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KE przedstawiła szczegóły planu REPowerEU
Opublikowano strategię REPowerEU. Realizacja jej celów wymaga dodatkowych inwestycji w
wysokości 210 mld euro do 2027 r. 96% inwestycji dotyczyć ma infrastruktury niezwiązanej z
paliwami kopalnymi.
Komentarz Lewicy:
Szefowa Komisji Europejskiej przedstawiła w środę zręby programu REPowerEU, który ma pomóc
Unii Europejskiej uniezależnić się od rosyjskich surowców energetycznych do 2027 r. Program ma
mieć wartość 300 mld EUR, w tym 72 mld euro w dotacjach i 225 mld euro w pożyczkach.
- Możemy zastąpić rosyjskie paliwa kopalne, pracując na trzech poziomach: po stronie popytu
oszczędzając energię, po stronie podaży dywersyfikując nasz import energii z paliw kopalnych i
przyspieszając przejście na czystą energię – mówiła szefowa Komisji Europejskiej, co jest zgodne z
linią programową Lewicy. Takich elementów zbieżnych jest więcej, jak np. wspólne zakupy surowców
energetycznych przez państwa Unii Europejskiej.
Kłopotem dla Polski na obecnym etapie są źródła finansowania tego programu, a mają być to w dużej
mierze środki pochodzące z Funduszu Odbudowy, do których nasz kraj nie ma jak do tej pory
dostępu.
W komunikacie KE napisała, że 225 mld EUR z tej kwoty jest już dostępne (jako pożyczki) w ramach
RRF (Recovery and Resilience Facility to część programu NextGeneration EU, czyli część funduszu
odbudowy). Krajowe Plany Odbudowy mają być powiększone o aspekty dot. REPowerEU. Dodatkowo
KE proponuje zwiększenie RRF o 20 mld euro o dotacje ze sprzedaży uprawnień do emisji (zgodne z
programem Lewicy). Do tego mają dość transfery z funduszy spójności i wspólnej polityki rolnej. W
skrócie wygląda to na przekładanie z jednej kieszeni do drugiej.
Zatem bez pieniędzy z Funduszu Odbudowy/KPO nie będzie ani wzrostu gospodarczego, ani
uwolnienie się od ropy i gazu Putina.
Plan Komisji Europejskiej opiera się na trzech poziomach
1. Oszczędzanie energii
Jak wskazano na stronach KE oszczędność energii to najszybszy i najtańszy sposób rozwiązania
obecnego kryzysu energetycznego. W związku z tym KE proponuje zwiększenie celu redukcji zużycia
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energii przez UE (na 2030 r. z 9% do 13% i zwiększenie celu na 2030 r. dla energii odnawialnej w UE z
40% do 45% -zmiany w ramach programu Fit for 55). Komisja ma również zachęcać państwa
członkowskie do stosowania narzędzi fiskalnych w celu zachęcenia do oszczędzania energii (np.
obniżone stawki VAT na energooszczędne ogrzewanie, czy izolacje budynków). Warto w tym miejscu
przypomnieć jak wyglądają zmiany zużycia energii w Polsce na przestrzeni ostatnich lat (oraz ich
źródła).
2. Dywersyfikacja importu energii z paliw kopalnych
KE zwróciła uwagę na uruchomioną Platformę Energetyczną EU, która umożliwia wspólne zakupy
gazu i wodoru (łączenie popytu z różnych państw: UE + Ukraina, Mołdawia, Gruzja i część państw z
Bałkanów). W kolejnym kroku ma być rozważony mechanizm wspólnych zakupów dla całej UE
(podobnie jak miało to miejsce w przypadku szczepionek). KE ma rozważać również wprowadzenie
legislacji obligującej (w pewnym horyzoncie czasowym) państwa do dywersyfikacji dostaw gazu. Do
tego KE chce by do 2030 r. UE mogła produkować 10mln ton zielonego wodoru rocznie (+import
kolejnych 10 ton).
3. Przyspieszenie przejścia na czystą energię
Głównym punktem tego aspektu ma być wspomniane przyspieszenie celu dla energii odnawialnej z
40% do 45% (udział w końcowym zużyciu). W szczegółach ma dotyczyć m.in. podwojenie dostępnej
mocy w oparciu o źródła fotowoltaiczne do 2050 roku, stopniowy prawny obowiązek instalowania
paneli na nowych budynkach, działania w kierunku geotermii, przyspieszenie instalacji pomp ciepła,
ustalenie celu 10 mln ton krajowej produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych i 10 mln ton importu do
2030 r., aby zastąpić gaz ziemny, węgiel i ropę w trudnych do dekarbonizacji gałęziach przemysłu i
sektorach transportu, dodatkowe środki na badania itd.
Problem pieniędzy z UE to problem PiS-u, który sam sobie ten problem zafundował i psim
obowiązkiem tej partii jest go rozwiązać. To obecny rząd doprowadził do tego, że nie ma tych
pieniędzy.
Komisja Europejska od dawna mówi wprost, że warunkiem odblokowania tych pieniędzy jest:
likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, system dyscyplinowania sędziów musi zostać
zreformowany , a usunięci przez ID sędziowie mają zostać przywróceni do orzekania. Stawkę jest nie
tylko wzrost gospodarczy, ale i uwolnienie Polski od ropy i gazu z Rosji.
Fundusz Odbudowy/Krajowy Plan Odbudowy to 58,1 mld euro dla naszego kraju. Jednakże, jeżeli do
końca roku środki w ramach KPO nie zostaną rozdysponowane, to Polska utraci blisko 16 mld euro.
Pozostała kwotę należy zakontraktować do końca 2024 r.
Dopóki Polska nie spełni wszystkich warunków - np. likwidacji Izby Dyscyplinarnej - to pomimo
zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy pieniądze do naszego kraju nie popłyną. Komisja
Europejska wciąż może zablokować cześć lub całość środków w ramach KPO.
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UNIA EUROPEJSKA
Von der Leyen: UE szuka sposobów na wykorzystanie majątków rosyjskich oligarchów do
odbudowy Ukrainy
Unia Europejska szuka sposobów na wykorzystanie zamrożonych aktywów rosyjskich oligarchów do
sfinansowania powojennej odbudowy Ukrainy - powiedziała szefowa KE Ursula von der Leyen w
telewizji ZDF. Zaproponowała jednocześnie, by przyszłą pomoc dla Ukrainy powiązać z reformami w
tym kraju.
Źródło: Polsat News
Niemal 100 miliardów euro z unijnego funduszu wypłacone. Polska nie dostała ani centa
Już prawie 100 miliardów euro zostało wypłaconych z unijnego Funduszu Odbudowy w postaci
bezzwrotnych grantów oraz pożyczek. Najwięcej środków otrzymały do tej pory Włochy (prawie 46
miliardów euro), Hiszpania (19 miliardów euro) i Francja (12,5 miliarda euro) - wynika z danych
Komisji Europejskiej zebranych przez korespondenta TVN24 Macieja Sokołowskiego. Polski Krajowy
Plan Odbudowy, złożony w maju w ubiegłego roku, nadal czeka na formalną akceptację Brukseli.
Źródło: TVN 24 BiS
Kolejne przypadki małpiej ospy w Europie
W Hiszpanii, Portugalii, Włoszech i Szwecji potwierdzono kolejne przypadki zainfekowania ludzi
małpią ospą. W pierwszym z tych krajów ogłoszono już alert sanitarny dla Madrytu i jego okolic.
Źródło: Euractive.pl
Media: Scholz tłumi nadzieje Ukrainy na szybkie przystąpienie do UE
W swoim oświadczeniu rządowym Olaf Scholz stłumił nadzieje Ukrainy na szybkie przystąpienie do
UE; jeśli przemówienie Scholza miało na celu poprawienie napiętych stosunków z Kijowem, to
wszystko poszło nie tak - ocenia w czwartek dziennik "Welt".
Źródło: Forsal
KRAJ
Sejm. Komisja za projektem zmian w przepisach o Sądzie Najwyższym
Sejmowa komisja zarekomendowała prezydencki projekt noweli regulacji o Sądzie Najwyższym. W
projekcie zostały zachowane zasadnicze założenia z przedłożenia prezydenckiego. Z najważniejszych
zmian wykreślono jeden z artykułów dot. kwestii weryfikowania zapadłych już orzeczeń i dodano
preambułę.
Źródło: Polsat News
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Kontrowersyjne ułaskawienie przez Andrzeja Dudę
Andrzej Duda jest prezydentem, który najrzadziej korzysta z prawa łaski. Mimo to zdarzają mu się
kontrowersyjne decyzje. Tak było 11 maja, gdy ułaskawił osobę skazaną za wprowadzenie do obrotu
znacznej ilości substancji psychotropowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, o czym informuje
dziś "Rzeczpospolita"
Źródło: Onet.pl
Rezerwy gazu w Polsce "stale rosną". Są blisko maksymalnego poziomu
Magazyny gazu w Polsce są zapełnione w 90 proc., a rezerwy gazu "stale rosną" - poinformowała
minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Zapewniła, że błękitnego paliwa w polskich domach nie
zabraknie.
Źródło: Money.pl
"Będzie jak z Igorem". Kolejna śmierć po interwencji policji we Wrocławiu
Kolejna interwencja policji zakończyła się śmiercią młodego mężczyzny. Do tragicznego zdarzenia
doszło w niedzielę na ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Z relacji świadka, który widział zajście, wynika,
że jeden z policjantów kolanem przyciskał mężczyznę do ziemi. Ten zmarł po przewiezieniu do
szpitala. Sprawę bada prokuratura. Sprawę jako pierwsza opisała "Gazeta Wyborcza".
Źródło: Onet.pl
Wygląda na to, że wakacje kredytowe mogą dotyczyć też frankowiczów. I jest to bardzo dziwne
Pół Polski i cały rynek finansowy w naszym kraju żyje ostatnio projektami zmian przygotowanych
przez rząd, które wprowadzają różne formy pomocy dla kredytobiorców, którzy przeżywają
domniemane cierpienia w związku ze wzrostem rat kredytowych. Najważniejszą zmianą, bo
obiecującą największą ulgę finansową, jest pomysł wakacji kredytowych. Wygląda na to, że
posiadacze kredytów frankowych też będą mogli się na nie załapać, choć w Szwajcarii stopy
procentowe nie rosną.
Źródło: Spidersweb.pl
Największy polski bank chwali się rekordowo wysokim zyskiem mimo negatywnego wpływu wojny
PKO BP w I kwartale 2022 r. miał 1,42 mld zł zysku netto, o 5 proc. więcej niż oczekiwał rynek. Zysk
byłby jeszcze wyższy, gdyby nie rezerwy na działalność w Ukrainie. Mimo wyników, które analitycy
oceniają jako dobre, notowania akcji banku spadają.
Źródło: Businessinsider
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Odra - utraciliśmy odporność populacyjną. Co to tak naprawdę znaczy? Jest się czego bać?
Jeśli jesteś zaszczepiony dwiema dawkami przeciw odrze, w zasadzie możesz spać spokojnie. Akurat
ta szczepionka chroni nas do końca życia, chociaż są wyjątki. Co z resztą? Polsce grozi epidemia? O
szczegółowe wyjaśnienia poprosiliśmy Państwowy Zakład Higieny.
Źródło: Gazeta.pl
Rząd podwyższy minimalną pensję o 490 zł
Rozważamy podwyżkę minimalnego wynagrodzenia od początku 2023 r. do 3350 zł, a od lipca do
3500 zł – mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.
Źródło: rp.pl
Katastrofa smoleńska. Sąd wydał wniosek o tymczasowy areszt dla kontrolera lotu
Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów zadecydował o tymczasowym aresztowaniu Wiktora R. kontrolera lotu smoleńskiego lotniska. Jednocześnie sąd nie poparł wniosku prokuratury o
aresztowanie drugiego kontrolera - Nikołaja K. Oba postanowienia są nieprawomocne, a stronom
przysługuje środek odwoławczy.
Źródło: Gazeta.pl
Polska giełda chce przejąć armeńską. Jest zgoda zarządu i rady nadzorczej
Zarząd i rada nadzorcza warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych zgodziły się na kupno 65,03
procent udziałów w armeńskiej giełdzie Armenia Securities Exchange (AMX) - podała GPW w
raportach.
Źródło: TVN 24 BiS
ZAGRANICA
Finlandia i Szwecja złożyły wnioski o dołączenie do NATO
Finlandia i Szwecja złożyły wnioski o dołączenie do NATO - poinformował w środę sekretarz generalny
Sojuszu Jens Stoltenberg. Wnioski przekazali na jego ręce ambasadorzy obu krajów w głównej
siedzibie NATO w Brukseli.
Źródło: Polsat News
Mateusz Morawiecki składa ważną deklarację w sprawie Finlandii i Szwecji. "Przyjdziemy z
pomocą"
— W razie zagrożenia dla Szwecji i Finlandii w czasie procesu ich akcesji do NATO Polska przyjdzie im
z pomocą — zapowiedział Mateusz Morawiecki podczas swojego wystąpienia na konferencji PISM
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Strategic Ark. Premier powiedział także, że na wschodniej flance NATO powinny powstać stałe bazy
Sojuszu i Polska jest gotowa je zbudować.
Źródło: Onet.pl
Połowa kupujących gaz od Gazpromu otwiera konta w Gazprombanku
Około połowa wszystkich odbiorców gazu Gazpromu otworzyła konta w Gazprombanku – powiedział
w czwartek wicepremier Rosji Aleksander Nowak, cytowany przez "Financial Times."
Źródło: Businessinsider
Hiszpanki będą mogły brać urlop menstruacyjny. Lewicowy rząd ułatwi też dostęp do aborcji
Bolesne miesiączki będą podstawą do wzięcia od trzech do pięciu dni wolnego w pracy. To zupełna
rewolucja w podejściu do zdrowia menstruacyjnego
Źródło: OKO.press
Chiny chcą taniej ropy z Rosji. Surowiec wypełni strategiczne rezerwy
Chiny prowadzą z Rosją rozmowy o zakupie taniej ropy z tego kraju - informuje Bloomberg. Rosyjski
surowiec miałby stać się istotnym elementem chińskich rezerw strategicznych.
Źródło: Money.pl
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