
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava / Bukurešť / Budapešť / Praha / Sofie / Varšava, 8. září 2022 

 

 

Vážený pane premiére, 

Vážení ministři, vážená paní ministryně, 

Evropa čelí bezprecedentní kombinaci mnoha krizí – počínaje válkou na Ukrajině přes 

prudký růst cen energií až po klimatickou a ekologickou krizi. Proto se coby zástupci 

občanské společnosti z celé střední a východní Evropy obracíme na české předsednictví v 

Radě Evropské unie jako na klíčového aktéra, který může přispět k přechodu Evropy na 

nezávislou, čistou, mírovou a cenově dostupnou energii. 

Vzhledem k prudce rostoucím cenám energií je překonání příští zimy v současné době 

nejnaléhavějším problémem. České předsednictví má však také velkou příležitost 

nasměrovat Evropu k nezávislejší a klimaticky neutrální energetice v blízké budoucnosti a 

přispět nejen k evropské energetické bezpečnosti v dlouhodobém horizontu, ale také pomoci 

zabránit dalším energetickým krizím v nadcházejících letech a ochránit domácnosti před 

energetickou chudobou způsobenou převážně závislostí Evropy na fosilních palivech. 

K dosažení tohoto cíle je nezbytné okamžitě podpořit ambiciózní politiku v oblasti klimatu a 

energetiky včetně masivních investic do snižování spotřeby energie, zvyšování energetické 

účinnosti a co nejrychlejšího budování obnovitelných zdrojů energie. Všechna tato opatření 

jsou klíčová pro řešení klimatické krize i rostoucích cen energie a zároveň pro posílení 

evropské energetické bezpečnosti. Ambiciózní klimatická politika je proto také vyjádřením 

solidarity s lidmi na Ukrajině a s lidmi ohroženými prudkým nárůstem cen energií. 



Energetická bezpečnost nesmí sloužit jako záminka k podkopávání klimatických cílů a 

prodlužování naší závislosti na fosilních palivech. Jak bolestně ukázala invaze Ruska na 

Ukrajinu, energetickou bezpečnost již nelze chápat primárně jako zajišťování dodávek 

fosilních paliv. Je nutné, aby to evropské vlády také jasně sdělovaly občanům a 

představovaly energetickou transformaci jako cestu k mírovým, cenově dostupným, čistým a 

bezpečným dodávkám energie pro celou Evropu. 

Naléhavě vás proto vyzýváme, abyste: 

- učinili ambiciózní politiku v oblasti klimatu, včetně balíčku Fit for 55 a REPowerEU, 

hlavní prioritou předsednictví;  

- nabídli silné mechanismy strukturální podpory pro lidi postižené vysokými cenami 

energie a zajistili, aby nikdo nezůstal odkázán na neefektivní bydlení závislé na 

fosilních palivech a ohrožený energetickou chudobou; 

- podporovali řešení založená především na snižování spotřeby energie, na 

energetické účinnosti a obnovitelných zdrojích energie, které pomáhají snižovat 

závislost na fosilních palivech;  

- odmítli jakékoli pokusy o zmírnění ambicí klimatického balíčku, které by vedly k 

odložení tranzice a prodloužení závislosti Evropy na fosilních palivech (např. 

odkládání ukončování bezplatných povolenek, snížení klimatických ambicí nebo 

povolení investic do infrastruktury pro fosilní paliva); 

- zabránili řešením, která by Evropu dlouhodobě uvrhla do větší závislosti na fosilních 

palivech; 

- informovali o klimatických politikách a energetické transformaci jako o zásadní 

součásti evropské energetické bezpečnosti a cestě k cenově dostupnější, zdravější a 

bezpečnější budoucnosti pro Evropany; 

- podporovali spolupráci a solidaritu mezi evropskými členskými státy s cílem 

dosáhnout energetické transformace slučitelné s Pařížskou dohodou. 

Doufáme, že s podporou českého předsednictví se Evropě podaří brzy překonat všechny 

současné krize a že z nich vyjde silnější než dosud. 
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