
 طاقوياالنتقال الاالستثمارات في زيادة الشبكة و وتعزيز على توسيعركز وزراء الطاقة اجتماع 
 

 مسأفي اجتماع وزراء الطاقة عبر مؤتمر بالفيديو ناقش وزير االقتصاد االتحادي ألتماير ووزراء الطاقة في الواليات 
اهمة من أجل المس طاقوياالنتقال الالشبكة وزيادة االستثمارات في  وتعزيز وال سيما موضوعات توسيع مواضيع الساعة

   أزمة كورونا. بعدإلى مسار النمو  االقتصادفي إعادة 
  
ً الشبكة في ألمانيا يتقدم وتعزيز ع ي: "إن توسحول ذلك وزير االقتصاد االتحادي ألتمايرقال و  2019ام في عو. تدريجيا

ً التي من المنوي تنفيذها حوالي نصف المشاريع  تكان بينما  قد أصبحت قيد التشغيل لقانون توسيع خطوط الكهرباء وفقا
بالمائة من هذه  90أن تكون حوالي  من المفترض 2020بحلول نهاية عام وقيد اإلنشاء بالفعل.  أصبح اآلن ثلث آخر

الخط بين  اآلن في بين الشمال والجنوب تم ىالكبر الخطوط الكهربائيةمن وقيد اإلنشاء أو التشغيل.  تقد أصبحالمشاريع 
العام بحلول نهاية و. عالي الجهد ستمرر بالكامل كأول خط نقل تيار مساالمممر  تحديد SüdOstLink الجنوب والشرق

ً  90أن تكون  المخطط من ً المزمع تنفيذها من المشاريع  بالمائة تقريبا قد  حتياجاتااللتخطيط  الفيدرالي قانونلل وفقا
رهل بل على الحكومة االتحادية والواليات أن أن نت يجب. ولكن ال ما بعدفي مرحلة الموافقة على التخطيط أو  حتأصب

   متواصل على تسريع توسيع وتعزيز الشبكة." تستمر في العمل ال
  
النتقال الواليات إلى زيادة االستثمارات في لالشبكة دعا وزراء الطاقة  وتعزيز باإلضافة إلى الجهود المبذولة لتوسيعو 
ية تحادقفهم إلى الحكومة االاموتبين ورقة  واوقدم أزمة كورونا بعدإلى مسار النمو  االقتصادمن أجل إعادة  طاقويال

لى عالضغط  سلط الضوء على التخفيف منكما ت واسعة النطاقوإعانات استثمار توفر حوافز وتنص هذه الورقة على 
  كهرباء.سعر ال

  
 قالنتإن اال: “عما يلي رئيس اجتماع وزراء الطاقةته فبصأندرياس بينكوارت د.  .وقد أعرب وزير االقتصاد والطاقة أ 
ومن أجل . كوروناأزمة  الناجمة عن العواقب االقتصادية للنمو من أجل مواجهة محرك هاميتحول إلى يمكن أن  طاقويال

في الطاقات المتجددة وشبكات الطاقة الذكية  واسعة النطاقنحتاج اآلن إلى حوافز قوية الستثمارات فإننا  تحقيق ذلك
جيجاوات  52ب السقف المحدد اً بإلغاءأيضية تحادالحكومة اال طالبعلى المدى القصير نووالبنى التحتية الهيدروجينية. 

ً ية ئكهروضوال خالياالالحكومي في مجال دعم من أجل الحصول على ال جداً كما أننا نطلب  وهو إجراء أصبح ضروريا
 لعبء علىا تخفيفكذلك قبل العطلة الصيفية و في إنتاج الكهرباء الفحم استخدام تمرير قانون التخلص التدريجي من

توليد التيار من الطاقات  على سبيل المثال عن طريق تخفيض ضريبة الكهرباء وضريبملحوظ مستهلكي الكهرباء بشكل 
 تجددة."الم
  

أن اية المناخ حمسياسة و طاقويتحول الال بإمكانتيلر: "شأونتر تسفران فورتمبيرغ -بادن في والية  وزير البيئةوأضاف 
 بيئي. لقد قدمناالقتصادي واال ونحن أقوى على الصعيدينيمكننا الخروج من األزمة و. للنمو حقيقيةمحركات  تكون

جاعة بش المستقبلي المساربل أن تقوم بتحديد  فقط عليها أال تردية تحادلحكومة االعلى اواآلن بهذا الشأن اقتراحات 
 جعل اقتصادنا ونظامناالمتاحة كي ن . علينا اغتنام الفرصةذلك وسرعة حتى يتمكن الناس والطبيعة من االستفادة من

من استثماراتنا في قطاعات الطاقة  همم جزءضخ المستقبل من خالل  قادرين على مواجهةوبالتالي  أكثر استدامةً  ويلطاقا
ة حديثال كنولوجياتالتاستخدام الحوافز لتوسيع . وكذلك من الضروري جداً وضع الكهرباء والتدفئة والنقل اتأي في قطاع

  " .مثل الهيدروجين
  

والمناخ  حماية البيئة" :س من جانبهوزير البيئة والطاقة والبناء وحماية المناخ في والية سكسونيا السفلى أوالف اليوقال 
تتدفق ويجب أن  –فرص عمل ألسواق المستقبل نوفر أن منذ اآلن يجب أن تكون اآلن محركات القتصادنا. علينا 

 كنولوجياتتية وحكومات الواليات بعد أزمة كورونا إلى تحاداال ةمن قبل الحكوم تاليوروهااستثمارات بمليارات 
 -تمويل أنظمة الكهرباء نظام في  نتخلص من الفوضى والغموضومنتجات صديقة للمناخ. باإلضافة إلى ذلك يجب أن 

  مستقبل."موجه نحو الهيكل واضح و إنشاء ية أخيراً تحادعلى الحكومة اال
  

ص عمل النمو وفر اقويطال نتقالاال يخلق بشكل عام"ا هوبرت أيوانغير: بافاري والية قتصاد والطاقة فياالوزير وصرح 
توليد التيار من الطاقات  ضريبتخفيض دعوة لتدعم بافاريا بشكل صريح ال اقيمة. لذمثل طريقة مستدامة إلحداث وي

 الحجموالصغيرة متوسطة الاألسر والشركات على  خفف العبءوتثبيتها. وهذا من شأنه أن يبشكل ملحوظ  المتجددة
مة أز أسلوب العمل المفروض عليه نتيجةعلى االقتصاد الخروج من  يسراإلجراء نوالصناعة بطريقة مستهدفة. بهذا 

نتوقع أن يتم اعتماد إننا الهيدروجين. أخيراً فيما يخص موضوع  تتحرك األموريجب أن  نفسهفي الوقت و. كورونا
ي جميع ف تقدم هامتحقيق حتى نتمكن من مساعدة هذه التكنولوجيا على  قريباستراتيجية الهيدروجين الوطنية في وقت 

 إن اإلمكانيات الكامنة فيها من أجل إنتاج الكهرباء وحركة المرور هائلة." أنحاء ألمانيا.
  



من lباإلضافة إلى ذلك حددت الواليات الفيدرالية احتياجات سياسة الطاقة للعمل التي يجب معالجتها اآلن بشكل عاجل 
ً حاليالمفروضة القيود إذ أن  كورونا بسبب أزمة ويتجنب توقف االنتقال الطاقأجل  ً على الحياة العامة لها أي ا ر اثآ ضا

ً والطاقة. اإلجراءات في مجالي اقتصاد وسياسة على عدد كبير من  واسعة وقوع أي لقرار وزراء الطاقة يجب منع  وفقا
ألسبوع افي  مجلس الوزراء االتحادياعتمد وقد . وينتقال الطاقاالالقرارات القانونية الهامة المتعلقة باتخاذ التأخير في 

 ت تشريعية قصيرة األجل بشأن بعض القضايا.عديالبالفعل مقترحات إلجراء ت الماضي


