
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Ceny węgla będą regulowane, a cała produkcja węgla skierowana do PGG?

Anna  Moskwa  minister  Klimatu  i  Środowiska  zapowiedziała  działania  mające  na  celu  ukrócenie
procederu  spekulacji  cenami  węgla.  Cała  produkcja  polskiego  węgla  będzie  przekierowana  do
sprzedaży przez PGG, dzięki czemu rząd będzie miał pełną kontrolę nad ceną węgla i  ekogroszku.
Minister  zapewniała,  że  w  sezonie  grzewczym  nie  zabraknie  węgla  po  gwarantowanej  cenie.  

Kaczyński obiecuje "operację na tani węgiel". Ekspert: 3 tys. zł za tonę to jest zabójstwo

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński jak zapowiedział na partyjnej konwencji, tak też
zrobił i ruszył w Polskę. W środę, podczas spotkania z mieszkańcami Sochaczewa przekonywał, że
rząd robi co może, aby walczyć z wysoką inflacją. Polityk obiecał m.in. wprowadzenie "operacji na
tani węgiel". 

Komentarz Lewicy:

Ponosimy  dramatyczne  konsekwencje  wieloletnich  zaniedbań.  PiS  mamił  wszystkich,  że  Polska
węglem stoi. Zablokował rozwój OZE. W efekcie nie mamy teraz wystarczająco dużo energii ze źródeł
odnawialnych, a wiele polskich gospodarstw domowych jest uzależniona od węgla, którego nie ma, i
którego cena będzie tylko rosła. 

PiS w swoim konserwatyzmie tworzył opowieść o Polsce, która węglem stoi i że węgla nigdy nam nie
zabraknie. Tyle, że prawda była taka, że uzależniał Polskę od węgla, głównie od tego ściąganego z
Rosji. W efekcie, bez rozwoju OZE i po zablokowaniu rosyjskiego węgla w polskich domach będzie
zimna zima. 

Odwrót od węgla jest nieunikniony. Z roku na rok będzie go coraz mniej, będzie coraz droższy, a jego
wydobywanie  będzie  coraz  bardziej  niebezpieczne.  Potrzebne są  szybkie  i  zdecydowane decyzje.
Lewica ma konkretny plan, jak nie dopuścić do ubóstwa energetycznego polskich rodzin. 7 lat temu
PiS doszedł do władzy z hasłem walki z mafią węglową. Nie dość, że nic w tej sprawie nie zrobił, to
jeszcze  sam pozwolił  na  powstanie  w  Polsce  wyjątkowo drapieżnej  mafii  węglowej,  przez  której
działanie  nawet  dwa miliony  polskich  gospodarstw domowych  nie  będzie  miało  jak  zimą  ogrzać
swojego mieszkania. 

Rząd PiS doprowadził do tego, że opał można kupić tylko jak się ma szczęście, albo jest się bogaczem.
Rząd PiS też do tego, że na polski  rynek powrócili  spekulanci,  którzy tak windują cenę opału,  że
nikogo na to nie będzie stać. Opowieści wicepremiera Sasina o imporcie ośmiu milionów ton węgla
droga morską, można włożyć między  bajki.  Tak,  jak mówienie o zwiększaniu  wydobycia węgla w
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Polsce. To jest igranie z życiem górników, którzy już teraz fedrują w coraz bardziej niedostępnych, a
co za tym idzie niebezpiecznych miejscach. 

Rozwiązania na już: OZE, OZE i jeszcze raz OZE. Trzeba jak najszybciej odblokować rozwój zielonej
energii, jak chociażby fotowoltaiki, bo dzięki panelom słonecznym możemy mieć w domach i prąd, i
ciepło. Należy odblokować budowę farm wiatrowych, wspieranie zakupu i instalacji pomp ciepła i
inwestycje w sieci  przesyłowe.  Trzeba zatrzymać spekulację ceną i  błyskawicznie  zadbać  o  dobrą
dystrybucję węgla tego,  który jest  tak,  żeby nikt  nie podbijał  sztucznie ceny do astronomicznych
wysokości, ani też, żeby nikt nie musiał osobiście jeździć po węgiel na Śląsk. 

Państwo musi zabezpieczyć ludzi przed podwyżkami. Rodzinom, które nie zdążą przerobić domów na
ogrzewanie z zielonej energii  państwo musi pomóc. Rząd musi  kupić brakujący surowiec i  pokryć
różnicę w cenie tak, by za błędy PiS nie musiały płacić polskie rodziny. Trzeba stworzyć system dopłat
do węgla dla uboższych rodzin na takich samych zasadach jak dopłaty do energii elektrycznej. 
Przestać oszukiwać Polki  i  Polaków, że naszą przyszłością jest węgiel.  Od węgla trzeba odejść jak
najszybciej. 

Postulaty Lewicy: 
- Odejście od węgla do 2035 r.
- Budowa 30 farm wiatrowych na Bałtyku do 2030 r. (700 turbin)
- 5000 nowych turbin wiatrowych na lądzie do 2030 roku
- Zwiększenie powierzchni, na której stoją wiatraki z niecałych 0,3 proc. Polski do ponad 7 procent
- Cofnięcie szkodliwego prawa ograniczającego rozwój polskiej fotowoltaiki (teraz przeciętna rodzina,
która postawi panele w nowym systemie rozliczeń jest 1000 zł do tyłu w porównaniu z poprzednio
obowiązującymi rozwiązaniami)
- Przeznaczenie 100% środków ze sprzedaży certyfikatów CO2 na rozwój sieci elektroenergetycznych i
transformację energetyczną
- Wdrożenie Państwowego Programu Budowy Sieci Elektroenergetycznych
- Modernizacja sieci  przesyłowej.  W najbliższych 10 latach przeznaczenie 40 mld zł  na budowę 4
tysięcy kilometrów linii o napięciu 400 kilowoltów
- Przyjęcie ustawy korytarzowej, która umożliwi szybką realizację inwestycji, upraszczając procedury i
skracając czas uzyskania pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznych
- Budowa biogazowni i biometanowni na obszarach wiejskich
-  Zeroemisyjna  administracja  publiczna  do  2032  roku  Dofinansowanie  jednostek  administracji
publicznej w tym preferencyjnie tych całodobowych: szpitali, domów pomocy społecznej, sanatoriów,
dworców kolejowych
- Gwarancja zatrudnienia dla osób pracujących obecnie w górnictwie i energetyce
- Program grantów na zielone innowacje: na zielony wodór, magazyny energii.  Miliard rocznie na
granty i dofinansowania - Wydzierżawienie lub kupno energii z elektrowni atomowych od Niemców
- Wspólna europejska polityka energetyczna, m.in. wspólne zakupy energii
- Uruchomienie linii energetycy Zenek 750 kV Chmielnicki Elektrowni Atomowa - Rzeszów ( w stanie
uśpienia od 1991r.) i import taniej energii elektrycznej z Ukrainy

Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 75 pb

Rada Polityki Pieniężnej w środę podniosła stopy procentowe o 75 pb. Stopa referencyjna, główna
stopa procentowa NBP, wzrosła do 6 proc. 
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Komentarz Lewicy:

Szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński okłamał Polki i Polaków uporczywie twierdząc w
latach 2020 i  2021,  iż  stopy procentowe nie  będą podnoszone aż do końca jego kadencji,  która
wygasa w lecie 2022 r. Każdy z nas ponosi koszty błędnej polityki NBP mierząc się z drożyzną oraz
rosnącymi kosztami kredytów. 

Rada  Polityki  Pieniężnej  podjęła  kolejną  złą  decyzję,  ponieważ  podniesienie  stóp  procentowych
uderzy w setki tysięcy polskich rodzin, które będą musiały płacić wyższe raty za swoje mieszkanie. Ale
to nie jest tylko kwestia rat, ponieważ dalsze podwyżki stóp procentowych oznaczają, iż w Polsce
zaczną znikać miejsca pracy, a wiele firm będzie wpadało w kłopoty. 

Prezes  Glapiński  przespał  moment,  kiedy  trzeba  było  działać,  a  teraz  próbuje  to  przykryć
nadgorliwością i bierze udział w konkursie kto będzie miał w Europie najwyższe stopy procentowe. 
Kosztem decyzji szefa RPP są dramatyczne konsekwencje dla ludzi, którym trzeba zacząć tym ludziom
pomagać. Domagamy się, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu została poddana pod głosowanie
ustawa klubu Lewicy, która zamraża raty kredytów mieszkaniowych na poziomie z grudnia 2019 r., na
uczciwym poziomie sprzed podwyżek stóp procentowych. 

P  ropozycje  rządu  nie  wprowadzają  systemowych  zmian  ,  które  uwolniłyby  kredytobiorców  od
problemów wahań wzrostu rat, ale odsuwają ten problem na czas po wyborach w 2023 r. 

Czy WIBOR zostanie zastąpiony przez stawkę POLONIA czy inną opracowaną na jej  podstawie to
problem zmienności  wysokości  rat pozostanie, skala może być inna, ale to będzie można określić
dopiero po poznaniu szczegółów propozycji rządu. 

Wakacje kredytowe to nie pomoc, tylko gra na czas. Z każdych wakacji trzeba wrócić. Premier jedyne
co ma teraz do zaproponowania tym, którym raty kredytów urosły do monstrualnych rozmiarów, to
przeczekanie, a nie ulgę w problemie, a już na pewno nie rozwiązanie problemu. Te ogromne raty
kredytów i tak trzeba będzie spłacić, tyle, że nieco później, czyli wtedy gdy inflacja będzie jeszcze
wyższa  niż  dziś,  gdy  ceny jeszcze  bardziej  poszybują w górę,  gdy jeszcze  trudniej  będzie  związać
koniec  z  końcem, gdy zaczną się  kłopoty  z  pracą,  bo już  widać  pierwsze sygnały,  że  gospodarka
zaczyna spowalniać. 

Premier nadal nie ma pomysłu i woli,  żeby zmusić banki do tego, by nie żerowały na tych, którzy
zaciągnęli kredyty, tylko dlatego żeby móc zapewnić sobie i swojej rodzinie dach nad głową. Mateusz
Morawiecki bardziej troszczy się o interes banków niż Polek i Polaków. 

Raty kredytów za mieszkania wzrosły nawet o tysiąc - dwa tysiące miesięcznie. Zyskują na tym banki,
a dla polskich rodzin oznacza to strach, czy będzie ich stać na spłatę rat za mieszkanie i czy tych
mieszkań nie stracą. Połowa polskich rodzin nie ma żadnych oszczędności, a ogromne raty kredytów
trzeba spłacać dziś. Coraz więcej rodzin już ponad połowę swoich dochodów przeznacza na spłatę rat
za swoje mieszkania.  Dla nich rozwiązanie,  które sprowadza się do słów “przeczekajcie”,  nie jest
żadną pomocą. Dla takiej rodziny, która ma do spłaty dwa razy większą ratę niż rok temu, dla rodziny,
której  wielokrotnie  wzrosły  rachunki  za  prąd  i  ogrzewanie,  dla  rodziny,  która  widzi  jak  wzrosły
wszystkie ceny nie ma czasu na czekanie. Takie rodziny potrzebują pomocy i wsparcia już tu i teraz. 
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To są problemy, które trzeba rozwiązać natychmiast.  Lewica ma takie gotowe rozwiązania. Nasza
ustawa dotycząca zamrożenia WIBOR-u jest gotowa i można nad nią pracować. Trzeba ją przyjąć, a
dzięki  temu  realnie  ulżyć  tym,  którzy  boją  się,  że  nie  będzie  ich  stać  na  spłatę  rat  za  własne
mieszkanie. Premier swoimi propozycjami pokazuje, że jedyne na co liczy, to na kupienie sobie czasu i
odłożenie problemu. PiS próbuje przeczekać kryzys, który zgotował wszystkim swoją fatalną polityką
gospodarczą przez ostatnie 7 lat. 

Zamrozić WIBOR

Lewica proponuje: zamrozić wysokość rat kredytów na poziomie z 1 grudnia 2019 r.! 

Nasz  projekt  zamraża  na  12  miesięcy  stawkę  WIBOR  na  poziomie  1,79%.  Oznacza  to  znaczne
obniżenie rat milionów polskich rodzin. Dziś zyski banków są rekordowe, a polskie rodziny z miesiąca
na miesiąc są w coraz gorszej sytuacji.  W czasie rosnącej inflacji  banki nie powinny nabijać sobie
zysków kosztem zwykłych ludzi. 

Ustawa Lewicy chroni rodziny, które płacą raty za mieszkanie, w którym mieszkają. Nie można ich
traktować jak inwestorów kapitałowych. Mieszkanie to dla nich nie inwestycja tylko po prostu dach
nad głową. 

Jak jest dzisiaj? Przy każdej podwyżce stóp procentowych stawka WIBOR rośnie. Banki przerzucają
całe ryzyko na kredytobiorców. To dla nich czysty zysk - nie podnoszą oprocentowania lokat i kont
oszczędnościowych, a dostają coraz więcej pieniędzy za kredyty. Podwyżka stóp procentowych nie
musi oznaczać wzrostu rat dla zwykłych ludzi. 

W  większości  krajów  zachodu  wysokość  stóp  procentowych,  ustalana  przez  bank  centralny,  nie
przekłada się automatycznie na ratę kredytu. Kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu to
ogromne ryzyko, o którym kredytobiorcy często nie byli informowani. Nasze rozwiązanie obniży raty
kredytów mieszkaniowych i uchroni polskie rodziny przed bankructwem i eksmisjami.

Glapiński  powinien  podać  się  do  dymisji.  A  prezydent  Andrzej  Duda,  który  rekomendował  jego
kandydaturę na kolejne sześć lat, powinien tę kandydaturę wycofać. Promowanie dzisiaj obecnego
szefa NBP na drugą kadencję, to jakby wyjść do milionów obywateli i napluć im w twarz i powiedzieć,
że  właśnie  spadł  wiosenny  deszcz.  Żądamy  wycofania  kandydatury  Adama  Glapińskiego,  dość
kompromitacji i nieudacznictwa. 

Inflacja

Jeżeli  polski  rząd  poważnie  chciałby  walczyć  z  inflacją,  to  zrobiłby  wszystko,  aby  Krajowy  Plan
Odbudowy został zaakceptowany.

Jutro pewnie usłyszymy, że za inflację wojna w Ukrainie czy pandemia. Proszę w to nie wierzyć. Za
inflację odpowiada NBP, RPP i  polski rząd. Dzisiaj  kumulują się wszystkie błędy. Jeżeli  polski  rząd
poważnie  chciałby  walczyć  z  inflacją,  to  zrobiłby  wszystko,  aby  Krajowy  Plan  Odbudowy  został
zaakceptowany,  a  24  mld  euro  dotarło  w  ratach  do  Polski.  Oznaczałoby  to  stabilizację  polskiej
złotówki, to są inwestycje, realne ograniczenie drożyzny i inflacji. 
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UNIA EUROPEJSKA

KE  wzywa  Węgry  do  zniesienia  "dyskryminującego"  prawa  ws.  cen  paliw.  "Mogą  stanowić
naruszenie prawa UE"

Thierry Breton, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego wezwał Węgry do zawieszenia regulacji,  na
mocy której samochody ciężarowe z zagranicznymi tablicami muszą płacić za paliwo więcej, niż te na
tablicach węgierskich. "To może tanowić naruszenie prawa UE" - dodał Breton. 

Źródło: Gazeta

Parlament Europejski zagłosował: poparcie dla pełnego "bana" na samochody spalinowe od 2035 r.

Parlament Europejski zagłosował za ograniczeniem dopuszczalnej emisji CO2 przez nowe samochody
o  100  proc.  W  praktyce  oznacza  to  całkowite  wstrzymanie  sprzedaży  samochodów  z  napędem
spalinowym na terenie UE po 2035 r. 

Źródło: auto-swiat.pl

Nie tylko Węgry. Oto kolejny sprzymierzeniec Putina w Europie

Unia Europejska ma gorzką pigułkę do przełknięcia. Serbia, która kandyduje do UE, podpisuje nową
umową gazową z Rosją, jeszcze bardziej wpadając w objęcia Moskwy. Prezydent Aleksandar Vucić
chce  "mieć  ciastko  i  zjeść  ciastko",  ale  cierpliwość  unijnych  urzędników  po  raz  kolejny  została
wystawiona na próbę. Kreml znów wbija klin w europejską jedność, a postawił na sprawdzonego
konia, który od lat go nie zawodzi. 

Źródło: Onet.pl

40 proc. kobiet we władzach spółek od 2026 roku. Jest porozumienie w PE

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego osiągnęli porozumienie z Radą UE w sprawie dyrektywy o
kobietach we władzach spółek giełdowych. Projekt zakłada, że od końca czerwca 2026 roku w radach
nadzorczych będzie zasiadało co najmniej 40 proc. kobiet. 

Źródło: Forsal

Rekordowe ceny benzyny. Polska unijnym liderem wzrostów

Ceny  benzyny  idą  w górę.  W tym tygodniu  litr  benzyny  95-oktanowej  kosztuje  przeciętnie  7,95
złotego.  Ceny  benzyny  95  w  Polsce  od  ataku  Rosji  na  Ukrainę  wzrosły  najmocniej  w  całej  Unii
Europejskiej - wynika z danych zawartych w biuletynie UE. O szczegółach mówił Jan Niedziałek w
"Dniu na Świecie" w TVN24 BiS. 

Źródło: TVN 24 BiS
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KRAJ

W maju ceny w sklepach wzrosły o blisko 17 proc.

W  maju  br.  w  sklepach  było  drożej  średnio  o  prawie  17  proc.  w  ujęciu  rocznym  -  wynika  z
najnowszego  "Indeksu  cen  w  sklepach  detalicznych"  przekazanego  PAP.  Zdrożało  11  z  12
analizowanych kategorii produktów; potaniały jedynie owoce. 

Źródło: Bankier.pl

W budżetówce wrze. Związkowcy żądają radykalnych podwyżek i grożą paraliżem państwa

Albo rząd wygospodaruje w budżecie pieniądze na 20 proc. podwyżki inflacyjne dla całego sektora
budżetowego,  w  którym  pracuje  co  piąty  Polak,  albo  opustoszeją  szkoły,  szpitale,  urzędy,  sądy.
Związkowi urzędnicy zapowiadają bezpardonową walkę z rządem PiS. Ten odpowiada, że podwyżki
już dostali, na więcej trzeba czekać. 

Źródło: Money.pl

500 plus - rząd przeprowadzi waloryzację? Ministrowie odpowiadają. "Nie ma dyskusji"

Wiceminister  rodziny  i  polityki  społecznej  Stanisław Szwed ogłosił,  że  rząd  nie  planuje  podnosić
wysokości świadczenia 500 plus ze względu na inflację. Wcześniej doniesienia o możliwej podwyżce
zdementowała również Magdalena Rzeczkowska, ministerka finansów. 

Źródło: Gazeta.pl

Sondaż: Polacy chcą corocznej waloryzacji 500+ o wskaźnik inflacji

Większość ankietowanych uważa, że program socjalny PiS powinien podlegać corocznej waloryzacji –
wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. 

Źródło: rp.pl

Sejmowa komisja za odrzuceniem poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym

Sejmowa komisja sprawiedliwości rekomenduje odrzucenie 23 z 29 poprawek Senatu do nowelizacji
ustawy o Sądzie Najwyższym. Komisja nie poparła poprawek dotyczących m.in. wymogu stażu dla
kandydatów na sędziów nowej Izby i unieważnienia orzeczeń Izby Dyscyplinarnej. Głosowanie nad
poprawkami Senatu odbędzie się w Sejmie we czwartek po południu. 

Źródło: Onet.pl

Pierwszy lądowy odcinek Baltic Pipe gotowy do nagazowania

Gaz-System poinformował w środę o odbiorze technicznym pierwszego lądowego odcinka Baltic Pipe
w Polsce - gazociągu Ciecierzyce–Lwówek. Odbioru dokonano 15 dni przed terminem założonym w
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umowie  -  zaznaczył  operator.  Zgodnie  z  zapowiedziami  przesył  gazu  Baltic  Pipe  ma  zostać
uruchomiony w październiku 2022 r. . 

Źródło: TVN 24 BiS

Ceny paliwa szybują. Czy Obajtek wyciska nas jak cytryny? 

Cena benzyny "95" na  stacjach paliw w Polsce  coraz częściej  przebija  8  zł  za  litr,  a  powinniśmy
szykować  się  na  kolejne  podwyżki.  Kierowcy  w protestach  blokują  wjazdy  na  stacje.  Czy  paliwo
mogłoby być w Polsce tańsze? Zdaniem Dawida Czopka, zarządzającego Polaris FIZ, Orlen mógłby
zjechać z cenami o kilkadziesiąt  groszy,  ale bardziej  znaczący spadek jest  niemożliwy -  chyba, że
rządową regulacją cen rodem z Węgier. Rozumie jednak gniew kierowców. - Karma wraca - mówi
Czopek przypominając, że gdy ceny paliwa spadały, Orlen nie miał skrupułów, by przypisywać sobie
zasługi. 

Źródło: Gazeta.pl

Pacanów. Sprawa naczelniczki poczty. Minister Michał Cieślak składa dymisję

"Kierując  się  dobrem  Zjednoczonej  Prawicy,  podjąłem  decyzję  o  rezygnacji  z  funkcji  ministra  w
kancelarii  premiera"  -  oświadczył  w  środę  wieczorem  Michał  Cieślak.  To  z  nim  rozmawiała
naczelniczka oddziału Poczty Polskiej w Pacanowie, skarżąc się na drożyznę. Przedstawiciel władzy
wysłał na nią skargę do przełożonych.

Źródło: Polsat News

Poczta Polska reaguje w sprawie naczelniczki z Pacanowa. Stanowczy komunikat

Poczta  poinformowała,  że  nie  stwierdzono żadnych  przesłanek  mogących  stanowić  podstawę do
wyciągnięcia  konsekwencji  służbowych  wobec  naczelniczki  z  Pacanowa.  Chodzi  o  głośną  sprawę
kobiety, która pożaliła się ministrowi w KPRM ds. samorządu Michałowi Cieślakowi na drożyznę. 

Źródło: Onet.pl

Dość samowolki przy zbieraniu chrustu. Rządzący wprowadzają limity

500+, 300+, pora na Chrust+. Jak się jednak okazuje, Lasy Państwowe nie są studnią bez dna, jeśli
chodzi o chrust (mogłyby być perpetuum mobile, ale nie przy takiej skali wycinek). Wprowadzono
więc limity, aby naród w czynie społecznym nie zebrał go zbyt dużo.

Źródło: Bankier.pl

ZAGRANICA

Rozmowa Andrzej Duda-Joe Biden. Jednym z tematów wojna w Ukrainie

Prezydent  RP  Andrzej  Duda  rozmawiał  telefonicznie  z  amerykańskim  przywódcą  Joe  Bidenem  -
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dowiedział się Polsat News. Informację potwierdziła polska Kancelaria Prezydenta. Liderzy omówili
m.in. aktualną sytuację wojenną w Ukrainie oraz kwestie związane ze spotkaniem Bukaresztańskiej
Dziewiątki, planowanym na piątek.

Źródło: Polsat News

Izba Reprezentantów uchwaliła ustawę ograniczającą dostęp do broni palnej

Izba Reprezentantów Kongresu USA uchwaliła w środę ustawę ograniczającą dostęp do broni palnej
m.  in.  poprzez  podniesienie  minimalnego  wieku  uprawniającego  do  zakupu  karabinów
półautomatycznych i wprowadzenie zakazu zakupu magazynków zawierających więcejj niż 15 naboi. 

Źródło: Dziennik

Chiński Nowy Jedwabny Szlak odradza się po wybuchu wojny. Towary wracają na kolej

Eksperci szacują, że wolumen towarów przewożonych kolejowym Nowym Jedwabnym Szlakiem spadł
nawet  o  połowę.  To  jednak  nie  oznacza  "śmierci"  kluczowej  dla  Pekinu  trasy  kolejowej.  Wręcz
przeciwnie.  -  To  jest  dla  Chin  zbyt  istotny  projekt,  by  pozwolić  Rosji  go  zepsuć  lub  poważnie
zdewastować - twierdzi Sławomir Majman z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.

Źródło: Money.pl

Niemcy chcą uniezależnić się od surowców z Chin

Podczas gdy Unia Europejska pracuje nad uwolnieniem się od zależności od ropy, węgla i gazu z Rosji,
coraz większą uwagę rządu w Berlinie przyciąga zależność Niemiec od surowców z Chin.

Źródło: Euractive.pl
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