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w sprawie polityki energetycznej Polski do 2040 roku.
Stowarzyszenie Polskich Chrześcijańskich Demokratów wyraża zaniepokojenie
zamierzeniami Rządu RP w obszarze polityki energetycznej Polski do roku
2040.
Projektowane jest oparcie polskiej energetyki o odtwarzalne źródła energii – słońce,
wodę, wiatr oraz o energię jądrową, przy odejściu od wykorzystania naszych
zasobów węgla kamiennego wraz z bezpowrotną likwidacją dostępu do tych
zasobów.
To działanie ma rzekomo pomóc Polsce wypełnić założenia tak zwanego
europejskiego zielonego ładu, ograniczając emisję dwutlenku węgla, wywołującego
rzekomo silny efekt ocieplenia klimatu. Tezy te są ciągle kontrowersyjne
w kontekście aktualnej wiedzy naukowej. Dominuje obecnie ideologia mówiąca
o wpływie emisji CO 2 na klimat. Przy czym nie ma tu znaczenia, że rzetelna nauka
nie potwierdza takiego wpływu w oparciu o potwierdzone dane historyczne sprzed
wielu milionów lub miliardów lat.
Skutki tych działań Rządu RP to w pierwszej kolejności problem zwalnianych
w przyszłości z pracy górników i głównie na ten temat prowadzone są negocjacje
przedstawiciela Rządu z górnikami.
Wyrażamy sprzeciw wobec tego, aby cała dyskusja na temat polskiego węgla
sprowadzona została do wyznaczenia dat zamykania kopalń i osłonowych
działań dla ich pracowników. Sprawa dotyczy bowiem suwerenności
energetycznej całej Polski.
Według tego projektu nastąpi bezpowrotne odcięcie dostępu do znajdujących się
w Naszym Kraju złóż nośników energii, niezależnych od warunków klimatycznych,
obcych technologii i dobrej lub złej woli zewnętrznych dostawców innych źródeł
zasilania energetycznego. Ponadto zostaną zaprzepaszczone unikalne polskie
osiągnięcia technologiczne, związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem
tego cennego surowca.

Wiele polskich przedsiębiorstw obsługujących górnictwo poniesie straty lub ulegnie
likwidacji. Unia Europejska co prawda zobowiązała się do określonego wsparcia
finansowego tych przemian, lecz doświadczenie uczy, W tym samym czasie kiedy
Polska jest zmuszana do likwidacji przemysłu węglowego to w innych państwach
członkowskich UE np. w Niemczech, powstają kopalnie węgla i elektrownie
węglowe.
Jesteśmy przeciwni bezpowrotnej utracie dostępu do kluczowego własnego
nośnika energii i uzależnienia się całkowicie od zewnętrznych dostawców
i obcych technologii.
Domagamy się od Rządu RP realizacji polityki energetycznej Polski
polegającej nie na likwidacji eksploatacji naszych suwerennych zasobów
w postaci węgla, ale na racjonalnym działaniu, w którym węgiel znajdzie
właściwe, sensowne i należne miejsce.
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