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Przedstawiciele komisji do spraw Unii Europejskiej państw Grupy Wyszehradzkiej: 

 

 

W odniesieniu do sytuacji związanej z Covid i odbudowy po pandemii 

 

• uznają za istotne zbadanie okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się Covid-19, aby 

wyciągnąć lekcję z błędów i niedociągnięć w komunikacji, podkreślając, że nie chodzi o 

wiktymizację czy piętnowanie danego podmiotu, ale o to, aby nie powtarzać tych samych 

błędów w przyszłości; 

 

• wzywają do znacznego wzmocnienia strategicznej samowystarczalności UE, gdyż pandemia 

wykazała duże uzależnienie Unii od różnych towarów niezbędnych w codziennym 

funkcjonowaniu gospodarki UE oraz dla podstawowych usług świadczonych jej obywatelom; 

 

• wyrażają nadzieję, że państwa członkowskie wykorzystają zasoby krajowych planów 

odbudowy, aby pobudzić i przyspieszyć cyfryzację swoich gospodarek. 

 

W odniesieniu do pakietem „Fit for 55” 

 

• podkreślają, że wszystkie środki muszą być dostosowane do różnych sytuacji w poszczególnych 

sektorach gospodarki, a także do różnego miksu energetycznego państw członkowskich UE; 

 

• zwracają uwagę, że osiągnięcie neutralności klimatycznej i ambitnych celów klimatycznych 

powinno opierać się na intensywnych wysiłkach państw członkowskich UE zgodnie ze 

sprawiedliwością i solidarnością; 

 

• uznają za kluczowe, aby przejście na gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku 

węgla odbywało się za pomocą opłacalnych i ekonomicznie zrównoważonych środków 

mających na celu uniknięcie wycofywania określonych rodzajów produkcji lub działalności z 

UE na obszary o niższych standardach społecznych i środowiskowych, odwołując się przy tym 

do wspólnego poglądu, że dumping społeczny i środowiskowy jest niedopuszczalny i należy go 

unikać; 

 

• podkreślają, że zielona transformacja nie powinna nakładać dodatkowego obciążenia 

finansowego na gospodarstwa domowe oraz że należy zagwarantować bezpieczne i przystępne 

cenowo dostawy energii; 

 

• wierzą, że ogólny cel można osiągnąć jedynie wspólnym wysiłkiem i powszechnie 

akceptowanymi standardami na poziomie globalnym z wiodącą europejską rolą dyplomacji 

klimatycznej. 


