Czego brak w KPO w ocenie Koalicji Klimatycznej:
• Nawiązania do celów UE dotyczących neutralności klimatycznej
oraz osiągnięcia przed 2030 rokiem 55% redukcji emisji GHG.
• Wskaźników skuteczności i efektywności transformacji.

• Jasnych kryteriów wyboru projektów, które będą finansowane.
• Dostrzeżenia sektora rolnego – najbardziej wrażliwego na skutki
zmiany klimatu i istotnego z punktu widzenia jego ochrony oraz
istotnego z punktu widzenia energetyki. Brak wsparcia dla
rolników w adaptacji do skutków zmian klimatu i dla działań
ochrony klimatu w tym sektorze.

Co jest niezbędne aby znalazło się w KPO:
• Projekt reform dla osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej znacznie
przed 2050 rokiem. Dlatego w ramach KPO rząd musi przygotować strategię
dojścia do niej przed 2050 rokiem oraz określić poziom redukcji GHG w
perspektywie krótko – i średnioterminowej.
• Jasno określone kryteria (w tym DNSH i ochrona bioróżnorodność) i wsparcia dla
transformacji zeroemisyjnej przy wyborze projektów.
• Wsparcie dla działań w rolnictwie – np.: wycofywanie produkcji z gleb
organicznych, tworzenie spółdzielni wypożyczających sprzęt, płatności za
świadczenie przez rolników usług ekosystemowych/proklimatycznych.
• Powołanie ciała reprezentującego cztery sektory, które jednomyślnie będzie
podejmować decyzję o projektach:
1. Przedsiębiorcy, finansiści;
2. Społeczeństwo obywatelskie;
3. Nauka;
4. Władza (rząd i samorząd) .

KPO powinno służyć wzmacnianiu odporności społeczeństwa na kryzysy:
• większa rola obywateli i społeczeństwa obywatelskiego w zarządzaniu energią;
• budowanie bezpieczeństwa energetycznego od dołu – samowystarczalność, wirtualne
elektrownie, lokalne sieci na OZE, nowoczesne metod zarządzania popytem u odbiorców
końcowych;
• efektywność energetyczna przede wszystkim (zamiast nowych mocy) - normy dla
budynków, powiązanie z planowaniem przestrzennym, redukcja ubóstwa i wykluczenia
energetycznego (tereny wiejskie) – cel 2030 to poprawa o 40%
Nie dla inwestycji wymiany pieców węglowych na piece na paliwa stałe, nie dla wodoru z
węgla lub gazu, nie dla inwestycji gazowych – bo to nie w KPO (niezgodne z DNSH).
Istnieje poważna obawa się, że w obecnym kształcie projekt KPO nie zostanie zaakceptowany
ani przez Komisję Europejską ani przez pozostałe Państwa Członkowskie Unii Europejskiej
!!!!!!!

