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Въпросник за политическите партии, участващи
в парламентарните избори на 26.03.2017 г.
Екологично сдружение „За Земята“ и „Грийнпийс“-България от години
наблюдават въглищния сектор в България и работят за справедливо и
безболезнено излизане от въглищната зависимост на страната, особено
в райони като Перник, Бобов дол, Стара Загора, Раднево и Гълъбово.
Ние сме убедени, че въглищната индустрия има своето място в
индустриалната история, но няма бъдеще нито в България, нито където
и да било по света. Нашата цел е да намерим диалог с хората, които
работят в индустрията, и с тези, засегнати от нея - миньори,
профсъюзи, национална и местна власт, и по този начин да осигурим
заетост и бъдеще на хората отвъд въглищата.
Този въпросник е стъпка към инициирането на диалог. Въпросите,
които искаме да зададем на всички партии, се отнасят до бъдещето на
сектор „Енергетика“ и ще бъдат разпространени публично, заедно със
съпътстващите ги отговори.

До политическа партия/коалиция:
Развитието на ядрената енергетика в България чрез „строежа“ на АЕЦ
Белене стана символ на корупция и разхищаване на средства от
държавния бюджет.
1) Трябва ли българските правителства да работят за премахване на
ядрената енергетика или тъкмо обратното - да полагат усилия за
нейното развитие? Каква е визията на Вашата партия?
Промените в климата са важен фактор в изготвянето на енергийната
политика на ЕС и на страната ни като част от този съюз. Ето защо
искаме да разберем каква е ролята на България в този процес според
Вас:
2) Трябва ли българските правителства да работят за прекратяване
употребата на изкопаеми горива в страната в следващите: a) 20; б) 30;
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в) 40; г) 60 години?
3) Каква е визията Ви за излизане от зависимостта на страната по
отношение на изкопаемите горива?
4) Каква е позицията Ви за повишаване на дела на възобновяемите
източници на енергия с акцент върху децентрализацията на
производство на енергията и достъп на отделните домакинства до
малки, местни централи на биомаса, слънчева, термална и вятърна
енергия. Какви конкретни мерки можете да предложите, за да станат
малките ВЕИ-инсталации по-достъпни?
5) В контекста на Парижкото споразумение, какви мерки смятате, че
страната ни трябва да предприеме в краткосрочен план за
преминаване към нисковъглеродна икономика?
6) В контекста на обсъждания нов законодателен пакет на ЕС „Чиста
енергия за всички европейци“, с който се цели изпълнението на
задълженията от Парижкото споразумение, считате ли, че на
българските граждани трябва да бъде предоставена възможността
сами да произвеждат енергията си? Ако да, то какви мерки смятате да
предприемете, за да облекчите процедурите и изискванията за
инсталиране на малки ВЕИ инсталации в дома и бизнеса?
7) Какви мерки бихте предприели за постепенното намаляване на броя
на енергийно бедните хора в страната, които получават помощи? Каква
трябва да бъде помощта?
8) Трябва ли да се повиши дела на изследователските фондове на ЕС за
развитие на възобновяемите енергийни източници; на ядрената
енергетика; за запазване на сегашното съотношение между ядрена
енергетика и възобновяеми източници?
9) Подкрепяте ли многократно увеличаване на фондовете на ЕС,
включително и на структурните фондове за енергийна инфраструктура
и енергийна ефективност? Ако да, то къде трябва да е фокусът на
подкрепата?
10) Каква е позицията Ви относно инвестициите в железопътния
транспорт? Смятате ли, че може да се повиши използването му за
пренос на стоки през страната ни за сметка на магистралите, както и
да се повиши ролята му при превоза на пътници?
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