Květen 2020
1
%

REPORT
Prague Climate Talks:
Přinese Zelená dohoda strukturální změny?
Úterý 12. května 2020, 16:00 – 17:30,
online
▪

První letošní debata z cyklu Prague Climate Talks proběhla online v úterý 12. května od 16:00.
Tento projekt je organizován Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s
pražskou pobočkou Heinrich-Böll-Stiftung a pod záštitou Informačního centra OSN v Praze.

▪

Na téma Evropské zelené dohody a zda přinese strukturální změny debatovali Naďa
Johanisová z Masarykovy univerzity v Brně, Lukáš Víšek z kabinetu Franse Timmermanse v
Evropské komisi a Jan Freidinger z Greenpeace. Debatu moderovala Kateřina Davidová z
Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

▪

Záznam debaty je dostupný na facebookové stránce Institutu pro evropskou politiku
EUROPEUM.

Diskuze

byla

zaměřená

na

otázky

Podle Lukáše Víška spočívá hlavní síla

ohledně nové iniciativy Evropské komise, tzv.

Zelené dohody a všech navazujících opatření

Zelené dohody pro Evropu. Co od ní můžeme

v tom, že dává předvídatelnost pro veřejnou

čekat? Jaké nabízí příležitosti? Jaký vliv bude

sféru, investory i občany, aby věděli, jakým

mít na vývoj v České republice? A jak její

směrem se EU a její ekonomika bude ubírat

implementaci ovlivní současná pandemie

do roku 2030, ale i dlouhodobě do roku 2050.

COVID-19?

Pro Českou republiku vidí v Zelené dohodě
spíše příležitosti nežli hrozby.
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Jan Freidinger Zelenou dohodu také
vnímá

v

ačkoli

Freidingera nám pomůže dohnat zbytek

Greenpeace k ní mají určité výhrady.

Evropy v oblastech, kde nám už nyní ujíždí

Zejména

emisí

vlak – například v energetické efektivitě

skleníkových plynů do roku 2030 podle něj

budov či v opatřeních na zadržování vody v

není dostatečně ambiciózní. Ve srovnání s

krajině. Lukáš Víšek zmínil ještě oblast

ostatními zeměmi světa ovšem podle něj

výzkumu a inovací, do které budou směřovat

tento projekt nemá obdoby.

prostředky

Evropské

Johanisové

je

Naďa

celku
unijní

jako
cíl

pozitivní,

všichni tři řečníci pozitivně. Podle Jana

pro

Johanisová

snížení

byla

k

Zelené

dohodě nejkritičtější, a to z toho důvodu, že
podle ní nejde ke kořenům příčin klimatické
krize. Dokument se hlásí k ekonomickému
růstu,

který

je

ale

jedním

z

faktorů

zodpovědných za růst emisí (s růstem

Zelená

unie.

Podle

dohoda

Nadi

dobrým

rámcem pro nastartování ekonomiky po krizi
způsobené pandemií COVID-19, ale jakmile
ekonomika opět poběží, tak je podle ní nutné
jí cíleně zpomalovat, aby se předešlo dalším
podobným krizím a zejména té klimatické.

spotřeby roste i produkce, a tedy i emise).

Diváci na Facebooku se poté ptali na

Podle Johanisové je naopak potřeba usilovat

dotazy spojené např. s podporou místních

o udržitelný nerůst.

zemědělců v rámci Zelené dohody či na

Na otázku, zda se evropská Zelená
dohoda České republice vyplatí odpověděli

možnosti,

jak

mohou

evropští

vznikající strategie připomínkovat.

občané

