PMP, Vincent Chauvet a Green Deal spolu online
V utorok 25. mája sa členovia skupiny pre životné prostredie Petržalského mládežníckeho
parlamentu (PMP) zúčastnili 1,5-hodinového online stretnutia s Vincentom Chauvetom,
primátorom mesta Autun pri Dijone (francúzsky región Burgundsko). V. Chauvet pôsobí
v európskom Výbore regiónov a okrem iného sa venuje i legislatívnej ochrane a trvalo
udržateľnému spravovaniu lesov na území EÚ. Hovoru sa zúčastnil aj miestny poslanec za
Petržalku Miroslav Behúl a ďalší – zahraniční – účastníci Programu mladých európskych
poslancov (YEPs). Ústrednou témou diskusie bola aplikácia Európskej zelenej dohody
(European Green Deal) na lokálnej a regionálnej úrovni. Zástupcovia PMP sa však okrem
toho dozvedeli aj o existencii mládežníckych parlamentov na Malte, Cypre či vo Fínsku,
pričom v poslednej spomenutej krajine je mládežnícky parlament aktívny v každej obecnej
samospráve.
Green Deal je plán Európskej komisie na zelenú transformáciu hospodárstva Európskej únie
v záujme udržateľnej budúcnosti. Primárnym cieľom tejto dohody je zabezpečiť, aby sa
Európa do roku 2050 stala vôbec prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. S tým súvisí
zvýšenie ambícií Európskej únie v oblasti zmeny klímy pre roky 2030 a 2050, zabezpečenie
dodávok čistej a cenovo dostupnej energie, rýchlejší a efektívnejší rozvoj obehového
hospodárstva, a to predovšetkým v odvetviach náročných na zdroje (textilný priemysel,
stavebníctvo, elektronika a plasty), ďalej výstavba a obnova budov, doprava, udržateľnejšia
potravinová politika či ochrana prírody, biodiverzity a ekosystémov. Dohoda bola
predstavená 11. decembra 2019 v Bruseli a je súčasťou stratégie pre naplnenie Agendy
2030 pre udržateľný rozvoj a prijatých záväzkov v rámci Parížskej dohody. Green Deal je
nástrojom na stimuláciu hospodárskeho rastu, podporu podnikov a tvorbu pracovných miest.
Účastníci mali možnosť klásť francúzskemu hosťovi otázky týkajúce sa daných problematík a
získali od neho linky na zaujímavé webové stránky a podujatia súvisiace so Zelenou
dohodou, občianskou angažovanosťou a participáciou. Výbor regiónov totiž ponúka stovky
príkladov osvedčených postupov či podujatí, ktoré sa venujú lokálnej implementácii Green
Deal-u. Najefektívnejšie je pochopiteľne zavádzanie súvisiacich opatrení vo firmách.
Pozitívnym príkladom je napr. aj nastávajúca rekonštrukcia kaštieľa v Čunove a jeho
následná premena na envirocentrum, v ktorom sa bude okrem iného klásť dôraz na
poskytovanie informácií o aktuálne i do budúcnosti nevyhnutných klimatických opatreniach a
obehovom hospodárstve.
K opatreniam, ktoré môžeme prijímať všetci bez rozdielu, patrí znižovanie emisií z dopravy, a
to napr. obmedzeným používaním a kúpou osobných motorových vozidiel v prospech ich
zdieľania či podpory a rozvoja cyklodopravy, ďalej ekologická výstavba v európskom štýle
nového Bauhausu a podľa možností i ekologické zatepľovanie budov s podporou európskych
fondov určených na rozličné zelené riešenia, v prvom rade na zmiernenie následkov
globálneho otepľovania). Taktiež netreba zabudnúť ani na šetrnú a racionálnu správu lesov,
organizovanie klimatických konferencií (COPs) na lokálnej úrovni ap.
Zúčastnení veria, že vzájomná spolupráca bude pokračovať i do budúcnosti a že všetci
pridáme ruku k dielu pri plnení Zelenej dohody.

