
Budúcnosť nemeckého energetického 
prechodu (Energiewende),
jeho náklady a vplyvy na okolité krajiny

Program: 18:30 – 19:00 Príchod hostí, registrácia
19:00 Privítanie a úvod, Šádí Shanaáh (Heinrich-Böll-Stiftung Praha)

Prezentácia “Nemecká debata o budúcnosti energetického prechodu krajiny - Energiewende”, 
Felix Matthes (Öko-Institut), jeden z najuznávanejších odborníkov na Energiewende v Nemecku.

Komentár Ľubica Trubíniová (asistentka predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné 
prostredie).

19:40 – 21:30 Diskusia (servírovaná bude večera)

Moderátor: Pavol Široký (Greenpeace Slovensko)
Pracovný jazyk: slovenčina a angličtina, simultánny preklad

Nemecko je uprostred jednej z najambicióznejších transformácií, o aké sa hlavné priemyselné ekonomiky kedy pokúšali: 
poháňať najväčšiu ekonomiku v Európe predovšetkým veternou a solárnou energiou. Zatiaľ bol nemecký energetický 
prechod, známy ako Energiewende, veľkým úspechom, ktorý sa opiera o drvivú podporu občanov. Nemecko získava 25 % 
svojej elektriny z obnoviteľných zdrojov a ušetrí ročne približne 8 miliárd eur na znížení dovozu fosílnych palív. Nový zelený 
priemysel je hnacou silou inovácií, stojí 40 miliárd eur ročne a zamestnáva okolo 400 000 ľudí.

Avšak aj táto významná energetická zmena má svoje veľké výzvy. Ako ukazuje  Heinrich-Böll-Stiftung, 
nemecké emisie CO2 na hlavu sú vyššie ako v Poľsku, hlavne kvôli zvýšenému využívaniu uhlia. Veľké energetické 
spoločnosti strácajú peniaze pre malých a decentralizovaných výrobcov, zatiaľ čo nemecký priemysel, doteraz oslobodený 
od platenia "zelenej prirážky", čelí neistote, pokiaľ ide o budúcu podobu podpory obnoviteľných zdrojov energie. V Nemecku 
sa takisto stále viac diskutuje aj o účinkoch Energiewende na ďalšie európske krajiny. Na Slovensku viedli problémy 
súvisiace s Energiewende k posilneniu nedôvery a ku kritike obnoviteľných zdrojov v médiách a medzi tvorcami politík. Zdá 
sa, že slovenská vláda stavia budúcnosť na kombinácii fosílnych palív a jadrovej energie, len s obmedzeným priestorom pre 
obnoviteľné zdroje energie.

RVSP: Prihláste sa prosím najneskôr do 11. 4. 2014 na adresu: . 

nedávna štúdia

sadi.shanaah@cz.boell.org

Diskusia pri večeri (iba na pozvánky)
15. apríl 2014, 18:30-21:30
Marrol’s Boutique hotel, Tobrucká 4, Bratislava

http://www.cz.boell.org/downloads/Greening_the_Heartlands_of_Coal_in_Europe.pdf
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