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REPORT
Prague Climate Talks:
Jak se nový Evropský parlament vypořádá s
klimatickou změnou?
Čtvrtek 20. června 2019, 17:00-18:30
Evropský dům, Jungmannova 24, Praha
•

Devátá debata z cyklu Prague Climate Talks se uskutečnila ve čtvrtek 20. června 2019 v
Evropském domě. 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.

•

Téma této deváté debaty bylo „Jak se nový Evropský parlament vypořádá s klimatickou
změnou?“. Pozvání do diskuze přijali Linda Kalcher (Evropská klimatická nadace) a Michal Berg
(Evropští Zelení). Diskuzi moderovala Kateřina Davidová z Institutu pro evropskou politiku
EUROPEUM.

Linda Kalcher začala prezentací o roli Evropského

Michal Berg dále poznamenal, že postoj Evropské

parlamentu při formulaci evropské klimatické politiky.

rady je také důležitý pro tvorbu evropské klimatické politiky

Vyzdvihla, že Evropský parlament je často tou klíčovou

a že právě postoj členských států je často v rozporu s pozicí

institucí, zasazující se o více ambiciózní klimatické cíle.

Evropského parlamentu. Nalézání shody mezi Radou a

Stejně tak Parlament nejvíce funguje jako hlas evropských

Parlamentem bude klíčem k jakémukoliv významnému

občanů a nejpružněji reaguje na jejich požadavky. Kalcher

kroku vpřed. Mnoho váhy nyní leží na státech střední a

dále uvedla, že v příštích pěti letech bude téma ochrany

východní Evropy, které se dosud stavěly k navyšování

klimatu klíčovým pro celou EU. V novém Parlamentu již

klimatických závazku spíše neochotně, ačkoli tento postoj

nebudou mít dvě největší skupiny (tzv. velká koalice)

může ohrozit jejich ekonomiky, pokud se na dekarbonizační

nadpoloviční většinu a větší váhu při rozhodování tak budou

trendy neadaptují včas. Zejména Polsko a Česká republika

mít menší skupiny jako např. Zelení. Mobilizace mladých lidí,

mohou být vnímány jako černé ovce evropské klimatické

kteří požadují rozhodnější klimatickou akci, také pomohla

rodiny.

dodat nový impuls do debaty o klimatické politice.
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Následovala diskuze s posluchači. V té se řešily otázky

aktivit může nejefektivněji ovlivnit klimatickou politiku a

jako např. jaké jsou důvody pro větší klimatický nezájem v

jaké jsou technické požadavky na dosažení klimatické

zemích střední a východní Evropy, jaká forma veřejných

neutrality.

