalną dostępność wspólnotowego węgla.

Wnioskujemy zatęm, aby wobec konieczności wsparcia polskiego sektora wydobycia

węgla Pan jako przewodniczący Rady Europejskiej zwrócił się z wnioskiem do Rady i Komisji
Europejskiej o zastosowanie, zapisów art. 107 ust. 3 Tiaktatu o funkcjonowaniu Unii
EuroPejskiej. Zawracamy uwagę na fakt, iż obęcna sytuacja pozwala na zastosowanie litery b

tego artYkułlł ,,Za zgodną z rynkiem wewnętrznym moze zostać uznanil...pomoc (...) mająca

na celu zaradzenię poważnym zaburzęniom w gospodarce Państwa Członkowskiego;". Ponadto

uwaŻamY, Że w obecnej sytuacją należy rozważyć równięż podjęcie kroków w kierunku
uruchomienia procedury wynikającej z litery e: ,,Za zgodną z rynkiem wewnętrznym może

zostaĆ lznana: (...)inne kategorie pomocy, jakie Rada może określić decyzją, stanowiąc

na wniosek Komisji."

PrzYPominamy również o podjętym przez Pana zobowiązaniu, jeszcze w trakcie

Pełnienia funkcji Prezesa Rady Ministróq w którym gwarantował Pan skuteczne wsparcie

na rZeCZ sektora węglowego, wręcz promując rehabilitację polskiego węgla. Podczas otwarcia

Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach zadęklarował Pan, że górnictwo

i energetyka wymaga wsparcia państwa, równieżjeśli chodzi o kwestie finansowe.

Uważamy, jak to równięż Pan dotychczas potwi erdzał, żę nasze postulaty nie są koncesją

na |ZęCZ 1akieŚ grupy zawodowe j, czy też regionu,lecz uczciwym planem dla bezpieczeństwa
Polski i elementem uczciwego planu dla bezpieczeństwa energetycznego Europy. Musimy
zadbaĆ o Śląsk, żeby całaPolska, a przedewszystkim Europa dobrze funkcjonowała!

Z poważaniem,
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