Výzva premiérům zemí střední a východní Evropy (Česka, Slovenska,
Maďarska, Polska, Rumunska a Bulharska) před zasedáním Evropské
rady 15. – 16. října

Vážený pane premiére,
touto výzvou se na Vás obracíme před příštím zasedáním Evropské rady 15. – 16. října, které
bude rozhodující pro evropské klimatické ambice a zelenou obnovu našich ekonomik.
Země střední a východní Evropy, především kvůli své společné historii během posledních
desetiletí, čelily podobným ekonomickým a environmentálním výzvám – kolapsu těžkého
průmyslu zděděného z období post-socialismu či potřebě obrovských investic na realizaci
strukturální transformace nutné k ambiciózní ochraně klimatu v souladu s Pařížskou dohodou.
Přestože postoje našich zemí vzhledem ke koronavirové krizi či Zelené dohodě pro Evropu jsou
velmi odlišné, jádro našeho zájmu je podobné. V průběhu posledních šesti měsíců pandemie se
začaly ozývat hlasy stovek tisíc občanů, odborníků, akademiků, herců a umělců, kteří volají po
takové obnově ekonomiky a společnosti, která bude založena na společných lidských a
evropských hodnotách a zároveň bude brát v potaz problematiku klimatu jak na národní, tak i na
evropské úrovni. Svou výzvou chceme tuto iniciativu posílit. Zdůrazňujeme, že je nutné zajistit,
aby všechny finance vynakládané z rozpočtu EU, politiky soudržnosti a zvláště z Fondu pro
spravedlivou transformaci byly použity v zájmu společností a ekonomik střední Evropy a aby
byly v souladu s politikou ochrany klimatu a podporovaly přechod ke klimaticky neutrální
ekonomice.
V následující dekádě bude zásadní podniknout kroky k zabránění ještě horším následkům
klimatické změny, než které nám nevyhnutelně hrozí v blízké budoucnosti. Přitom již nyní je
středoevropský region postižen následky klimatické změny nejvíce z celé Evropy. Vezmeme-li v
potaz další ekologické výzvy, jako ztrátu biodiverzity a nedostatek vody, je zřejmé, že potřeba
zevrubné strategie péče o životní prostředí a občany našich zemí je v tuto chvíli zásadnější a
naléhavější než kdykoli předtím. Abychom měli šanci zabránit nejhorším dopadům extrémního
počasí, poklesu výnosů ze zemědělských plodin, nedostatku vodních zásob, zvýšené frekvenci
a intenzitě vln veder (v jejichž důsledku jsou očekávány roční ztráty EU ve výši 175 mld. EUR
ročně), musíme začít s okamžitými intenzivními opatřeními v oblasti klimatu.
V tuto chvíli nenaplňujeme naše závazky plynoucí z Pařížské dohody, která má za cíl udržet
nárůst globální teploty pod 1,5°C, a kvůli současné neudržitelné politice směřujeme ke světu,
který již na konci tohoto století bude o 3-4 stupně teplejší než v předindustriálním období. Je
bezpodmínečně nutné, aby EU jednala plně v souladu s vlastními závazky, které plynou z výše
zmíněné Pařížské dohody.

Nesmíme však dopustit, abychom při řešení současné ekonomické krize zároveň prohloubili jiné
existující krize. Potřebujeme reformy a promyšlenou politiku schopnou efektivně reagovat na
velké krizové situace v oblasti ekonomiky, zdravotnictví i ochrany klimatu zároveň. Oblast
střední Evropy nesmí v tomto procesu nadále zaostávat. V našich zemích – České republice,
Maďarsku, Polsku, Slovensku, Rumunsku a Bulharsku – narůstá podpora ambicióznějším
opatřením v oblasti klimatu a udržitelnému ekonomickému modelu.
A právě nyní, před zasedáním Evropské rady plánovaném na 15. – 16. října, na kterém se bude
jednat o posílení evropského klimatického cíle pro rok 2030 a kdy členské státy přichází s
návrhy plánů pro obnovu a s návrhy plánovaných investic z prostředků Evropských fondů,
nastal klíčový moment pro ambiciózní klimatickou akci jak na národní, tak na evropské úrovni.
Proto vás, jakožto zástupci středoevropské občanské společnosti, byznysu, měst, místních a
regionálních samospráv a akademické obce, vyzýváme, abyste zahájili férovou a udržitelnou
obnovu ekonomiky, která:
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zajistí, že evropská opatření v oblasti klimatu budou v souladu s cílem udržet globální
růst průměrné teploty pod úrovní 1,5°C oproti období před průmyslovou revolucí – jak
vyplývá z Pařížské dohody – a to prostřednictvím podpory zvýšení klimatického cíle EU
pro redukci emisí přinejmenším o 65 % oproti úrovni z roku 1990;
bude dbát na to, aby daně vybrané v rámci EU i investice byly v nejvyšší možné míře
použity na činnost v oblasti klimatu a aby zajistily koherentní naplňování plánů Zelené
dohody pro Evropu, rozpočtu EU a klimatických strategií pro obnovu členských států;
bude klást větší důraz na sociální spravedlnost při řešení nejen klimatické krize, ale i
dalších ekologických krizí, kterým čelíme;
bude založena na důkladném zhodnocení a přepracování současného ekonomického
modelu tak, aby byl kompatibilní s ochranou klimatu a byl maximálně sociálně
spravedlivý;
vytvoří kvalitní a stabilní pracovní příležitosti a bude podporovat inovace, z nichž
budeme mít prospěch my i budoucí generace, a vybuduje vyhlídky na udržitelnou
budoucnost;
bude zahrnovat veřejnou podporu pro opatření a projekty kombinující ochranu klimatu se
zlepšováním kvality ovzduší, vody a půdy a bude podporovat oblast veřejných služeb,
jako jsou zdravotnictví a vzdělávání;
bude rozvíjet energetickou účinnost a podporovat obnovitelné zdroje energie,
udržitelnou přepravu a mobilitu a zaměří se na zemědělství a potravinářství;
bude klást důraz na evropské hodnoty, demokracii a solidaritu; prohloubí míru
participace a transparentnosti a vytvoří zastřešující politiku s konkrétními řešeními.

Komplexní plány a strategie zelené obnovy jsou již dávno dostupné a jsou podporované mnoha
zúčastněnými stranami i občanskou společností. Evropská unie a její členské státy připravují
ozdravné balíčky a opatření pro podporu ekonomiky, které nabízí jedinečnou příležitost, aby se i
země centrální Evropy mohly soustředit na přidružené sociální a ekonomické výhody
ambiciózních opatření v oblasti klimatu.

Podepsáni:
Logo

Jméno organizace

Typ organizace

Nádech z.s.

NNO

Chebsko za klima, z.s.

NNO

Doctors for future, Česká republika

sdružení

Parents for future, Czech republic

sdružení

ZO ČSOP JARO Jaroměř

NNO

Centrum pro dopravu a energetiku, z.s.

NNO

Česko za klima, z.s.

NNO

PILGRIM - Potulná univerzita přírody

NNO

Síť ekologických poraden STEP

NNO

Eurosolar.cz, národní sekce evropské
asociace

NNO

Extinction Rebellion Czech Republic Rebelie proti vyhynutí, z.s.

NNO

NESEHNUTÍ

NNO

Na mysli, z.ú.

NNO

Klimatická koalice Olomouc

(Neformální) Občanská
iniciativa

Fakulta životního prostředí, Univerzita
Jana Evangelisty Purkyně

akademická

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

NNO

Rodiče za klima Liberec, z. s.

spolek

Slušná firma, z.s.

NNO

Juniperia, z.s.

NNO

JRK Česká republika s.r.o.

firma

CZ Biom z.s.

spolek

Limity jsme my

Zapsaný spolek

EkoWATT CZ s. r. o.

S. r. o.

EkoWATT z. s., Středisko pro obnovitelné
zdroje a úspory energie

Zapsaný spolek

Nadace Partnerství

Nadace

Institut Cirkulární Ekonomiky

NNO

Fair Venture s.r.o.

Firma

Institut úzkosti

Spolek

ARE | are-events.org z. s.

NNO

Česko proti chudobě a nerovnostem

NNO

Hnutí DUHA - Přátelé země

NNO

Chemické divadlo, z.s.

Zapsaný spolek

Ekologický institut Veronica
(ZO ČSOP Veronica)

Pobočný spolek
(NGO)

Tři Ocásci sou družstvo. Sociální družstvo!

Sociální družstvo

Greenpeace Česká republika

NGO

ArtMap

Zapsaný spolek

MAK! (mobilní architektonická kancelář)

firma

UM UM o.z.

NGO

Arnika

NGO

Líšeň Sobě z. s.

spolek

Centrum experimentálního divadla, p. o.
(Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo,
Terén)

příspěvková organizace

ŠKOLA IMPROVIZACE IMPROVIZUJ S.R.O.

s.r.o.

Univerzity za klima

Kolektiv, hnutí

Flash Art
NaZemi

NNO

Lipka

Příspěvková organizace

Přátelé Malvazinek, z.s.

NNO

Snesitelné bydlení v centru Prahy, z.s.

Zapsaný spolek

C2c - kruh kurátorů a kritiků, z.s.

z.s.

Fridays For Future Česká republika

Mládežnická organizace

Trast pro ekonomiku a společnost

spolek

Etc. gallery

spolek

Intermedia Studio FaVU VUT

akademická

Punctum, z.s.

spolek

Geisslers Hofcomoedianten, z.s.

Zapsaný spolek

ZO ČSOP Morava

NNO

ZO ČSOP Arion

Pobočný spolek, NNO

Fakulta umění a architektury, Technická
univerzita v Liberci

Akademická

Umění pro klima
Galerie Entrance

Zapsaný spolek

Ateliér Nová Média 2, AVU

Ateliér na Akademii
Výtvarných Umění

Artycok.TV

Spolek, akademické
pracoviště AVU v Praze

Galerie 35M2

Zapsaný spolek

Divadelní Flora, z. s.

zapsaný spolek

Platforma pro sociální bydlení

NNO

ČSOP Ekologická servisní organizace

Pobočný spolek

Koalice proti palmovému oleji

Neformální platforma

Společnost Jindřicha Chalupeckého

Zapsaný spolek

Centrum současného umění FUTURA

Zapsaný spolek

Ekobuňka AVU

Kolektiv

Klimatická koalice

Platforma NNO

