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Prohlášení Českého odborového svazu energetiků k vyjádření vlády ČR a představenstva
ČEZ, a. s., o dostavbě Elektrárny Temelín
Vláda České republiky rozhodla, že nedá žádnou záruku na výstavbu dvou bloků na ETE.
Na tomto základě rozhodlo představenstvo ČEZ, a. s., zrušit zadávací řízení pro dostavbu
dvou bloků v ETE.
Jako odboráři a především zaměstnanci ČEZ, a. s., jsme silně znepokojeni současnou situací,
kterou vytváří na energetickém trhu Evropská unie, jako jsou např. zcela neopodstatněné
dotace do obnovitelných zdrojů a neřešení trhu s povolenkami. Dále pak nejednotnost
Evropské komise pro energetiku, kde se prosazují zájmy velkých zemí, bez ohledu na dopady
na ostatní a v neposlední řadě chybějící Státní energetická koncepce.
Žádáme vládu ČR, když už udělala jeden krok, aby udělala i další, a to zajištění uhlí pro provoz
elektráren a tepláren. To znamená posunutí nebo úplné zrušení územních limitů pro těžbu
uhlí a tím zajištění práce pro tisíce lidí pracujících v energetickém sektoru. Protože není
ohrožen jen důl Paskov, ale i tisíce pracovních míst na severu (nejvíce okres Most) a západě
(nejvíce okres Sokolov) České republiky. Dále žádáme vládu ČR, aby přehodnotila svoje
rozhodnutí ohledně dostavby dalších atomových zdrojů. Co se dnes jeví jako nevýhodné,
může být za deset a více let považováno za úspěšné strategické rozhodnutí.
Lze říci, že tuto situaci způsobili politici, tak od nich očekáváme, že budou tento problém
řešit, a od vlády České republiky, že to bude řešit s ohledem nejen na zájmy naší republiky,
ale i obyčejných lidí.
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