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MŚ: WĘGIEL, ŁUPKI I GEOTERMIA FILARAMI
BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO
Podczas wspólnej konferencji prasowej z premier Beatą Szydło szef resortu środowiska podkreślał, że
z polskiego punktu widzenia kluczowym jest, aby europejska polityka klimatyczna była zgodna z
zapisami tzw. porozumienia paryskiego. Zdaniem Jana Szyszko niezwykle istotnym terminem w tym
kontekście jest "neutralność klimatyczna" i uwzględnianie w regulacjach UE pochłaniania CO2 przez
glebę i lasy. Minister podkreślił również rolę krajowych zasobów w procesie wzmacniania
bezpieczeństwa energetycznego - szczególnie ważne w tym kontekście ma być węgiel, gaz łupkowy i
geotermia.
Szyszko wraz z premier Beatą Szydło wystąpił na konferencji prasowej po podsumowaniu
dotychczasowych prac resortu środowiska.
Minister podkreślił, że priorytetem programu Ministerstwa Środowiska jest udostępnienie bogatych
zasobów środowiskowych Polski dla rozwoju gospodarczego kraju, zgodnie z koncepcją
zrównoważonego rozwoju. "Użytkuj te zasoby przyrodnicze dla dobra człowieka, twórz miejsca pracy,
a zasoby przyrodnicze nie mogą ulegać pogorszeniu - wręcz odwrotnie, wraz z rozwojem
gospodarczym mogą ulegać poprawie tam, gdzie jest to możliwe" - mówił Szyszko.
"Polska posiada przebogate zasoby energetyczne. Gdy popatrzymy na mapę Unii Europejskiej, prawie
90 proc. podstawowego tradycyjnego nośnika energii, takiego jak węgiel kamienny, znajduje się na
terenie Polski. Tyle samo w sensie wymiernym znajduje się węgla brunatnego, przebogate zasoby
gazu łupkowego, ogromne zasoby geotermalne" - podkreślił minister. "A więc polskie bezpieczeństwo
energetyczne, myślę że również bezpieczeństwo energetyczne Europy, może być budowane na bazie
wykorzystania tych nośników energii" - dodał.
Szef resortu środowiska odniósł się także do europejskiej polityki klimatycznej. Zaznaczył, że powinna
być ona zgodna z zapisami Porozumienia paryskiego.„Hasło, które przyświeca naszym działaniom to
neutralność klimatyczna. Dlatego na forum UE będziemy dalej zabiegać o uwzględnienie w unijnej
polityce klimatycznej zapisów dotyczących pochłania CO2 przez lasy i glebę” - powiedział.
Minister Szyszko przypomniał również, że w Marrakeszu, podczas konferencji COP22, powierzono
Polsce organizowanie 24. szczytu klimatycznego ONZ.”Organizacja COP24 jest dowodem
zaangażowania polskiego rządu w działania na rzecz ochrony klimatu. To, że Polska będzie miała
zaszczyt goszczenia konferencji jest dla nas wielkim sukcesem”– dodał minister.
Spotkanie odbyło się 6 lutego 2017 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Zobacz także: Zagrożenie dla polskiego przemysłu? ,,Unia ma być niskowęglowa"
Zobacz także: JSW: redukcja wydatków na bezpieczeństwo o ponad 100 mln zł
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