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Zapraszamy do lektury energetycznego podsumowania dnia!
Zieloni drugą siłą polityczną Niemiec. Co oznacza to dla polskiej i europejskiej energetyki? [ANALIZA]
Ostatnie wybory lokalne w Bawarii potwierdzają pewien trend w niemieckiej polityce: duże,
tradycyjnie domimujące ugrupowania tracą swoich wyborców na rzecz mniejszych partii. Jednym z
najwięcej zyskujących stronnictw są tzw. Zieloni. Najnowsze sondaże wskazują, że frakcja ta jest już
drugą (po chadekach) siłą polityczną Niemiec - Die Grünen zdeklasowali już współtwórców obecnej
koalicji rządzącej, czyli socjaldemokratów. Biorąc pod uwagę stałą tendencję wzrostową Zielonych,
która utrzymuje się od zeszłorocznych niemieckich wyborów federalnych, warto zastanowić się, jaki
wpływ na polską i unijną energetykę miałoby to ugrupowanie, gdyby doszło do władzy.
ME: Rozbudowa Elektrowni Ostrołęka z promesą bankową
Elektrownia Ostrołęka ma promesę bankową wystawioną przez konsorcjum banków, a kwota wypełnia
potrzeby ﬁnansowania budowy bloku - poinformowało Ministerstwo Energii w odpowiedzi na
interpelację poselską.
Prezydent: Nord Stream 2 to projekt polityczny, a nie ekonomiczny
Powstanie Nord Stream 2 bez wątpienia stanowi niebezpieczeństwo dla Ukrainy, Słowacji i
stanowiłoby niebezpieczeństwo energetyczne dla Polski, gdyby nie nasze działania zapobiegawcze powiedział prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Polskim Radiem.
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Zmiany w radzie nadzorczej JSW
Minister Energii dokonał zmian w składzie rady nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wiele
wskazuje, że jest to kolejna odsłona sporu resortu z kierownictwem ﬁrmy.
ME: Rozbudowa Elektrowni Ostrołęka z promesą bankową
Elektrownia Ostrołęka ma promesę bankową wystawioną przez konsorcjum banków, a kwota wypełnia
potrzeby ﬁnansowania budowy bloku - poinformowało Ministerstwo Energii w odpowiedzi na
interpelację poselską.

PKEE na PreCOP24 w Krakowie
24. sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
COP24 w Katowicach poprzedziła konferencja PreCOP24 zorganizowanaw Krakowie. Jest to
nieformalne spotkanie ministrów środowiska z kilkudziesięciu krajów oraz przedstawicieli biznesu,
przede wszystkim partnerów COP-u. W wydarzeniu wzięli udział eksperci Polskiego Komitetu Energii
Elektrycznej.
WSJ: Niemcy otwierają się na amerykańskie LNG
Kanclerz Niemiec Angela Merkel zmienia stanowisko w sprawie importu skroplonego gazu (LNG) z USA
i nazywa to strategicznym posunięciem – pisze we wtorek „The Wall Street Journal”, akcentując, że
jest to „kluczowa koncesja” Berlina wobec prezydenta Donalda Trumpa.

