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Polsko se kvůli své závislosti na uhlí stává centrem 
pozornosti Evropské unie. Ta nyní usiluje o dekarbon-
izaci energetiky, která je největším zdrojem emisí v EU. 
Klimatická politika je hlavní politickou prioritou EU a 
tlak požadující uzavření polských uhelných dolů a ele-
ktráren je čím dál silnější.

Server EURACTIV přináší sérii článků zaměřenou na 
konec uhlí ve střední Evropě a s tím spojené ekonom-
ické a sociální dopady. Zvláštní pozornost věnuje právě 
Polsku, jehož energetickém mixu uhlí dominuje.
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Německo, Polsko a Česko 
tvoří takzvaný hnědouhelný 
trojúhelník, který produkuje 

většinu evropské uhelné elektřiny. 
S ochranou klimatu jako hlavní 
politickou prioritou se ale celá Evropa 
postupně přiklání k elektřině z 
obnovitelných zdrojů energie.

Generální tajemník OSN Antonio 
Guterres prohlásil, že pokud chtějí 
země OECD splnit své závazky 
vyplývající z Pařížské klimatické 
dohody, měly by odstavit uhlí již do 
roku 2030.

Lídři zemí EU se v prosinci 2019 
dohodli na tom, že Evropská unie 
se stane do roku 2050 klimaticky 
neutrální. Pro Německo, Polsko a 
Česko – tři hlavní uhelné země v Evropě 
– to znamená, že tlak na ukončení 
těžby uhlí a přechod k čistým zdrojům 
energii bude čím dál silnější.

Nutnost skoncovat s uhlím se 
však neopírá jen o environmentální 
argumenty. Silným faktorem je také 
ekonomický vývoj. Ceny emisních 
povolenek dosáhly rekordních výšin, 
když přesáhly hodnotu 40 eur za tunu 

vypuštěných emisí. V minulosti se 
přitom jejich cena pohybovala okolo 
10 eur.

Černé a hnědé uhlí jsou tak v 
pozici emisně nejnáročnějšího a 
zároveň ekonomicky neudržitelného 
zdroje. Loňská studie think tanku 
Agora Energiewende tvrdí, že většina 
hnědouhelných elektráren v Německu, 
Polsku a Česku bude v druhé polovině 
této dekády nerentabilní.

„Čas uhelných elektráren končí 
a řada jednotek již nepřináší žádné 

Pokračování na straně  5
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výnosy. Vývoj na trhu by měl být v 
národních strategiích reflektován a v 
rámci uhelného trojúhelníku by mělo 
dojít ke koordinaci,“ uvádí studie.

Strategie ukončování těžby uhlí 
ale dosud na regionální ani evropské 
úrovni nijak koordinovány nebyly 
a každá země přijímá samostatná 
rozhodnutí. Nekoordinovaný přístup 
se promítá zejména v sociální politice.

„Stále se nacházíme v situaci, kde 
politické ambice leží na evropské 
úrovni, zatímco politické nástroje 
na národní úrovni,“ uvedla Judith 
Kirton-Darlingová, zástupkyně 
generálního tajemníka odborové 
federace IndustriALL.

„Na konci se proto vždy dočkáme 
fragmentovaného efektu a výsledkem 
jsou regionální rozdíly. Někde 
jsou lídři, jinde zaostalci,“ uvedla v 
rozhovoru.

Debata o konci uhlí není pro 
Německo žádnou novinkou. 
Spalování černého uhlí je ekonomicky 
nevýhodné již od 70. let minulého 
století, německá vláda jej ale stále 
dotuje, aby bylo čím svítit, dodal 
Philipp Litz, spoluautor studie think 
tanku Agora Energiewende.

Otázkou zůstává, jak rychle se 
trojici zemí podaří uhlí odstavit a 
nahradit jej čistými zdroji energie.

Podle think tanku by vyřazení 
všech hnědouhelných elektráren 
z německého energetického mixu 
snížilo emise z energetiky o 32 až 55 
procent oproti dnešní úrovni, záleželo 
by však na rychlosti transformace.

Odstavení uhelných zdrojů není ze 
dne na den možné. Budování nových 
energetických kapacit vyžaduje 
odpovědné plánování a roky práce. 

Energetická transformace má totiž 
vážné socio-ekonomické dopady. 
Odrazilo se to i v čerstvém rozhodnutí 
polských orgánů prodloužit těžbu 
v hnědouhelném dole Turów až 
do roku 2044, přestože Polsko 
nyní čelí české žalobě u Soudního 
dvora EU. Česko si stěžuje, že důlní 
těžba ohrožuje zásoby pitné vody 
v příhraničním regionu. Polské 
ministerstvo pro klima argumentuje 
tím, že rozhodnutí o prodloužení 
těžby bylo přijato ve veřejném zájmu. 
Důl Turów totiž dodává uhlí do místní 
elektrárny, která vyrábí zhruba 5 % 
polské energie.

Státní podnik PGE, který 
elektrárnu provozuje, tvrdí, že 
okamžité zastavení těžby v dole 
by způsobilo ekonomický kolaps 
celého regionu a otřáslo by stabilitou 
polského energetického systému.

 TŘI PŘÍSTUPY K 
TRANSFORMACI

Německo, Polsko a Česko byly 
na uhlí závislé již před třiceti lety a 
žádný stát se nechtěl stát tím prvním, 
kdo uhlí ze svého energetického 
mixu vyřadí. Ekonomický a 
environmentální tlak je ale podle 
Aleksandry Gawlikowské-Fykové, 
spoluautorky studie zastupující 
polský think tank Forum Energii, 
nakonec přiměl k akci.

Všechny tři země nyní spojuje 
obava o zajištění energetické 
bezpečnosti poté, co uhelné 
elektrárny ukončí provoz. Česko a 
Německo jsou v transformaci oproti 
Polsku o krok napřed. Oba dva státy 
vytvořily uhelné komise, jejichž 
úkolem bylo doporučit konkrétní 
datum pro ukončení těžby a spalování 
uhlí.

Zatímco Německo se rozhodlo 

vyřadit uhlí do roku 2038, Česko 
zatím rozhodnuté není. Na stole jsou 
dva termíny – rok 2033 a rok 2038. 
Uhelná komise doporučila pozdější 
termín, politická shoda na roku 
ukončení těžby však zatím chybí.

Německo je z trojice zemí nejdál i 
v rozvoji obnovitelných zdrojů, které 
dnes pokrývají 50 procent spotřeby 
energie v zemi.

Česko se pro změnu může opřít 
o dodávky energie z jaderných 
elektráren. Jádro se podílí na výrobě 
elektřiny v Česku z 35 procent. 
Německo naopak s jadernou energií 
končí, a to již v roce 2022. „Pokud by 
se Německo rozhodlo odstavit uhlí 
místo jádra, na emise by to mělo určitě 
pozitivní efekt,“ podotkl Litz.

Co se týče sociálních aspektů 
transformace, uhelné elektrárny sice 
ukončí svůj provoz zhruba ve stejnou 
dobu, kdy většina jejich zaměstnanců 
půjde do důchodu, uhelné regiony ale 
potřebují pracovní místa pro mladší 
generaci.

POLSKÁ CESTA

Polsko se již začíná poohlížet po 
nových odvětvích, která by mohla 
v uhelných regionech zajistit nová 
pracovní místa i ekonomicky rozvoj. 
Polské Slezsko by se mělo například 
stát domovem pro dodavatelský 
řetězec v sektoru baterií.

Transformace polských uhelných 
regionů ale bude trvat mnohem déle 
než proměna emisně náročných 
oblastí bohatšího Německa.

Polská vláda se již dohodla 
se zástupci odborů na ukončení 
těžby uhlí v roce 2049, tedy pouhý 
rok před tím, než by měla EU 
dosáhnout klimatické neutrality. 

Pokračování na straně  6
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Ochránci klimatu dohodu označují 
za neambiciózní, odboráři jim však 
připomínají, že dosažení dohody bylo 
velice náročné.

„Mějme na paměti, že tato 
dohoda pokrývá polovinu všech 
evropských horníků. Je kolosální. 
Pokud porovnáte čas jejího dosažení 
s ostatními zeměmi, například s 
Německem, je to obrovský pokrok,“ 
uvedla Judith Kirton-Darlingová, 
která dříve působila jako poslankyně 
Evropského parlamentu za Velkou 
Británii.

Kirton-Darlingová nicméně 
přiznává, že dohoda nemůže zabránit 
dřívějšímu odstavení uhelných 
elektráren.

„Musíte tyto lidi přibrat na palubu 
vlaku a vydat se správným směrem, 
abyste mohli pokračovat v procesu. 
Pokud budeme postupovat na naší 
cestě společně, vlak může v budoucnu 
postupně zrychlovat,“ dodala expertka 
pro server EURACTIV.

Podle think tanku Agora 
Energiewende Polsko skoncuje s 
uhlím rychleji.

„Rok 2049 není vůbec realistický a 
horníci to vědí. Myslím si ale, že chtějí 
pracovat co nejdéle, protože jim to 
přináší zisk,“ uvedla Lidia Wojtalová, 
expertka na klima a energetiku z 
think tanku Agora Energiewende.

„Panuje zde jakýsi étos, že polští 
horníci jsou základem energetické 
bezpečnosti,“ prohlásila Wojtalová. 
S ekonomickou krizí způsobenou 
pandemií covid-19 se to však může 
změnit. „Máme tu pandemii, 
která narušila dosavadní úvahy o 
nezbytnosti podpory uhelných dolů za 
každou cenu. Lidé ztrácí práci, zdraví 
a žádné zasažené skupině se takové 
podpory nedostává,“ dodala.

Polská vláda se mezitím snaží 
převzít kontrolu nad uhelnými 
elektrárnami, které byly dosud ve 
vlastnictví energetických společností. 
Vláda je chce vložit do takzvané špatné 
banky, kam se ukládají nefunkční 
aktiva, a dotovat jejich provoz, dokud 
nebudou moci být odstaveny.

Polské ministerstvo státního 
majetku v prohlášení uvedlo, že 
takový krok umožní „postupnou 
a dlouhodobou transformaci 
energetického sektoru“ a nahrazení 
uhlí nízkouhlíkovými a zelenými 
zdroji.

Polsko se navzdory své závislosti 
na uhlí snaží kráčet cestou směrem k 
čistší energetice. Produkce elektřiny z 
uhlí se loni poprvé v historii propadla, 
a to z 90 procent na 70 procent. Mohl 
za to zejména vyšší výkon solárních 
elektráren, kapacita fotovoltaik 
vzrostla jen za loňský rok ze 1,5 GW na 
4 GW.

Polsko plánuje zvýšení podílu 
obnovitelných zdrojů na výrobě 
energie, a to až na 50 procent do roku 
2030. Vláda také mění pravidlo 10H, 
podle kterého musí větrné elektrárny 
být od lidských obydlí vzdáleny 
nejméně ve vzdálenosti vyšší, než je 
desetinásobek výšky elektrárny.

S obnovitelnými zdroji koketuje 
i PGE. Výkon větrných elektráren by 
se měl do roku 2030 zvýšit o 3,5 GW, 
zatímco u solárních by se mělo jednat 
o 3 GW.

„Obchodní model společnosti 
bude nakonec zahrnovat výrobu 
elektřiny z obnovitelných zdrojů, 
nízkouhlíkovou a bezuhlíkovou 
výrobu tepla, spolehlivou síťovou 
infrastrukturu a moderní energetické 
služby. Celková modernizace a 
přechod na zelené zdroje vyžaduje 
ze strany PGE obrovské finanční, 

organizační, ekonomické a sociální 
úsilí,“ uvedla společnost.

Experti k tomu dodávají, že Polsko 
bude ke své transformaci potřebovat 
zemní plyn jako přechodný zdroj 
energie, a to zejména do roku 2030, po 
kterém chtějí Poláci zprovoznit svou 
první jadernou elektrárnu.

Wojtalová však varovala, že Polsko 
by se mezitím mohlo stát příliš 
závislým na plynu a zopakovat si tak 
komplikovaný scénář odstavování 
uhelných elektráren právě s plynem. 
Opatrně by se mělo přistupovat i k 
tempu transformace.

„Zrychlení je dobré, ale pokud 
děláte ve stejný moment hodně 
věcí a bez koherentního plánu, 
můžete očekávat, že některé části 
transformace nebudou fungovat. 
Může se stát, že některé z nich budou 
vynechány, ignorovány nebo se 
nemusí vzít v potaz jejich dlouhodobé 
dopady na ekonomiku a společnost,“ 
uzavřela expertka.

Pokračování ze strany 5
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Napětí na polsko-česko-
německých hranicích 
způsobené prodloužením 

těžby v uhelném dole Turów stále 
roste. Česko tvrdí, že těžba je už rok 
nelegální a že způsobuje kontaminaci 
místní pitné vody.

Česko se odhodlalo k ojedinělému 
kroku a v únoru zažalovalo Polsko 
u Evropského soudního dvora. 
Důvodem je prodloužení těžební 
koncese povrchovému uhelnému dolu 
Turów, který se nachází jen kousek za 
polskými hranicemi.

Praha se domnívá, že Varšava 
porušila směrnici EU o posuzování 
vlivů na životní prostředí, podle 
které mělo být prodloužení těžby 
konzultováno napříč hranicemi. 

Polsko podle Česka navíc porušilo 
zásadu spolupráce zakotvenou ve 
Smlouvě o EU.

Unijní soudci se nyní případem 
zabývají a již brzy by měli rozhodnout 
o předběžném opatření v podobě 
dočasného uzavření dolu, které Česko 
požaduje.

Polské ministerstvo pro klima 
uvedlo, že jeho rozhodnutí prodloužit 
licenci je ve veřejném zájmu, neboť 
Turów dodává hnědé uhlí do nedaleké 
elektrárny, která zajišťuje výrobu 
přibližně 5 procent polské energie.

PGE, státní energetická skupina 
provozující elektrárnu, rovněž uvedla, 
že náhlé uzavření Turówa by mohlo 
vést k hospodářskému kolapsu v 

regionu a otřást „stabilitou polského 
energetického systému“.

„Je zde téměř 80 000 pracovníků, 
spolupracovníků a jejich rodin, jejichž 
živobytí závisí na existenci dolu a 
elektrárny – uzavření dolu povede 
ke zhroucení celého regionu, jehož 
obyvatelé nemají reálnou vyhlídku 
na to, že by si v krátké době našli jiné 
zaměstnání nebo alternativní zdroje 
příjmů,“ uvedla Wioletta Czemiel-
Grzybowská, předsedkyně správní 
rady PGE GiEK.

Tvrzení energetické společnosti 
však zpochybňují aktivisté, kteří tvrdí, 
že v dubnu 2021 bylo v hnědouhelném 
dole a elektrárně Turów zaměstnáno 
pouze 3 536 lidí. Zatímco počet 
obyvatel regionu na konci roku 2019 

Pokračování na straně 8
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Turów: Polský důl, který se stal 
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Pokračování na straně 9

činil 89 200 osob, v komplexu Turów 
je zaměstnáno pouze 6 procent z nich, 
vyplývá ze statistik.

Aktivisté rovněž zpochybňují 
tvrzení PGE, že elektrárna Turów 
zajišťuje „až 7 procent“ polské 
elektřiny s tím, že v roce 2019 se mělo 
jednat zhruba o 3 procenta.

„Polští občané se obávají, že by 
mohli ze dne na den přijít o práci. Tato 
zpráva se šíří na polské straně,“ uvedla 
právnička Petra Urbanová, která se 
případem zabývá.

NÁROČNÁ HISTORIE, 
NÁROČNÁ SOUČASNOST

Spor o Turów vynesl na světlo 
pohnutou minulost příhraničního 
regionu.

Důl je v provozu už sto let a má 
za sebou silnou historii. Původně 
německý důl se po druhé světové 
válce dostal do vlastnictví Poláků, 
uhlí ale nadále dodával do německé 
elektrárny. Později byla na polské 
straně vybudována nová elektrárna, 
kterou měla v roce 2020 doplnit nová 
výrobní jednotka. Elektrárna by tak 
potřebovala více uhlí než předtím.

Německu zbývá několik týdnů 
na to, aby se k české žalobě připojilo. 
Ve sporu se ale zatím drželo při 
zemi. Polsko-německé vztahy jsou 
v současné době napjaté zejména 
kvůli výstavbě rusko-německého 
plynovodu Nord Stream 2, který 
Varšava ostře kritizuje. Berlín se tak 
zdráhá toho, aby vléval další olej do 
ohně.

Kvůli německé opatrnosti jsou 
Češi v boji proti prodloužení těžební 
licence sami. Kromě obav o životní 
prostředí poukazují čeští politici a 
ekologické nevládní organizace na 

porušování práva EU, podle kterého 
by měly před rozšířením provozu dolu 
proběhnout regionální konzultace.

Polsko v roce 2015 zadalo svým 
úřadům vypracování zprávy o 
regionálním dopadu dolu Turów na 
sousední země. Studie sice v roce 
2018 spatřila světlo světa, Češi a 
Němci s ní však nebyli spokojeni, 
nezahrnovala totiž jimi požadované 
environmentální aspekty.

Zatímco PGE tvrdí, že přeshraniční 
konzultace mezi Polskem, Českem 
a Německem trvaly několik let, 
podle kritiků se dvěma dotčeným 
státům dostaly pouze nedostatečné 
informace.

Praha se loni obrátila se svými 
obavami na Evropskou komisi. Po 
vyslechnutí obou strana dala Komise 
Česku částečně za pravdu, když 
ve svém prosincovém stanovisku 
uvedla, že polské úřady „nesprávně 
aplikovaly“ dvě směrnice – směrnici 
týkající se posuzování vlivů na 
životní prostředí a směrnici o 
přístupu veřejnosti a členských 
států zapojených do přeshraničních 
konzultací k informacím.

Třetí českou výtku ohledně 
údajného porušení směrnice o vodě 
označila Komise ze neopodstatněnou.

Aktivisté tvrdí, že Praha tak neměla 
jinou možnost, než hnát Polsko k 
soudu. Jednalo se o první případ, kdy 
jedna země EU zažalovala jinou kvůli 
obavám o životní prostředí.

„Dlouho jsem se snažil vyřešit 
spor bez hašteření před soudem,“ 
uvedl bývalý český ministr zahraničí 
Tomáš Petříček (ČSSD), jehož návrh 
zažalovat Polsko schválila vláda 21. 
února.

Polská PGE označila tento krok za 
„predátorskou kampaň“ české vlády. 
Pozastavení těžby požadované českou 
vládou v rámci předběžného opatření 
by podle společnosti bylo doslova 
„katastrofou pro celý polský region“ a 
jeho obyvatele, jejichž živobytí závisí 
na těžbě. Společnost dále uvedla, že 
během přeshraničních konzultací 
zodpověděla tisíce dotazů a že buduje 
tzv. protifiltrační clonu, která by měla 
zabránit dalšímu znečišťování vody.

SELHÁNÍ REGIONÁLNÍ 
SPOLUPRÁCE

Evropská komise na dotaz serveru 
EURACTIV uvedla, že oběma stranám 
sporu nabídla pomoc a že se nyní čeká 
na rozhodnutí Soudního dvora EU.

„Komise podpořila dialog mezi 
členskými státy a nabídla jim pomoc. 
Je však na samotných členských 
státech, aby rozhodly, chtějí-li řešit 
spory jednáním nebo právní cestou 
před Soudním dvorem,“ sdělila 
serveru EURACTIV mluvčí Komise 
Vivian Loonelaová.

Do Evropské komise však byla 
vkládána nemalá očekávání.

„Turów bezpochyby porušuje 
evropské právo. Rypadla měla být 
dávno zastavena a je obrovskou 
chybou Evropské komise, že se 
tak dosud nestalo. Tohle Komise 
zpackala,“ řekl český europoslanec 
Mikuláš Peksa (Piráti, Zelení/EFA).

Odbory pro změnu poukazují na 
selhání regionální spolupráce v rámci 
EU.

„Turów je případová studie o 
mezích a slabinách mezinárodní 
spolupráce,“ uvedla Judith Kirton-
Darlingová, zástupkyně generálního 

Pokračování ze strany 7
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tajemníka mezinárodní odborové 
federace IndustriALL Europe.

„To je přesně ten důvod, proč 
je evropská spolupráce v oblasti 
životního prostředí, energetiky a 
klimatu naprosto klíčová,“ řekla v 
rozhovoru pro EURACTIV. „Protože 
to, co se stane na jedné straně hranice, 
má dopad na lidi žijící na druhé 
straně,“ dodala.

Podle Kirton-Darlingové budou 
unijní soudci při projednávání 
případu Turów „muset zvážit celý 
kontext“, včetně českých a polských 
argumentů.

„V obou případech jde o veřejný 
zájem,“ poznamenala s tím, že „škoda 
bude tak jako tak“. Zástupkyně 
evropských odborů nicméně trvá 
na tom, že důl musí být uzavřen na 
základě dohody, která bude brát v 
potaz zájmy horníků a jejich rodin.

„Myslím, že je škoda, že Evropská 
unie jako fórum pro dialog k vyřešení 
konfliktu nestačila. Od toho tu ale 
máme Evropský soudní dvůr jako 
posledního arbitra sporů mezi 
členskými státy v Unii. Je to ale 
nešťastný příběh,“ prohlásila Kirton-
Darlingová.

SPRAVEDLIVÁ 
TRANSFORMACE

Polsko mezitím tvrdí, že český 
požadavek na pozastavení těžby v 
dole Turów je v rozporu se zásadami 
„spravedlivé transformace“, která je 
součástí Zelené dohody pro Evropu.

„Požadavek okamžitého uzavření 
polského dolu vyvolává otazníky 
nad věrohodností záruk evropské 
solidarity a spravedlivé transformace, 
která je potřebná, ale musí být 
provedena plánovaně a postupně,“ 
uvedla PGE na zvláštní internetové 
stránce věnované dolu Turów.

Loni se unijní zákonodárci dohodli 
na vytvoření Fondu spravedlivé 
transformace s rozpočtem 17,5 
miliardy eur. Fond by měl regionům 
pomoci zbavit se emisně náročných 
průmyslových odvětví, jako je právě 
těžba uhlí. Hlavním příjemcem by 
měly být Německo a Polsko. Spor o důl 
Turów a neochota Varšavy stanovit 
datum konce těžby uhlí by však mohly 
vést k pozastavení financování.

„Doufáme, že žádný region ani 
místní komunity nezůstanou na 
holičkách a že Komise potvrdí možnost 
řešit negativní dopady probíhající 
proměny s pomocí Fondu spravedlivé 
transformace i v okolí Turówa,“ uvedla 
mluvčí PGE Małgorzata Babská.

Pokračování ze strany 8
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Uhelný důl a elektrárna Turów 
jsou „strategické pro zajištění 
energetické bezpečnosti 

Polska“, tvrdí státní společnost PGE, 
která stojí v centru sporu mezi Českem 
a Polskem kvůli rozšíření tamní těžby.

Česko se loni odhodlalo k 
ojedinělém kroku, když v únoru 
žalovalo Polsko u Soudního dvora 
EU kvůli rozšíření těžby v otevřeném 
uhelném dole Turów, který se nachází 
v těsné blízkosti českých hranic.

Žaloba má již od počátku podporu 
ekologů, kteří varují, že Češi žijící v 
lokalitě přicházejí kvůli těžbě o přístup 
k nezávadné pitné vodě. Unijní soudci 
se nyní českou stížností zabývají, 
a pokud jí vyhoví, mohou nařídit 
dočasné uzavření dolu. Rozhodnutí by 
se mělo objevit v blízké době a v Polsku 
rostou obavy spojené s možným 

ohrožení dodávek elektřiny.

Důl a elektrárna Turów se podle 
PGE podílí na výrobě zhruba 5 
procent polské energie a dodává 
elektřinu do přibližně 2,3 milionu 
domácností. Odstavení dolu by podle 
společnosti „viditelně otřáslo polským 
energetickým systémem, který nebude 
schopen rychle nahradit vyřazenou 
výrobní kapacitu.“

Podle analytiků se však na obzoru 
rýsuje větší riziko. Výroba uhelné 
energie v Evropě v posledních 
letech neustále klesá, protože 
elektrárny se dostaly pod tlak 
rostoucích cen emisních povolenek. 
Podle nedávné studie think tanku 
Agora Energiewende bude většina 
hnědouhelných elektráren v Německu, 
Polsku a Česku v druhé polovině této 
dekády trvale nerentabilní.

Vzhledem k tomu, že cena emisí 
uhlíku tento týden poprvé dosáhla 
50 eur za tunu, dny uhlí jsou podle 
analytiků sečteny.

„Cena uhlíku byla v posledních 
dvou letech zabijákem uhlí,“ řekl Georg 
Zachmann, analytik bruselského 
ekonomického think-tanku Bruegel. 
„A lidé očekávají, že to bude trvat 
i nadále,“ dodal s tím, že růst cen 
emisních povolenek urychluje útlum 
těžby uhlí v Evropě.

Podle Zachmanna neustálý růst 
cen povolenek znamená, že „trh má 
potenciál zničit uhlí již v této dekádě“.

PLÁN 
RESTRUKTURALIZACE 
ENERGETIKY

Polsko přesto minulý týden 

Pokračování na straně 11
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schválilo prodloužení těžební licence 
dolu Turów do roku 2044. Aktivisté 
v této souvislosti varovali před 
otevřením nové elektrárny o výkonu 
496 MW v Turówě, jejíž provoz měl 
být zahájen 30. dubna.

PGE tvrdí, že nová jednotka 
bude „nejmodernějším zařízením“, 
které nahradí tři nejstarší a nejvíce 
znečišťující výrobny. Aktivisté ale 
takový rok vzhledem ke klimatické 
krizi a očekávanému dalšímu růstu 
cen emisních povolenek kritizují.

„Veškerá výroba energie z uhlí 
v EU musí do roku 2030 skončit, 
jedině tak udržíme hranici oteplování 
pod 2 °C dle Pařížské klimatické 
dohody,“ uvedla Elif Gündüzyeliová, 
aktivistka z mezinárodní sítě pro boj 
proti změně klimatu CAN Europe.

„Prodloužit těžbu uhlí do roku 
2044 a uvést do provozu novou 
hnědouhelnou elektrárnu, která 
by začala fungovat nyní a která 
má být placena z kapes občanů, je 
nehorázné,“ dodala s tím, že výroba 
energie z uhlí je „zanikající byznys“.

V Polsku se však očekává, že útlum 
těžby uhlí potrvá déle než v jiných 
členských státech EU.

Uhlí v Polsku produkuje 70 
procent elektřiny, což je nejvyšší 
podíl mezi zeměmi EU. Varšava má 
sice velké plány v oblasti větrné, 
solární, jaderné i plynové energetiky, 
podle PGE je ale náhrada uhelných 
elektráren kolosální akcí, která potrvá 
až do roku 2050.

Energetická bezpečnost je jedním 
z hlavních zájmů Polska. Vláda 
se pokusila vytvořit pro uhelné 
společnosti záchrannou síť a udržet 
je během transformace v podobě 
záložního zdroje. Ministerstvo 
státního majetku v dubnu navrhlo 
restrukturalizaci energetického 
sektoru, a to zestátněním uhelných 
společností. Při životě by je měly 

udržet veřejné finance, a to až do doby 
jejich konečného odpojení od sítě.

Stát by měl podle tohoto plánu 
odkoupit 70 procent hnědouhelných 
společností, které v loňském roce 
vyrobily více než polovinu polské 
elektřiny. Provozovat by je měla 
Národní agentura pro energetickou 
bezpečnost (NABE).

„NABE bude plně soběstačným 
subjektem, který na jedné straně 
zaručí energetickou bezpečnost, 
a na druhé straně udržitelnou 
transformaci soustavy,“ uvedla PGE.

„(NABE) bude provádět pouze 
investice a modernizace nezbytné 
pro udržení účinnosti provozovaných 
uhelných elektráren, nikoli stavět 
nové a postupně odstavovat uhelné 
bloky,“ sdělila společnost PGE serveru 
EURACTIV.

 VZNIKNE „ŠPATNÁ 
BANKA“

Plán restrukturalizace polské 
energetiky zatím není hotový a bude 
ho muset schválit Evropská komise.

Analytici však upozorňují, že 
současný návrh není slučitelný s 
klimatickými cíli Evropské unie. 
Jeho schválení ze strany regulátorů 
hospodářské soutěže tak považují za 
nepravděpodobné.

„Jediným způsobem, jak by mohl 
dostat zelenou od Bruselu, by bylo 
stanovit datum ukončení těžby uhlí 
v dekádě začínající s rokem 2030,“ 
prohlásil analytik klimatické politiky 
Paweł Wiejski z varšavského 
Institutu zelené ekonomiky.

Polská vláda před nedávnem 
podepsala dohodu s odborovými 
svazy o uzavření posledního 
uhelného dolu v zemi v roce 2049, 
tedy těsně před rokem 2050, kdy má 
EU dosáhnout klimatické neutrality.

Analytici se však domnívají, že to 
může být příliš pozdě a v rozporu s 
klimatickými cíli EU.

Práce nově vznikající agentury 
NABE má být totiž sladěna s polskou 
energetickou strategií, kterou vláda 
představila začátkem letošního roku. 
Strategie předpokládá, že uhlí bude 
hrát významný podíl v polském 
energetickém mixu až do roku 2040. 
Upozornil na to analytik varšavského 
think-tanku Instrat Paweł Czyżak.

„Taková úroveň produkce energie 
z uhlí by ohrozila celoevropské cíle 
snížení emisí skleníkových plynů 
o 55 procent,“ uvedl s tím, že cílem 
polské strategie je pouze „prodloužit 
financování uhelných kapacit v 
Polsku z peněz EU“.

Na druhou stranu, rozhodnutí 
Polska vytvořit pro uhelná aktiva 
„špatnou banku“ je podle něj 
významným krokem. „Vláda 
konečně připouští, že tento průmysl 
je zátěží pro budoucnost polského 
energetického systému,“ řekl.

Polsko však není jediným státem, 
který se snaží uhlí odstavit. Dalším 
uhelným gigantem je Česko, které o 
termínu ukončení těžby uhlí zatím 
nerozhodlo. Zatímco jedna část vlády 
se přiklání k roku 2033, druhá dává 
přednost pozdějšímu roku 2038.

S uhlím se vypořádává i německá 
vláda, která bolestně odsouhlasila 
rok 2038. Vysloužila si za to kritiku 
ekologů, podle kterých je to příliš 
pozdě. Navíc se jim nelíbí přehnaně 
štědré kompenzace pro uhelné 
společnosti. Kompenzační program 
s rozpočtem 4,35 miliardy eur 
prošetřuje i Evropská komise.

Podle analytika Zachmanna je 
z dosavadních českých, polských i 
německých plánů patrné, že se jedná 
spíše o „záchranná lana pro uhelný 
průmysl, než o plány urychlení 
útlumu těžby uhlí.“

Pokračování ze strany 10
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Evropští odboráři vítají 
ambiciózní evropskou 
klimatickou politiku. 

Upozorňují ale, že ruku v ruce s 
ní musí jít stejně ambiciózní plán 
sociální transformace. V opačném 
případě může klimatická politika 
vyvolat odpor, říká v rozhovoru pro 
EURACTIV Judith Kirton-Darlingová.

Judith Kirton-Darlingová je 
zástupkyní generálního tajemníka 
IndustriALL, mezinárodní odborové 
federace.

Útlum těžby uhlí v Evropě nabírá na 
tempu a řada zemí již stanovila termíny 
pro její ukončení. Jak se Evropě celkově 
daří zvládat sociální dopady útlumu 
těžby uhlí, a to jak na úrovni EU, tak na 
úrovni jednotlivých států?

V Evropě skutečně došlo ke 
zrychlení útlumu těžby uhlí, což je 
částečně způsobeno klimatickou 
politikou a částečně ekonomikou, 
včetně covidové krize. To vše směřuje k 
útlumu těžby uhlí na celém evropském 
kontinentu.

Jak se to daří řídit? Jistě existují 
dobré příklady ve Španělsku a 
Německu, kde byly zřízeny uhelné 
komise, které braly v potaz spravedlivý 
transformační rámec. Díky komisím 
mohly vzniknout dohody, které v sobě 
zahrnují pozice sociálních partnerů a 
silné kolektivní vyjednávání s cílem 
zajistit sociální jistotu.

V IndustriALL posuzujeme tyto 
procesy podle hlavních zásad přijatých 
v roce 2015 na úrovni Mezinárodní 

Pokračování na straně 13
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organizace práce. A tyto zásady 
říkají, že spravedlivý přechod je o 
vytváření kvalitních pracovních míst, 
o vyvažování ekonomiky, životního 
prostředí a sociálního rozměru, stejně 
jako o vyhýbání se situacím, kdy 
zaměstnanci mají pocit, že se o nich 
mluví, aniž by byli zapojeni do dění.

Nebudu vám lhát, v tuto chvíli je 
to opravdu intenzivní. Jako odborová 
federace se snažíme podporovat naše 
přidružené organizace v různých 
zemích, které mohou jednat na 
národní, regionální nebo podnikové 
úrovni.

Zároveň se snažíme zajistit, aby 
tyto zásady spravedlivého přechodu 
byly začleněny do evropské politiky, 
včetně plánů obnovy po pandemii 
nebo vznikajících územních plánů 
spravedlivé transformace, které se 
budou týkat zhruba stovky regionů v 
celé Evropě.

V Evropě tedy existuje několik 
vrstev útlumu těžby uhlí a všechny se 
navzájem ovlivňují.

Myslím si, že rychlost útlumu 
těžby uhlí, zejména ve střední 
východní Evropě, je velmi ovlivněna 
také Zelenou dohodou pro Evropu, 
jejíž součástí je i mechanismus a fond 
spravedlivé transformace.

Naší červenou linií v těchto 
politikách je zapojení pracovníků, 
sociální spravedlnost a vytvoření 
dobrých pracovních míst pro dotčené 
pracovníky.

Zmínila jste Španělsko a Německo 
jako dobré příklady. Znáte také 
špatné příklady, které by neměly být 
následovány?

Varovný příběh pochází ze 
severovýchodní Anglie, kde byl 

útlum těžby britského uhlí od 80. let 
dost brutální. Zkušenosti britského 
uhelného odvětví se rozhodně 
promítly i do různých jednání v jiných 
zemích – lidé si jsou velmi dobře 
vědomi dlouhodobě negativních 
socioekonomických dopadů, jako 
je například vylidňování v těchto 
regionech.

Naproti tomu ve Španělsku 
je politika boje proti vylidňování 
přímo řešena ministerstvem pro 
ekologickou transformaci.

V současné době vyhodnocujeme 
plány územní transformace regionů 
v celé Evropě. Náš dosavadní zcela 
prvotní názor je, že v některých 
regionech jsou odbory zapojovány 
do příprav jen velmi málo. V 
mnoha zemích je jejich zapojení 
poměrně povrchní, zatímco samotná 
transformace jde do hloubky a 
vyžaduje kvalitní a smysluplný dialog.

PRÁCE V UHELNÉM 
PRŮMYSLU JE DOBŘE 
PLACENÁ

Sociální politika je řízena na národní 
úrovni, není v kompetencích EU. 
Domníváte se, že mezi regiony a státy 
EU probíhala dostatečná koordinace, 
díky které by bylo možné sociální 
aspekty transformace zvládnout?

Stále se nacházíme v situaci, kde 
politické ambice leží na evropské 
úrovni, zatímco politické nástroje na 
národní úrovni. Na konci se proto vždy 
dočkáme fragmentovaného efektu 
a výsledkem jsou regionální rozdíly. 
Někde jsou lídři, jinde zaostalci.

Proto zdůrazňujeme jako dobrý 
příklad španělskou a německou 
uhelnou komisi, snažíme se tak co 
nejvíce inspirovat ostatní.

Rozhodně existují velká témata 
specifická pro střední a východní 
Evropu, kde pracovní místa v uhelném 
průmyslu bývají poměrně kvalitní. 
A v mnoha zemích máme problém 
s pastí v podobě nízkých mezd, na 
kterých se pak budují i nová odvětví s 
nimi spojené investice.

Přechod na nová pracovní místa 
je tedy velmi obtížný, protože práce v 
uhelném průmyslu je lépe placená. A 
slyšíme to i v souvislosti s pracovními 
místy v odvětví obnovitelných zdrojů 
energie. Pro některé členské státy je 
to záležitost historie. Vzpomínám si, 
že v Německu před deseti lety byla 
pracovní místa ve větrném sektoru 
mnohem méně jistá než v dobře 
odborově organizovaných odvětvích.

V zemích, jako jsou Španělsko a 
Německo, se celá záležitosti mírně 
posunula, ve střední a východní 
Evropě je to ale pořád stejné.

Co se týče Vaší poznámky o 
nedostatečné kompetenci v oblasti 
sociální politiky na evropské úrovni, 
tak ta je pravdivá. Právě proto je akční 
plán evropského pilíře sociálních 
práv opravdu důležitý, zejména pak 
iniciativy jako evropská minimální 
mzda, podpora silnějšího kolektivního 
vyjednávání, stanovování měřítek na 
evropské úrovni a tak dále.

Je to především o kvalitě 
pracovních míst a bude to mít 
pozitivní vliv na jejich tvorbu, což je 
při útlumu těžby nezbytné.

Generální tajemník OSN Antonio 
Guterres vyzval země OECD, aby 
nejpozději do roku 2030 v rámci boje 
proti změnám klimatu ukončily těžbu 
uhlí. Podporují to odbory? Jaké by to 
mělo sociální důsledky? Známe je?

V současné době neexistuje mezi 

Pokračování na straně 14
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našimi přidruženými organizacemi 
shoda ohledně konkrétních termínů 
ukončení těžby uhlí. Obrovský 
konsenzus však existuje na tom, 
že musíme přijmout ambiciózní 
opatření v oblasti ochrany klimatu.

Může to znít trochu protichůdně. 
Částečně je to ale tím, že uvnitř 
odborového hnutí jsme se posunuli 
od rozhovorů o tom, zda by k útlumu 
těžby uhlí mělo dojít, až k diskusi o 
jeho sociálně spravedlivé realizaci.

Sociální dopady, ať už pozitivní, 
nebo negativní, budou důležitým 
tématem jednání vedených ohledně 
termínu útlumu těžby.

Jsme krajně skeptičtí k situacím, 
kdy si stanovíte cíl, a předpokládáte, že 
sociální dimenze problému se vyřeší 
nějakým přirozeným způsobem, bez 
jakéhokoli zásahu.

V klimatické politice se 
automaticky předpokládá s 
intervencemi na trhu, díky kterým 
může být klimatických cílů dosaženo. 
U sociální politiky tato logika často 
není přítomná.

Jako odborová organizace se 
plně podepisujeme pod cíl dosažení 
klimatické neutrality do roku 2050, a 
to s podmínkou, že spolu s tím bude 
probíhat sociální transformace. Byl 
to i příslib Zelené dohody pro Evropu 
učiněný předsedkyní Evropské 
komise Ursulou von der Leyenovou 
a výkonným místopředsedou 
(Fransem) Timmermansem.

Sociální řízení změn je morální 
povinností politiků. A buďme 
upřímní, tohle není žádná velká věda. 
Jde o základní předvídání změn, o to, 
aby se zjistilo, kde jsou lidé zasažení, a 
aby se pro ně při vyjednávání s odbory 
vytvořily systémy sociální ochrany, 

které pomohou každému, kdo by se 
měl zřítit do propasti.

Vítáme tedy silnou a ambiciózní 
klimatickou politiku, ale ne 
bez komplexního pohledu na 
spravedlivou transformaci. Politici 
na všech úrovních musí pochopit, 
že potřebujeme ambice v oblasti 
klimatu, ale vedle toho i sociální pilíř. 
Odbory to prosazují už desítky let.

Znamená to, že termíny útlumu těžby 
uhlí se budou v jednotlivých zemích 
lišit v závislosti na výsledku sociálního 
vyjednávání, a ne v důsledku 
klimatické nouze?

Ano, takto to nyní vypadá mezi 
našimi členy. V různých regionech a 
v různých státech se velikost té výzvy 
liší a lidé zde také mají k dispozici jiné 
zdroje.

Zamyslete se nad tím, jak 
velkou výzvou je transformace pro 
Polsko v porovnání s někým, jako je 
Slovensko. To je úplně jiná úroveň. 
Proto si myslím, že musíme usilovat 
o co nejambicióznější směřování jak 
z hlediska klimatu, tak i z hlediska 
sociálních aspektů.

A věřím, že s většími sociálními 
ambicemi porostou i klimatické 
ambice. Bude to výhodné, protože 
lidé se budou při transformaci 
cítit bezpečně a snížíte tím úzkost 
spojenou se změnami. Díky tomu 
může být transformace rychlejší.

Uvedu to na konkrétním příkladu, 
který zazněl v rámci Platformy 
pro spravedlivou transformaci. 
Ve východní části Velkopolského 
vojvodství působí uhelná společnost 
ZE-PAK, která zaměstnává asi 4 tisíce 
pracovníků. Společnost přijala plán 
postupného ukončení těžby uhlí do 

roku 2030 a možná i dříve. Místní 
odbory spolu s vedením společnosti 
napsaly polské vládě: „Můžeme 
postupovat rychleji, když nám 
poskytnete sociální podporu, která 
zajistí zaměstnancům spravedlivou 
transformaci“.

Chuť tu tedy je, o tom žádná. 
Lidé však potřebují jistotu, že ten 
přechod zvládnou. A uhlí je pouze 
jedním z mnoha odvětví, protože 
transformace se zároveň odehrává 
napříč celým hospodářstvím. Je to 
obrovská změna, do které chceme, 
aby se lidé pustili, a to v rámci jedné 
generace.

Je tedy třeba zajistit 
zaměstnancům určitou bezpečnost, 
aby to nebyl jen skok do neznáma 
Pracovníci potřebují víc než jen 
prognózy investic, potřebují vidět, 
jak dnes vznikají konkrétní nová 
pracovní místa.

PRŮLOMOVÁ DOHODA 
MEZI POLSKOU VLÁDOU 
A ODBORY

Před několika dny polská vláda a 
hornické odbory podepsaly plán na 
postupné uzavření uhelných dolů 
do roku 2049. Je to s ohledem na 
klimatickou krizi dostatečné?

V roce 2049 má být uzavřen 
poslední důl. Podíváme-li se na 
harmonogram původní dohody 
uzavřené v září, zjistíme, že většina 
uhelných dolů má být uzavřena 
mnohem dříve než v roce 2049. A 
když se podíváte na demografickou 
pyramidu v sektoru těžby uhlí, v 
podstatě se počítá s tím, že poslední 
důl bude uzavřen v momentě, 
kdy poslední horníci nastoupí do 
důchodu.

Pokračování ze strany 13
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Lidé začínají na různých pozicích. 
A záleží tu na politice. Je pro nás 
neuvěřitelně zarážející, jak rychle se 
diskuse v Polsku posunula. Ještě v roce 
2018 (polský prezident Andrzej) Duda 
prohlásil, že v Polsku se bude uhlí 
těžit 200 let. A pak, v září loňského 
roku, odbory podepsaly dohodu, že 
uhelné doly budou uzavřeny do roku 
2049.

V Polsku se tedy politická diskuse 
obrátila o 180 stupňů. A tento posun 
jsme viděli i uvnitř odborů. Myslím, že 
klima je součástí toho mixu, ale není 
to jediný problém. Do hry vstupuje 
také ekonomika uhelného sektoru.

Nyní existuje dohoda mezi vládou 
a polskými odborovými svazy o 
uzavření posledního uhelného dolu 
do roku 2049. Připomínám, že se 
dohoda se týká zhruba poloviny 
horníků v Evropě. Je kolosální. 
Pokud porovnáte čas jejího dosažení 
s ostatními zeměmi, například s 
Německem, je to obrovský pokrok.

Pro nás je tedy skutečně důležité 
uznat tento posun jako výchozí bod. 
Na druhé straně, jak jsem již řekla, 
jsme odhodláni dosáhnout klimatické 
neutrality do roku 2050. Svou úlohu 
v tom musí sehrát všechny členské 
státy.

Podle nás je tato dohoda o útlumu 
těžby uhlí v Polsku záložním plánem 
pro zasažené pracovníky. Jakmile se 
vám podaří takové dohody dosáhnout, 
zajistíte tím bezpečné prostředí a 
umožníte další posun.  Neznamená 
to, že plán zůstane stejný až do roku 
2049. Poskytuje však rámec pro 
vyjednávání a pojistku pro lidi, kteří 
jsou transformací zasažení, že se 
budou moci zapojit do rozhodování o 

jejich dalším směřování.

Myslím, že se na to v diskusích 
o klimatických změnách někdy 
zapomíná. Musíte ty lidi přibrat na 
palubu vlaku a vydat se správným 
směrem, abyste mohli pokračovat v 
procesu. Pokud budeme postupovat 
na naší cestě společně, vlak může v 
budoucnu postupně zrychlovat.

Věci se mohou vyvíjet a měnit, 
svět není statický. Ale dostat lidi 
na palubu toho vlaku je našim 
obrovským úkolem. Opravdu 
doufám, že dosažení dohody bude 
uznáno za významný krok, kterým to 
jistě je.

Polsko vysílá důležitý signál nejen 
do střední Evropy, ale i mimo ni. Pokud 
nedokážeme zajistit spravedlivou 
transformaci v Polsku, zůstane tu 
reálná výzva zajištění transformace 
pro vlády i v jiných částech světa. 
Takže na těchto jednáních hodně 
záleží.

Německo, Polsko a Česká republika 
plánují těžit uhlí i po roce 2030, Polsko 
zatím nemá pevné datum ukončení 
těžby uhlí. Je to kvůli tomu, že se 
pracovníci v těchto zemích zdráhají 
přechodu na čistou energii více než 
jinde v Evropě?

Jednoduchá odpověď by zněla ne, 
svět totiž není černobílý. Evropský 
odborový institut (ETUI) provedl 
studii zaměřenou na strategie odborů 
v souvislosti se změnou klimatu. 
Některé organizace se ujaly vůdčí role 
v oblasti boje proti změně klimatu, 
jiné se rozhodly neriskovat a jiné 
změnám odolávaly. V rámci odborů 
jsou tedy různé postoje.

Ale abych byla upřímná, neřekla 

bych, že za pozdějšími termíny 
útlumu těžby uhlí stojí neochota 
odborů. Myslím, že je to mnohem 
složitější, mísí se v tom národní 
politika, role zaměstnavatelů a pozice 
dalších ekonomických aktérů. A pak 
jsou v tom namočené i odbory.

Když si vezmete Polsko, rozsah 
a tempo probíhajících změn jsou 
obrovské. Řekněme, že rok 2049 
se stane termínem konce uhlí, což 
znamená, že mají 30 let na ukončení 
těžby. A teď si to porovnejte se 
zeměmi, jako je Belgie, severní 
Francie nebo Velká Británie – celý 
proces začal koncem 40. nebo 50. 
let. Takže rychlost, s jakou se snaží 
o přechod, je ve srovnání s jinými 
zeměmi relativně pokročilá.

Vzpomeňte si na Slezsko a na 
rozvoj tamního dodavatelského 
řetězce baterií pro elektromobily. To 
zahrnuje dlouhodobé ekonomické 
plánování, není to žádný rychlý 
proces. Takže si myslím, že doba 
potřebná pro útlum těžby je vlastně 
odrazem toho všeho.

KOMBINACE FONDŮ MŮŽE 
POMOCI

Evropská unie vytvořila Mechanismus 
spravedlivé transformace a fond s 
rozpočtem 17,5 miliardy eur, který 
bude doplněn vnitrostátními režimy 
podpory pro uhelné regiony. Podle 
Evropské komise může tato iniciativa 
mezi lety 2021 až 2027 mobilizovat 
minimálně 150 miliard eur v těch 
nejvíce postižených regionech. Dávají 
ta čísla podle Vás smysl?

Zaprvé, ta částka 150 miliard 
eur je prognózou. Počkáme, jestli se 
zhmotní.

Pokračování na straně 16
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Myslím, že stojí za to říct, že 
transformace není levná. Přestože 17,5 
miliardy eur může znít jako hodně 
peněz, Evropská komise loni v květnu 
původně předložila 40 miliard eur.

A těch 40 miliard eur je zajímavé 
číslo. Protože přesně odpovídá částce, 
kterou Německo předložilo na stůl v 
rámci své vlastní uhelné komise.

Fond spravedlivé transformace 
měl navíc původně pokrývat pouze 
uhelné regiony, což je asi 40 regionů v 
celé Evropě. Nyní se však rozšířil i na 
uhlíkově náročné regiony. Mluvíme 
tedy o více než 100 regionech v celé 
Evropě, které se kvalifikují jako 
potenciální příjemci těchto peněz.

Je tedy jasné, že výše financování 
na evropské úrovni stále neodpovídá 
rozsahu výzvy. A myslím, že lidé v 
Evropské komisi to také uznávají.

Je však třeba vnímat celý evropský 
rozpočet a plán obnovy jako řadu 
doplňujících se návrhů. Je-li Fond 
spravedlivé transformace považován 
za hlavní nástroj financování podpory 
útlumu těžby uhlí, pak je prostě 
nicotný.

Pokud se ale chytře propojí národní 
plány obnovy, Kohezní fond, Evropský 
fond pro regionální rozvoj a Fond 
spravedlivé transformace, pak bychom 
mohli být svědky skutečného dopadu 
těchto fondů.

Pokud mám uvést příklad z historie, 
vrátím se tam, odkud pocházím, tedy na 
severovýchod Anglie. Právě Evropská 
unie tehdy při brutálním uzavírání dolů 
v 80. a 90. letech zaplnila mezeru ve 
financování, kterou zanechala národní 
vláda. Ve městech jako Manchester 
a Liverpool se tyto evropské fondy 
chytře využily a skutečně podpořily 
hospodářskou diverzifikaci, obnovu a 

vytvoření nových pracovních míst.

Fond spravedlivé transformace 
je tedy součástí řešení a já jsem za 
něj v době, kdy jsem byla poslankyní 
Evropského parlamentu, vedla 
kampaň. Ale není to jediné řešení, 
musí být v souhře s dalšími fondy.

Střední a východní Evropa 
čelí skutečné výzvě, jak přilákat 
přímé zahraniční investice, které 
by transformaci podpořily. Hrozí 
totiž, že velká část investic do zelené 
transformace zaplaví regiony, 
které jsou jejím lídrem. A potíže se 
směřováním investic do regionů, které 
transformaci zoufale potřebují, budou 
o to větší.

Musí se to spojit i s prací Evropské 
banky pro obnovu a rozvoj a OECD a 
zajistit, aby přímé zahraniční investice 
podporovaly zelenou transformaci 
a vznik kvalitních pracovních míst. 
Pokud by byla vytvořená pracovní 
místa nekvalitní a špatně placená, 
zaseli bychom tak v lidech odpor vůči 
celé celé strategii.

Fond spravedlivé transformace 
je pro nás proto životně důležitý. 
Potřebujeme ale také investiční 
politiku, zejména ve střední a východní 
Evropě, abychom zajistili, že těch 
mobilizovaných 150 miliard eur budou 
kvalitní investice, které vytvoří kvalitní 
pracovní místa pro lidi.

Zaměřme se na regionální spolupráci. V 
loňském roce se Polsko rozhodlo rozšířit 
těžební činnost v dole Túrow u českých 
hranic, a to navzdory varováním Česka 
před dopady těžby na životní prostředí, 
včetně znečištění zásob pitné vody. 
Česko se nyní obrátilo na Evropský 
soudní dvůr. Jaké si z toho podle Vás 
můžeme vzít ponaučení? Chyběla 
v tomto případě mezinárodní nebo 
regionální spolupráce?

Túrow je případová studie o 
mezích a slabinách mezinárodní 
spolupráce. Právě proto je 
evropská spolupráce v oblasti 
životního prostředí, energetiky a 
klimatu naprosto klíčová. Protože 
to, co se stane na jedné straně 
hranice, má dopad na lidi žijící na 
druhé straně. Proto má Evropská 
unie ve 21. století skutečný smysl. 
A je opravdu tragédie, že to došlo 
až tak daleko.

Do případu nejsme nijak 
zapojení, ale chtěla bych 
připomenout, že jsme všichni 
vázáni našimi závazky vůči cílům 
udržitelného rozvoje OSN. Tyto 
cíle zahrnují čistou vodu a zajištění 
ochrany životního prostředí. 
Myslím, že je škoda, že Evropská 
unie jako fórum pro dialog k 
vyřešení konfliktu nestačila. Od 
toho tu ale máme Evropský soudní 
dvůr jako posledního arbitra sporů 
mezi členskými státy v Unii. Je to 
ale nešťastný příběh.

Okamžité uzavření dolu by 
bylo dramatické i pro dotčené 
pracovníky. A předpokládám, 
že to bude muset porota vzít v 
potaz. Budou muset zvážit celý 
kontext. Obávám se, že škoda bude 
napáchána tak jako tak. Pokud 
bude rozhodnuto o uzavření dolu, 
pořád bude nutné o tomto procesu 
jednat.

Chápu to ale i z české strany 
hranice. Domnívám se tedy, 
že na obou stranách existuje 
veřejný zájem. Nakonec je to 
dobrý příklad, který ukazuje, že 
ekologická otázka má hluboce 
zakořeněné sociální dopady, 
které nelze oddělit. Je to důvod 
k holističtějšímu politickému 
přístupu.
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Pouze taková Zelená dohoda, 
která je spravedlivá, založená 
na solidaritě a citlivá na rozdíly 

mezi členskými státy EU, má šanci na 
úspěch. V opačném případě budeme 
mít do činění s divokou transformací a 
fiaskem celého projektu.

„Musíme projevit solidaritu s 
těmi evropskými regiony, které jsou 
transformací nejvíce zasažené, jako 
například hornické regiony, aby 
Zelená dohoda získala všeobecnou 
podporu a měla šanci se uskutečnit,“ 
– slova, která pronesl výkonný 
místopředseda Evropské komise Frans 
Timmermans, a ruku v ruce s nimi 
zřízený mechanismus spravedlivé 
transformace, trvale doplnily povahu 

nejambicióznějšího klimatického 
projektu v historii Evropy.

Zodpovědný přístup k transformaci 
energetiky je ohromně důležitý nejen 
z perspektivy jednotlivých národních 
ekonomik, ale především podniků, 
které je tvoří. Právě ty stanuly tváří 
v tvář gigantické výzvě spojené s 
transformací, jež leží v srdci Zelené 
dohody.

Mezi tyto ekonomiky patří i ta 
polská, kde definitivní odchod od 
uhlí nastane v horizontu 30 let. 
Podnikem, který hraje klíčovou roli v 
dekarbonizaci polského energetického 
sektoru, je skupina PGE Polska 
Grupa Energetyczna – největší polský 

výrobce elektrické energie, který 
uspokojuje potřeby 40 % trhu. Cílově 
budou klíčovými oblastmi činnosti 
společnosti výroba elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů, nízkoemisní 
a nulově emisní teplárenství, 
spolehlivá síťová infrastruktura a 
moderní energetické služby. Zásadní 
modernizace a přeorientování na 
zelenou energetiku znamená pro 
PGE obrovské úsilí jak finanční 
a organizační, tak ekonomické a 
sociální.

Společnost v rámci přistoupení 
k transformaci již schválila novou 
strategii, která jí má umožnit do roku 
2030 dosáhnout 50% úrovně výroby 
energie z obnovitelných zdrojů a do 

Zelená dohoda by měla být 
spravedlivá a založená na solidaritě

K O M E R Č N Í  O B S A H
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roku 2050 úplné klimatické neutrality. 
Podle plánů má skupina PGE v úmyslu 
vybudovat do roku 2030 větrné 
farmy na moři s výkonem 2,5 GW, 
fotovoltaické farmy s výkonem 3 GW, 
a také navýšit o 1 GW své portfolio ve 
vnitrozemské větrné energetice.

Realizace ambiciózních východisek 
strategie PGE umožní zásadní 

přeměnu polské elektroenergetické 
krajiny. Pro lepší ilustraci rozsahu 
této výzvy – 2,5 GW plánovaného 
instalovaného výkonu v námořní 
větrné energetice odpovídá polovině 
výrobních kapacit největší konvenční 
elektrárny v celé Evropě ve městě 
Bełchatów. Odhadované náklady 
na tuto investici přesahují 7 mld. 
euro. Rozvoj offshorových projektů 

je pro PGE nejvyšší prioritou a šancí 
na účinnou dekarbonizaci polské 
ekonomiky. Díky investicím do 
technologií OZE společnost do roku 
2030 sníží své emise CO2 až o 120 mil. 
tun. Aby se tak stalo, je však nezbytné 
pochopení pro rozsah energetické 
transformace v Polsku a pomoc ze 
strany Evropské komise (EK).

Pokračování ze strany 18
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SPRAVEDLIVÁ ZELENÁ 
DOHODA, NIKOLI 
DIVOKÁ ENERGETICKÁ 
TRANSFORMACE

Podmínkou úspěchu Zelené 
dohody pro Evropu je, aby byla 
spravedlivá a také, aby byla realizována 
s pocitem solidarity a na základě 
společně dohodnutých pravidel. 
Jinak budeme mít do činění s divokou 

transformací a nevyhnutelným 
fiaskem celého projektu.

K takovým závěrům může vést 
mezinárodní kampaň české vlády, 
která cílí na energetický komplex 
patřící skupině PGE v Turowě. Českou 
vládou prosazovaný požadavek na 
uzavření dolu i stížnost podaná u 
SDEU zpochybňují fundamentální 
předpoklady spravedlivé transformace 

a vyvolávají vážné riziko kolapsu 
polského elektroenergetického 
systému, ale také úpadku celého 
regionu v Polsku u hranic s Českem a 
Německem.

Hrozba rychlého vypnutí 
energetického komplexu 
pokrývajícího až 7 % spotřeby 
energie v Polsku, kterou využívají až 
3 mil. domácností, klade otazník nad 
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evropskou solidaritou. Uzavření 
dolu v praxi znamená také vypnutí 
elektrárny v Turowě, a ve výsledku 
tak ohrožuje existenci až 80 tisíc 
Poláků, kteří přijdou o prostředky na 
živobytí.

Řízení probíhající u Soudního 

dvora Evropské unie jsou důsledkem 
udělení koncese turowskému dolu, 
kterou před rokem vydalo polské 
Ministerstvo klimatu. Koncese 
prodlužující fungování dolu byla 
vydána v souladu s polským a 
evropským právem po několika 
letech trvání přeshraničních 

konzultací s Čechy a Němci.

Česká stížnost u SDEU může 
svědčit o nadřazování národních 
zájmů nad ujednání vypracovaná v 
rámci Zelené dohody pro Evropu. 
Tím také vyvolávají nespravedlivý 
přístup k polskému hnědouhelnému 

dolu v Turowě, jehož míra ovlivňování 
životního prostředí je nesrovnatelně 
nižší než v případě stále aktivních a 
mnohem větších podniků působících 
na území Česka a v Německu.

NA MISCE VAH 
JE SPOLEČENSKÁ 
PŘIJATELNOST A ÚSPĚCH 
ZELENÉ DOHODY

Naplnění Zelené dohody vyžaduje 
obrovské investiční náklady, ale také 
dlouhodobé plány na modernizaci 
elektroenergetického sektoru. Tyto 
plány musí přihlížet k odlišným 
modelům rozvoje energetiky v 
různých zemích i k možnému tempu 
uvádění spravedlivé transformace do 
života. Podle východisek Evropské 
komise by tato transformace měla 
probíhat způsobem bezpečným a 

spravedlivým pro regiony, kterých se 
týká, a jejichž specifické vlastnosti se 
v různých zemích mohou značně lišit.

Stížnost týkající se energetického 
komplexu v Turowě může vést k 
nebezpečné destabilizaci systému 
kvůli nutnosti likvidace strategických 
uhelných rezerv, které mají za úkol 
zajistit energetickou bezpečnost, 
dokud nezačnou v základu pracovat 
stabilní, nízkoemisní výrobní zdroje. 
V důsledku to může vyvolat šokovou 
terapii známou v polském hornictví z 
90. let, tedy náhlé převedení nákladů 
na energetickou transformaci přímo 
na zaměstnance v tomto sektoru a 
jejich rodiny. To by pak zmařilo úsilí, 
jaké Polsko vyvíjí k přesvědčení 
společnosti, aby Zelenou dohodu 
přijala a aktivně se podílela na její 
realizaci.

Poláci dnes očekávají 
dekarbonizaci a energetickou 
transformaci, ačkoli ještě před pár lety 
nebyla široká společenská podpora 
v této otázce vůbec samozřejmostí. 
PGE naplánovala změny tak, aby vyšla 
vstříc očekáváním svých zákazníků, 
kteří chtějí žít v čistém prostředí a mít 
zajištěnu energetickou bezpečnost při 
akceptovatelných cenách elektrické 
energie.

Pokud Evropská komise neztratí 
ze zřetele společný klimatický cíl, 
na němž se podílejí všechny členské 
státy, má PGE reálnou šanci stát se 
lídrem transformace energetiky nejen 
na polském trhu, ale také významně 
přispět k dosažení finální míry 
redukce emisí v celé Evropské unii.
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