Tisková zpráva:

V Senátu startuje petice: „Peníze z emisních povolenek zpátky
do regionů“
Zatímco z uhelných regionů miliardy odtékají a mizí ve státním rozpočtu, problémy narůstají.

Na půdě senátu byla dne 27. února oficiálně odstartována petice za záchranu sociální a ekonomické stability
Karlovarského a Ústeckého kraje. Petice vznikla z jako reakce na občanskou nespokojenost s nefunkčním systémem
rozdělování peněz získaných prodejem emisních povolenek a zaštítili jí senátoři Miroslav Balatka (Sokolov), Přemysl
Rabas (Chomutov) a Alena Dernerová (Most).
Tato petice upozorňuje na alarmující stav uhelných regionů Karlovarského a Ústeckého kraje, jimž v horizontu
několika let hrozí sociálně-ekonomický kolaps. V důsledku útlumu a ukončení těžby a zpracování hnědého uhlí
zaniknou tisíce pracovních míst, což přinese drastický ekonomický i sociální propad. Na tyto změny se náš stát nijak
nepřipravuje a v transformaci uhelných regionů naprosto selhává.
Již nyní patří Karlovarský kraj spolu s Ústeckým k nejhůře strukturálně postiženým oblastem České republiky. Oba
regiony mají nejnižší HDP na obyvatele. Směřuje do nich také nejméně prostředků z rozpočtu státu i z EU (kohezních)
fondů. Tyto oblasti se dlouhodobě potýkají s nízkým výkonem lokální ekonomiky, nezaměstnaností, nízkými mzdami,
vysokou ekologickou zátěží, nejvyšším počtem exekucí a dalšími problémy. Právě v těchto regionech se nachází
nejvíce sociálně vyloučených lokalit. To všechno způsobuje i setrvalý pokles počtu obyvatel, kteří se stěhují pryč.
Z našich krajů nenávratně odchází finanční prostředky v řádech miliard korun*, skrze platbu za emisní povolenky**.
Ty nejsou zpět investovány a mizí ve státním rozpočtu, aniž by se plně využívaly na pomoc v místech odkud
pocházejí. Jde o nespravedlivé vyvádění peněz z chudých a strukturálně postižených oblastí. S tímto stavem zásadně
nesouhlasíme. Jsme přesvědčeni, že naše kraje nepotřebují další nefunkční analýzy a koncepce, ani akční plány, které
zůstávají jen na papíře. Potřebujeme finanční prostředky na rozvoj a projekty, které ho zajistí.
Požadujeme proto vytvoření transformačního fondu, který bude sloužit k financování strukturálních změn v
Karlovarském a Ústeckém kraji, prioritně k tvorbě nových kvalifikovaných pracovních míst v Sokolovské a Mostecké
hnědouhelné pánvi. Chceme, aby tento transformační fond byl naplněn právě finančními prostředky, které stát
odčerpává formou prodeje emisních povolenek z území Karlovarského a Ústeckého kraje.
A v neposlední řadě, vyzýváme proto vládu ČR a příslušné orgány k zodpovědnému a prioritnímu řešení situace
strukturálně postižených regionů.
--

*V letech 2019 – 2022 zaplatí jen těžební společnost Sokolovská uhelná do státního rozpočtu přes 8 miliard korun jen za emisní povolenky.

**Emisní povolenky jsou nástroj, jehož cílem je snižování emisí skleníkových plynů, k čemuž Českou republiku zavazuje dohoda přijata na
úrovni Evropské unie. Pro svou činnost je musí nakupovat většina elektráren a průmyslových podniků, přičemž k nejvyššímu nákupu, a tudíž i
odlivu finančních prostředků dochází v okresech, kde je zkoncentrovaná těžba a zpracování hnědého uhlí k energetickým účelům.
-Petici a petiční archy jsou dostupné online na webu www.miroslavbalatka.cz
Kontakt: Asistent senátora Miroslava Balatky - Jiří Duchek, +420 774 045 003, jiri.duchek@stan.cz
Vyplněné petiční archy lze doručit na adresu: Miroslav Balatka, obvodní kancelář, Boženy Němcové 2042, Sokolov 35601

