Výsledky z workshopu v Ústí nad Labem
Jasný plán a vize
Německý příklad:
Uhelná komise, rekvalifikace, zastavení
jaderných elektráren

Technologická proveditelnost
přechodu

Role obcí

Obce potřebují účast v rozvoji
Německý příklad:
komunitní energetiky - Větrníky ve
U nás je potřebují kraje
Uhelná komise, rekvalifikace,
vlastnictví obce Jindřichovice pod
Je potřeba mít jasné plošné podmínky pro zastavení jaderných elektráren
Smrkem jsou příklad
konec uhlí
Mělo by to jít i bez aktivního
Změnit pohled na region, není to odpad
starosty
U nás je potřebují kraje
Je
potřeba
mít
jasné
plošné
V některých krajích Zásady
Turismus
uměle vytvořená jezera pro rekreaci a
podmínky pro konec uhlí
územního rozvoje blokují rozvoj
sportovní vyžití
obnovitelných zdrojů
Turismus zároveň potřebuje meze,
rekreace má jinou přidanou hodnotu.
Změnit pohled na region, není to
Některá města jsou výrazně
fixovaná na uhelné podniky
odpad
Pozitivní příklady přechodu
Budování regionální hrdosti
Sársko (DE), Kladensko
Nebezpečí masového propouštění
Turismus
Vzbuzují (a potřebují) zájem i pro
lidi mimo region
uměle
vytvořená
jezera
pro
rekreaci
Možnosti rekvalifikace (Vzdělávání), nová
atraktivní pracovní místa - například BMW a sportovní vyžití
Starostové obcí by se mohli spojit
okruh
Turismus zároveň potřebuje meze, Územní plány obcí jsou šancí pro
Současná pracovní místa v energetice
bývají rodinná, jistá, lidé k nim mají vztah rekreace má jinou přidanou hodnotu. udržitelná řešení
a bývají i dobře placená.
Rekultivace by mohly převádět
území na obce (což se neděje)
Pozitivní příklady přechodu
Sársko (DE), Kladensko
Nebezpečí masového propouštění
Možnosti rekvalifikace (Vzdělávání),
nová atraktivní pracovní místa například BMW okruh
Současná pracovní místa v
energetice bývají rodinná, jistá, lidé k
nim mají vztah a bývají i dobře
placená.

Finance

Občanská angažovanost

Zvyšují se ceny emisních povolenek
a to vytváří tlak na uhelné podniky
Investice lidí a obcí do obnovitelné
energetiky
Finanční polštář pro další uplatnění,
nebo důchod
Uhlíková daň
Cena elektřiny na trhu (zvyšuje se)
Základní nepodmíněný
příjem/zkrácení pracovní doby
Peníze z kompenzací by neměly jít
lidem, kteří zbohatli na drancování
kraje
Problém není vy výši kompenzací,
ale v tom, kam prostředky směřují
(nenapomáhají transformaci)
Zvýšit poplatek z vydobytého nerostu
Financování údržby rekultivovaného
území
V současnosti bychom si mohli
dovolit kompenzace lidem z fosilní
energetiky, protože jich není tak
hodně (přepočteno na celou
republiku)

Stávky FFF si vyžádaly odpověď
v podobě uhelné komise u nás
Stínová uhelná komise a protesty
vytváří tlak na uhelnou komisi
Participace zaměstnanců - jsou
strůjci svého osudu
Občanská shromáždění mohou
být cestou - (příklady z Francie a
Británie)

