Virtuální týden –
Uhelné regiony
procházející přeměnou

Energy
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spravedlivou transformaci a programů EU, které by
měly vytvořit širší rámec investičních příležitostí,
zahrnující soukromý kapitál a další finanční nástroje.

Středa 1. července 2020 (10:30–12:00)

Nový kontext EU: co to
znamená pro uhelné regiony
a regiony s těžbou rašeliny
a roponosné břidlice?

3.

Již nyní je potřeba občanům představit přínosy
dosažení klimatické neutrality do roku 2050.
Postupné zastavení těžby by se mělo prezentovat
jako bezprostřední řešení znečištěného ovzduší
a energetické chudoby, zatímco investice do
obnovitelných zdrojů v budoucnu vytvoří pracovní
místa.

1. den virtuálního týdne uhelných regionů zahájil KlausDieter Borchardt, zástupce generálního ředitele na
Generálním ředitelství pro energetiku. V úvodním proslovu
pan Borchardt poukázal na mnoho opatření přijatých
Evropskou komisí za účelem ekologické transformace a
přivítal dva hlavní řečníky, Ditte Juul-Jørgensenovou a
poslance Evropského parlamentu Jerzyho Buzka.

4.

Územní plány spravedlivé transformace by měly
vycházet z diskuzí všech příslušných lokálních a
regionálních zainteresovaných subjektů.

Hlavní projevy
Řečníci:
y Ditte Juul-Jørgensenová, generální ředitelka, GŘ
ENER
y Jerzy Buzek, poslanec Evropského parlamentu,
Výbor ITRE
Paní Juul-Jørgensenová vyzdvihla vhodné načasování
virtuálního týdne s ohledem na oživení po pandemii
COVID-19. Poukázala na odolnost evropského
energetického sektoru během pandemie, který dokázal
zajistit stabilní zásobování, a to i navzdory uzavření
některých dolů a onemocnění nebo propouštění horníků.
Poté, co Evropská komise přijala klíčový soubor nouzových
opatření, která měla pomoci čelit bezprostřední krizi, je nyní
na čase prostřednictvím EU nové generace – největšího
plánu oživení, který byl kdy v historii EU navržen – podpořit
dlouhodobé oživení evropských ekonomik a společností.
Tento plán se z velké míry zaměří na probíhající klimatickou
krizi a bude propagovat ekologické oživení. Různé
projednávané nástroje poskytnou uhelným regionům a
regionům s vysokými emisemi uhlíku nebývalou finanční
a poradenskou podporu. Tyto prostředky, které budou brzy
k dispozici, se musí rychle spojit s koncepcemi projektů,
aby se urychlil proces oživení a energetickým systémům
v regionech to přineslo dlouhodobou změnu.
Poslanec Evropského parlamentu, pan Jerzy Buzek, klíčová
osoba iniciativy pro uhelné regiony, dále vysvětlil několik
hlavních principů pro spravedlivou transformaci, která
nevynechá žádný region:
1.

2.

Prostředky Fondu pro spravedlivou transformaci
budou určeny nejvíce zasaženým uhelným
regionům na opatření zahrnující ekonomickou
diverzifikaci, vytváření nových obchodních
příležitostí a dodavatelských řetězců, rekvalifikaci
a zvyšování kvalifikace a revitalizaci životního
prostředí. Platforma pro spravedlivou transformaci
by měla stavět na předchozím úspěchu iniciativy
pro uhelné regiony procházející přeměnou.
Pro všechny členské státy by měly být k dispozici
další prostředky z ostatních pilířů mechanismu pro

Prezentace a hlasování
Prezentující:
y Klaus-Dieter Borchardt, zástupce generálního
ředitele, GŘ ENER
y Nicola de Michelis, ředitel, Inteligentní a
udržitelný růst a implementace programů IV, GŘ
REGIO
y Mikołaj Dowgielewicz, generální ředitel a stálý
představitel EIB v institucích EU
y Charlotte Ruheová, ředitelka pro střední a
jihovýchodní Evropu, EBRD
Pan Borchardt se podělil o větší společný politický rámec
související s agendou spravedlivé transformace: Zelená
dohoda pro Evropu a její hlavní principy, příslušní komisaři
a podpůrné iniciativy (mechanismus pro spravedlivou
transformaci, Renovation Wave, nový klimatický zákon,
evropský klimatický pakt atd.). Dále poukázal na dosavadní
závazky členských států v jednotlivých vnitrostátních
energeticko-klimatických plánech, kde mnoho zemí plánuje
poslední postupné omezení těžby uhlí do roku 2030. Dále
pan Borchardt zdůraznil dosavadní pokrok iniciativy pro
uhelné regiony procházející přeměnou, která bude nyní
součástí platformy pro spravedlivou transformaci a která
byla spuštěna v pondělí. Zatímco pro 14 členských států,
které se již na iniciativě podílejí, to neznamená žádné
větší změny, práce se rozšíří i na podporu členských států
závislých na těžbě rašeliny a roponosné břidlice (Irsko,
Finsko a Estonsko).
V první části prezentace Nicola de Michelis rozvedl, jak
platforma pro spravedlivou transformaci poskytne ucelený
rámec pro technickou a poradenskou podporu, a že bude
fungovat jako jediný přístupový bod a helpdesk pro uhelné
regiony a regiony s vysokými emisemi uhlíku. Platforma
bude zahrnovat všechny relevantní a aktualizované
informace a možnosti financování pro zainteresované
orgány a bude obsahovat databázi projektů a odborníků.
Technickou podporu bude zajišťovat Generální ředitelství
pro podporu strukturálních reforem, aby se zajistil přístup
všech regionů k dostupným prostředkům.
Dále byli účastníci schůzky požádáni, aby odpověděli na
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dvě otázky:
1.

O jakých iniciativách/nástrojích EU byste chtěli být
v budoucnu informováni?
a.

2.

Více informací o Fondu pro spravedlivou
transformaci / mechanismu pro
spravedlivou transformaci (55 %).

b.

Plán oživení (33 %)

c.

Nová vodíková strategie (29 %)

d.

Nová průmyslová strategie (28 %)

Jaký je dopad krize COVID-19 na transformaci ve
vašem regionu?
a.

Nové projekty plánující přechod na
čistou energii jsou pozastavené nebo
zrušené (19 %)

b.

Ztráta pracovních míst v uhelném/
energetickém sektoru (15 %)

c.

Uhelné doly se dočasně zavírají (9 %)

y Značná část účastníků neodpověděla, protože dopady
pandemie ještě nejsou zcela jasné.
V závěru Nicola de Michelis znovu zdůraznil, že uhelné
regiony a regiony s vysokými emisemi uhlíku dostanou od
Evropské komise dostatečnou finanční podporu. Poukázal
na Fond pro spravedlivou transformaci, který na rozdíl
od mnoha dalších fondů EU nebude sektorovým fondem,
ale širším nástrojem pro podporu projektů v ekonomické,
sociální a environmentální sféře. Územní plány spravedlivé
transformace budou fungovat jako hlavní přístupový
bod k prostředkům. Jejich příprava by měla brzy začít, a
to i navzdory aktuální nedostatečné shodě o víceletém
finančním rámci a souvisejících předpisech.
Třetí prezentace od Mikołaje Dowgielewicze (EIB)
demonstrovala úsilí, které banka vyvíjí pro dosažení
klimatické neutrality, jmenovitě služby JASPERS, ELENA,
URBIS, Climate Bank Roadmap a poradenské centrum
InvestEU. Potvrdil, že veškeré financování je v souladu
s Pařížskou dohodou, a poukázal na investice do přeměny
energetického sektoru, které jsou základním kamenem
úvěrové politiky EIB v oblasti energetiky. Pan Dowgielewicz
dále potvrdil plnou podporu agendě spravedlivé
transformace Evropské komise, zejména pak třem pilířům
mechanismu pro spravedlivou transformaci.
Nakonec panel doplnila Charlotte Ruheová, která
představila finanční podporu EBRD. Paní Ruheová
zdůraznila, že spravedlivá transformace není zásadní
jen pro Evropu, ale i pro sousední země (západní Balkán,
Ukrajinu a střední Asii), kde je závislost na fosilních palivech
stále velmi vysoká. Protože ERBD má veliké zkušenosti
s projekty zahrnujícími energetiku, regionální hospodářský
rozvoj a sociální politiku, vyjádřila paní Ruheová úmysl

této banky spolupracovat s partnery z EU v souladu se
třemi pilíři mechanismu pro spravedlivou transformaci
a nabídnout představitelům zemí sousedících s EU
strategickou podporu, například vytvořením sekretariátu
spravedlivé transformace pro západní Balkán a Ukrajinu.

Otázky a odpovědi
V sekci otázek a odpovědí pan Borchardt vysvětlil,
že z Fondu pro spravedlivou transformaci mohou mít
přínos i některé regiony, které již uzavřely všechny doly
a elektrárny, ale stále procházejí procesem zásadní
ekonomické a sociální transformace (např. oblasti
Dolního Slezska, Polsko). Nárok na prostředky z Fondu pro
spravedlivou transformaci budou dále mít velké uhelné
společnosti (otázka se týkala Slovenska). Prostředky však
nebudou sloužit jako finanční kompenzace vyplácená
danou společností (kompenzace předčasného odchodu
do důchodu), ale na omezení sociálních a ekonomických
dopadů uzavření společnosti (rekvalifikace zaměstnanců,
ekonomická restrukturalizace). Aby mohl mít Fond pro
spravedlivou transformaci dobré výsledky, bude zásadní
odpovědnost na místní úrovni. Tam, kde to je možné, se
proto bude propagovat využití místní absorpční kapacity.
Nakonec se pan Borchardt vyjádřil k úloze zemního
plynu. V současnosti probíhá v Evropském parlamentu a
Radě diskuze o návrhu regulace Fondu pro spravedlivou
transformaci, přičemž se projednává podmíněné zahrnutí/
vyloučení zemního plynu v souladu s Fondem pro
spravedlivou transformaci nebo Fondy soudržnosti. To
potvrdil i poslanec Evropského parlamentu pan Buzek,
který zmínil, že Výbor ITRE Evropského parlamentu hlasoval
o rozšíření některých podmínek pro uhelné regiony, které
chtějí investovat do zemního plynu – ne dlouhodobě, jen
jako do přechodného řešení pro překlenutí mezery při
přechodu na obnovitelnou a zcela čistou energii.

Závěr
Setkání ukončil pan Borchardt, který všem hlavním
řečníkům a členům panelu poděkoval za jejich úsilí. Také
se podělil o novinku týkající se jeho blížícího se odchodu
do důchodu, což znamená, že od října 2020 již nebude
přímo zapojen do iniciativy pro uhelné regiony procházející
přeměnou.

Autoři
Upravili Adrián Lauer a Zoe Rasbashová na základě
poznámek zpravodajů Cristiany Marchitelliové, Veroniky
Müllerové a Adrienne Kotlerové.

S prezentujícími se obsah této zprávy neprojednával.
Obsah této zprávy není vyčerpávající; plné znění lze získat
ze streamovaných záznamů setkání, které jsou k dispozici
online.
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Čtvrtek 2. července 2020 (10:30–12:00)

Potenciál čisté energie
v uhelných regionech
procházejících přeměnou
2. den virtuálního týdne uhelných regionů otevřel Andrzej
Błachowic ze Sekretariátu iniciativy pro uhelné regiony
procházející přeměnou.
Následoval úvod Katheriny Poseidonové, politické
analytičky ve společnosti BloombergNEF, o investicích
na oživení a přeměnu evropských uhelných regionů.
V modelovém cvičení se použil politicko-agnostický přístup
s nejnižšími náklady a v úvahu se nebraly ambiciózní
klimatické cíle či reforma ETS. Paní Poseidonová vysvětlila,
jak se v porovnání s lety 2018–2019 snížila tuzemská
produkce uhlí v prvních měsících roku 2020, a jak nižší
poptávka v důsledku pandemie pouze posílila stávající
trendy, kdy vyšší ceny uhlí čelily konkurenci ze strany
obnovitelných zdrojů s nulovými mezními náklady. Paní
Poseidonová nakonec argumentovala, že hnacími motory
vytvářejícími příležitosti pro uhelné regiony jsou ambiciózní
evropské cíle, plán oživení, Zelená dohoda a podpora
spravedlivé transformace.

Prezentace studie „Potenciál RES
v uhelných regionech“

na zelenou energii po krizi COVID?
35 % národní politika. Další překážky: mentalita, lobbování
a systémová nečinnost. 9 % evropská politika
3. otázka: Co si v této chvílí myslíte o evropském přechodu
na čistou energii?
41 % neodpovědělo. 41 % dalších respondentů cítilo
naději, jen 1 % si bylo jistých, 8 % zmatených, 8 % plných
obav, jen 2 % zklamaných. Obecně jsou lidé připraveni na
diskuzi a implementaci změn.

Diskuze u kulatého stolu zaměřená
na politiku a průmysl související se
zeleným oživením
Účastnící panelu:
•

Andrzej Błachowicz – Sekretariát platformy pro
uhelné regiony procházející přeměnou, moderátor

•

Michaela Hollová, politická analytička, Obnovitelné
zdroje energie a politika CCS, GŘ ENER

•

Viktoriya Kerelsková, vedoucí podpory a posílání
zpráv, WindEurope

•

Naomi Chevillardová, politická poradkyně,
SolarPower Europe

•

Katherine Poseidonová, politická analytička,
Bloomberg New Energy Finance

Prezentující:
•

Zoi Kapetakiová, projektová referentka, Řízení
znalostí, Generování fosilních paliv procházející
přeměnou, JRC – Petten

•

Pablo Ruiz-Castello, projektový referent, Řízení
znalostí, analytik energetických scénářů, JRC – Petten

Paní Kapetakiová a pan Ruiz-Castello společně představili
studii Technologie čisté energie v uhelných regionech:
příležitosti pro pracovní místa a růst, která se zabývá
potenciálem využití obnovitelných zdrojů energie
v uhelných regionech, dostupnými možnostmi, stávajícími
případy přeměny někdejších uhelných dolů na místa
produkce solární nebo větrné energie a souvisejícím
vytvářením pracovních míst. Modely zveřejněné před
pandemií COVID-19 jsou nyní v kontextu nové politiky ještě
důležitější, zaměřují se na oživení, vytváření pracovních
míst a Zelenou dohodu.

On-line dotazník pro panel
1. otázka: Věříte, že Evropa uspěje při využití krize COVID ke
skutečnému nastartování přeměny na čistou energii?
36 % si nebylo jisto
2. otázka: Kde vidíte hlavní překážky kompletního přechodu

Pan Błachowicz přednesl dotaz pro paní Hollovou z GŘ
ENER: „Lidé jsou zaplaveni různými legislativními návrhy.
Jaké jsou tedy tři hlavní kroky v oblasti obnovitelných
zdrojů pro podporu zeleného oživení během následujících
12 měsíců?
Paní Hollová odpověděla, že GŘ ENER v současnosti
prozkoumává možnost upravit energetický a klimatický
cíl pro rok 2030 tak, aby zahrnoval 55% snížení emisí
skleníkových plynů právě do roku 2030. Ambicióznější
cíle možná vyústí v další pozměnění cílů pro zdroje
obnovitelné energie. Navíc se projednává klimatický zákon
EU, ve kterém by měl být zakotven cíl docílit do roku
2050 nulových čistých emisí skleníkových plynů. Nakonec
schválení plánu oživení EU, který usiluje o technickou
pomoc a podporu všem členským státům, které potřebují
plány národního oživení, a o podporu jejich spolupráce na
projektech zahrnujících obnovitelné zdroje energie. Paní
Hollová poté uvedla příklad spolupráce Portugalska a
Nizozemska, kdy se někdejší uhelný region v Portugalsku
využil k vybudování rozsáhlé fotovoltaické elektrárny
a produkovaný vodík se dopravuje do rotterdamského
přístavu.
Protože se větrná a solární energie často zmiňují společně,
byly paní Kerelsková a paní Chevillardová požádány, aby
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uvedly, jak konkrétně větrné a solární technologie přispějí
k evropské energetické přeměně.
Paní Kerelsková odpověděla, že větrná energetika a uhelné
regiony procházející přeměnou již spolupracují. Potenciál
větrné energie je významný a argument nákladů se přiklání
k obnovitelné elektřině. Při přeměně na větrnou energii lze
již navíc zaznamenat lokální a ekonomické přínosy. Uvedla
příklad vytvoření pracovních míst v polském dodavatelském
řetězci využívajícím pobřežní vítr, kde vzniklo na 4000
pracovních míst. Klíčovými nástroji pro dosažení cílů
Mechanismu pro spravedlivou transformaci budou
rekvalifikace pracovníků – s viditelnými příklady z Polska a
Rumunska – a dostatečné prostředky.
Paní Chevillardová zdůraznila, že Evropská unie je lídrem
v oblasti solárních panelů a technologií solárních článků
a náklady jsou opět silným argumentem, proč investovat
do potenciálu uhelných regionů. Fond pro spravedlivou
transformaci pomůže investovat do vzdělávacích programů,
aby v místě žili lidé s potřebnými dovednostmi, protože
solární sektor je sektorem s vysokým podílem lidské práce
(v EU 1100 pracovních míst na TWh). Uvedla konkrétní
příklad projektu v Polsku, kde společnost navrhla investovat
do solárního projektu na místě dřívějšího uhelného dolu a
v projektu zaměstnala bývalé horníky.
Paní Poseidonová se vyjádřila k přínosům oživovacího
balíčku pro uhelné regiony a uvedla, že na evropské úrovni
je vítaný, ale bez tuzemského politického rámce a plánu
transformace nemusí jít prostředky přímo tam, kde jsou
nejvíce potřeba.
Následovala sekce otázek a odpovědí.

Autoři
Upravili Adrián Lauer a Zoe Rasbashová na základě
poznámek zpravodajů Cristiany Marchitelliové, Veroniky
Müllerové a Adrienne Kotlerové.

S prezentujícími se obsah této zprávy neprojednával.
Obsah této zprávy není vyčerpávající; plné znění lze
získat ze streamovaných záznamů setkání, které jsou
k dispozici online.

6

Pátek 3. července 2020 (10:30–12:00)

Regionální přeměna v době
nejistoty: perspektivy a názory
uhelných regionů a regionů
závislých na těžbě rašeliny
3. den virtuálního týdne uhelných regionů otevřel Carlo
Della Libera ze Sekretariátu iniciativy pro uhelné regiony
procházející přeměnou. Následovaly názory Marie Yetano
Rocheové a Paula Bakera na podpůrné nástroje a pomoc
poskytovanou Sekretariátem. Závěrečná informativní
panelová diskuze se zástupci čtyř regionů zapojených
do iniciativy technické pomoci Sekretariátu regionům
procházejícím přeměnou (START) upozornila na různé
perspektivy, jak zajistit spravedlivou transformaci a její
řádnou podporu.

Představení aktivit Sekretariátu
Prezentující:
•

Maria Yetano Rocheová – Sekretariát platformy
pro uhelné regiony procházející přeměnou

•

Paul Baker – Sekretariát platformy pro uhelné
regiony procházející přeměnou

Paní Yetano Rocheová probrala podpůrné materiály
dostupné prostřednictvím iniciativy pro uhelné regiony
procházející přeměnou. . Podpůrné materiály zahrnují 12
případových studií (a další dvě budou brzy publikovány) a
4 sady nástrojů (budou ještě další dvě), všechny k dispozici
zde. Sady nástrojů slouží jako metodické dokumenty
a fungují jako celek, přičemž se každá sada nástrojů
konkrétně zaměřuje na určitý aspekt přeměny.
Pan Baker poté probral aktivity v rámci technické pomocí
Sekretariátu. Bylo vybráno sedm různých regionů po celé
Evropě v městských i venkovských oblastech s různými
lokálními problémy a rychlostí přeměny atd. Sekretariát
s nimi spolupracuje v několika oblastech. Podpora se liší,
činí asi 100 dní na region a je doplněna další podporou
od EU a národních vlád. Začaly návštěvy v místě,
vytvářejí se pracovní plány a podpora se přizpůsobuje
novým výzvám krize COVID-19. Sekretariát spolupracuje
se všemi regiony, aby vytvořil regionální profily, které
nastíní aktuální situaci, pokud jde o přeměnu. K dispozici
jsou i dokumenty s informacemi o procesu zapojení a
vznikajících ekonomických příležitostech a s příklady
venkovského rozvoje vedeného komunitou. Sekretariát také

provádí regionální průzkumy týkající se dopadu pandemie
COVID-19 na regionální úrovni.

Diskuze u kulatého stolu zaměřená na
regionální přeměnu v době nejistoty:
Perspektivy a názory
Účastnící panelu:
•

Robert Pollock – Sekretariát platformy pro uhelné
regiony procházející přeměnou, moderátor

•

Timon Wehnert – Sekretariát platformy pro uhelné
regiony procházející přeměnou

•

María Belarmina Díaz Aguadová – Generální
ředitelství pro energetiku, Těžba a reaktivace,
Asturské knížectví, Španělsko

•

Kieran Mulvey – Komisař pro spravedlivou
transformaci, Irsko

•

Jiří Štěrba – Náměstek hejtmana Karlovarského
kraje pro RE:START a platformu pro uhelné regiony
procházející přeměnou (CRiT), Česká republika

Pan Pollock poukázal na rozsáhlé dopady krize COVID-19
na uhelné regiony procházející přeměnou. Také poukázal na
to, že se nemůžeme vrátit k podnikání, jak jsme byli zvyklí,
a vyzval účastníky, aby, když si představíme nový normální
stav, uplatnili to, o čem se celý týden mluvilo. Mělo by
to zahrnovat bezproblémovější tvorbu politiky na úrovni
ministerstev a vlád a skutečnou spolupráci s místními
komunitami.
Paní Díaz Aguadová představila případ v Asturii
(Španělsko), kde práce na více úrovních s více
zainteresovanými subjekty, která zahrnuje místní komunity,
se upevňuje v trvalejší partnerství. Asturie si s podporou
Evropské komise přeje zajistit replikovatelnost přeměny.
Cílem pro uhelné regiony procházející přeměnou je, aby „na
to nikdy nebyly samy“.
Pan Mulvey představil případ v oblasti Midlands (Irsko), kde
se těžba rašeliny ukončí mnohem dříve, než se očekávalo,
přičemž se harmonogram ukončení posunul z roku 2027
na rok 2020. Navrhl strategický plán zahrnující celou oblast
Midlands, který překračuje hranice hrabství, aby se vedle
těžby rašeliny mohly identifikovat silné stránky ekonomiky.
Pan Wehnert z Wuppertalského institutu shrnul aktuální
stav (pandemické) nejistoty, která, jak se zdá, vede
k rychlejšímu omezování těžby uhlí, než se očekávalo.
Jednou z mála jistot nyní je, že k omezování těžby uhlí
dochází. Musíme být opatrní, aby naše reakce na krizi
COVID-19 byla dlouhodobá, a Fond pro spravedlivou
transformaci jsme využili pro podporu kreativních,
progresivních projektů, které na lokální úrovni přinesou
skutečnou změnu.
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Otázky a odpovědi pro panel
1. otázka: Kam by se v reakci na nedávná doporučení
Výboru regionů měla soustředit pomoc? Na určité oblasti
nebo na celé regiony?
y Pan Mulvey: Rašeliniště se neomezují na hrabství,
ale rozprostírají se po celé oblasti Midlands, takže
bylo považováno za důležité cílový region rozšířit. To
znamená, že se vezmou v úvahu všechny komunity
(přímo či nepřímo) dotčené rozhodnutím netěžit
rašelinu. Tato práce se může v Irsku rozvinout v plán
a mechanismus pro spravedlivou transformaci na
národní úrovni.
y Paní Díaz Aguadová: Fond pro spravedlivou
transformaci by se měl zaměřit na území, která
trpí, a poskytnout prostředky těm, kdo je opravdu
potřebují. Určité regiony budou zasaženy obzvlášť
tvrdě, zejména v raných fázích, proto se prostředky
musí soustřeďovat tam. Nemůže docházet ke sdílení
prostředků na univerzální bázi.
y Pan Wehnert: To, zda by se podpora měla zaměřovat
(na geografickou oblast), velmi záleží na daném
regionu. Kvůli účinkům přelévání by se nemělo jednat
o nejužší komunitu, kde se nachází uhelný důl.
y Pan Štěrba: Ačkoliv by prostředky měly podporovat
celou dotčenou oblast, musí se soustřeďovat do měst
nebo dokonce mikroregionů, které budou zasaženy
nejvíce.
2. otázka: Jak najít rovnováhu mezi (často) protichůdnými
názory odborových organizací, občanské společnosti,
průmyslu a ekologů? Víme, že musíme spolupracovat, ale
často dochází k rozporům. Jak v tomto kontextu vytvoříme
model spolupráce?
y Pan Mulvey: Ti, kdo jsou bezprostředně ovlivnění, se
musí brát v úvahu prioritně s ohledem například na
nové nápady na přeměnu, zaměstnanost, příležitosti
atd. V oblasti Midlands místní lidé pozitivně reagovali
na návrh vytvořit v regionu koordinační orgány a
začlenit mnoho zainteresovaných subjektů – aby
se vytvořily nové příležitosti. Je vůle spolupracovat.
Místní nejsou proti přeměně, jen chtějí, aby se s nimi
jednalo férově.
y Paní Díaz Aguadová: Horníci byli přizváni primárně
prostřednictvím sociálního dialogu. V Asturii vznikl
pod záštitou ministerstva výbor, který se má
zabývat transformací a potenciálními alternativními
způsoby. Tento výbor je tvořen velmi různými
skupinami zahrnujícími vládu, průmysl, ekology,
pracovníky, odbory atd. Tento dialog – který byl
jasný, transparentní a vstřícný – vyústil v přínosný
dokument, který se nyní dále rozvíjí.
y Pan Štěrba: V České republice se snažíme

komunikovat s lidmi, kteří budou nejvíce zasaženi.
Je to velmi komplikované. Mnoho z nich je
překvapených, jak rychle k přeměně dochází, a
dělají vše, co je možné, aby připravili plány a oslovili
pracovníky – z nichž mnozí pracovali v dolech po celá
desetiletí.
y Pan Wehnert: Je důležité si přiznat, že samotní
aktéři mohou mít velmi odlišné názory. I v rámci
odborů jsou názory velmi heterogenní – ne všechny
odborové organizace mají stejný pohled a mluví
jednohlasně. Pomáhá se s pracovníky poradit
o výzvách i příležitostech. Všechny tyto aspekty také
platí pro občanskou společnost a ekologické aktivisty.
Jsou heterogenní a mnoho ekologických aktivistů se
například zabývá i sociálními faktory.
3. otázka: Jak vyrovnáme oživení s využitím toho, co
doposud fungovalo, a snahu o větší inovace a odvážné
experimentální reakce?
y Paní Díaz Aguadová: Musíme vzít celý ekosystém
vytvořený okolo těžby uhlí – včetně vědomostí,
výzkumu, kultury atd. – a posunout ho do
budoucnosti. Musíme identifikovat, které zkušenosti
budou v budoucnu použitelné, a být připraveni
riskovat. Musíme především zajistit, abychom
dokázali udržet sociální a ekonomickou strukturu,
která v současnosti spojuje místní komunity a do
budoucna ji neztratit.
y Pan Wehnert: Nejedená se jen o to nahradit
technologii A technologií B. Musíme věci zvážit
jako nové obchodní modely. Tato perspektiva nám
pomůže rozpoznat kreativnější řešení. Díky pandemii
vidíme, že navzdory vážným obtížím bylo možné
učinit nové kroky (např. politická spolupráce), které
jsme dříve neočekávali.
y Pan Mulvey: Musí se riskovat. Rašeliniště jsou tak
mimořádným přírodním zdrojem, že zde existují
příležitosti k rozvoji nových příležitostí v oblasti jejich
ochrany, akvakultury, ekologického zemědělství a
podobně. Zaměstnance, kteří během transformace
přijdou o práci, je třeba rekvalifikovat a přeškolit.
Jejich dovednosti se nesmí v důsledku inovativních
změn ztratit.
y Pan Štěrba: Před sebou máme docela velkou výzvu.
Co se týče plánování budoucnosti, měli bychom
zůstat realisté a zároveň hledat příležitosti pro
experimentování s novými a rychle se rozvíjejícími
technologiemi. V první řadě však musíme být realisté
a myslet na blahobyt regionů. Experimentování je jen
přidaná hodnota.
V rámci shrnutí pan Pollock uvedl, že nám tato debata
ukázala, že můžeme být systémovými mysliteli. Musíme
být lídry změny – nemůžeme být jejími oběťmi. Těmito lídry
změny se musíme stát velmi rychle.
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Závěr
Závěrem Carlo Della Libera ze Sekretariátu iniciativy
pro uhelné regiony procházející přeměnou představil
další plánované kroky: on-line hlasování o názorech na
budoucí aktivity týkající se formátů schůzek pracovní
skupiny, komunikační nástroje a jaká témata se budou
na další schůzce rozebírat. Většina účastníků hlasovala
pro směs fyzických a virtuálních událostí, velký úspěch
zaznamenaly webináře (přičemž newslettery a e-maily jsou
nejoceňovanějšími komunikačními nástroji). Škála témat,
o které by byl zájem na příštím setkání, byla široká.
Tento náročný týden začal uvedením Platformy pro
spravedlivou transformaci. V těžkých dobách komunity
spojují síly. Uhelné regiony jsou jednou takovou komunitou
a Sekretariát je zde proto, aby i v dobách globálních výzev
toto spojení podpořil.
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S prezentujícími se obsah této zprávy neprojednával.
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získat ze streamovaných záznamů setkání, které jsou
k dispozici online.
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