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REPORT
Prague Climate Talks:
Jak EU přispěje k ochraně klimatu?
Pondělí 3. prosince 2018, 16:00-17:30
Evropský dům, Jungmannova 24, Praha

§

Sedmá debata z cyklu Prague Climate Talks se uskutečnila v pondělí 3. prosince v Evropském
domě. Akce byla spoluorganizována Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM a Centrem
pro dopravu a energetiku, ve spolupráci s Glopolisem

Tématem sedmé debaty bylo „Jak EU přispěje

Pavel Zámyslický z Ministerstva životního prostředí,

k ochraně klimatu?“. Pozvání přijali čtyři diskutující: Dana

které samo úzce spolupracuje s Evropskou komisí, připravil

Balcarová (předsedkyně výboru pro životní prostředí PSP

prezentaci obsahující cíle, plány a data Evropské komise v

ČR, členka České pirátské strany), Anna Kárníková

oblasti klimatických změn do roku 2050 se zaměřením na

(ředitelka, Centrum pro dopravu a energetiku), Lenka

obsah nové strategie „A Clean Planet for All“. Zámyslický

Kovačovská (výkonná ředitelka, Český plynárenský svaz)

uvedl, že celkový příspěvek Evropská unie do globálních

a Pavel Zámyslický (ředitel odboru energetiky a ochrany

emisí je 10 %. Evropská unie se snaží být světovým lídrem

klimatu,

Debatu

ve snižování emisí skleníkových plynů. Oblasti, ve kterých

moderovala Kateřina Davidová z Institutu pro evropskou

Ministerstvo

životního

prostředí).

se o to snaží jsou široké; nejedná se jen o energetiku nebo

politiku EUROPEUM.

průmysl, ale také o oblast financí, o oblast rozvoje

Debatu zahájila Kateřina Davidová představením hostů
již sedmého panelu a následně tématu, které je více než
aktuální díky právě probíhající klimatické konferenci COP24
v Katowicích

a

několika

nedávno

vydaným

klíčovým

dokumentům, mezi které patří nová dlouhodobá strategie
EU či zvláštní zpráva IPCC.

technologií, zdanění atp. Dále v prezentaci zaznělo několik
velmi

specifických

návrhů

scénářů

Evropské

komise

k dosažení uhlíkové neutrality a udržení globálního oteplení
na ambiciózních 1,5 °C do roku 2050. Je na členských
státech, jaký scénář zvolí na základě debaty, která bude
probíhat v roce 2019.
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Dana Balcarová z Pirátské strany okomentovala

nejprve nemyslitelných 2 °C na 1,5 °C. Kárníková tvrdí, že

prezentaci velice pozitivně, ale upozornila na problém

technologicky je cíle 1,5 °C možné dosáhnout, avšak je

implementace těchto strategií do legislativy ČR. Dodala, že

třeba začít co nejdříve a revidovat cíle pro rok 2030.

je

Potýkáme se ale s problémem malé společenské poptávky

třeba,

aby

bylo

Ministerstvo

životního

prostředí

důslednější při jejich prosazování.

po změně a velké politické polarizace tématu.

Lenka Kovačovská z Českého plynárenského svazu

Dále následovaly otázky z publika, které se týkaly

vidí klimatickou politiku Evropské unie více skepticky. Podle

propojení klimatických změn s cirkulární ekonomikou,

Kovačovské není evropská strategie založena na tržních

způsobu

principech a určuje vítěze a poražené dekarbonizačních

propojenosti ekonomického růstu a klimatických změn a

technologií. Jako příklad uvedla biopaliva první generace,

v neposlední řadě také důležité otázky, jak by svým dílem

která se nakonec ukázala jako kontraproduktivní. Podle

měla přispět Česká republika. Hosté debaty zmínili

Kovačovské je třeba dekarbonizovat postupně a nechat trh

průzkumy, které ukazují, že českým občanům na životním

rozhodovat, jaké technologie přežijí a jaké nikoliv.

prostředí záleží, ale nejsou ochotni za jeho ochranu připlatit.

Anna Kárníková z Centra pro dopravu a energetiku
naopak zdůraznila velký posun v myšlení, kdy se debata
v EU byla schopná během několika let posunout od

schvalování

strategií

na

evropské

úrovni,

Podle Dany Balcarové je to úloha politiků a ministerstev, aby
občany prostřednictvím kampaní informovali.

