
Vážený pán predseda vlády Igor Matovič,

17. a 18. júla sa zúčastníte na zasadnutí Európskej rady, ktorá bude kľúčovým stretnutím pre
nasmerovanie nielen dlhodobého rozpočtu Únie, ale aj pre nastavenie balíka obnovy, ktorý má členským
štátom pomôcť vyrovnať sa s dôsledkami krízy spôsobenej koronavírusom. Financie, poskytnuté
Európskou Úniou sú pre Slovensko bezprecedentnou príležitosťou posunúť našu krajinu k spravodlivejšej
a udržateľnej budúcnosti.

Slovensko, tak ako celý svet, nestojí len pred ťažkou úlohou zvládnuť následky pandémie. Každá jedna
vláda a každý jeden človek na tejto planéte navyše stojí pred historickou úlohou zvrátiť nárast emisií
skleníkových plynov a ochrániť tak ľudstvo pred katastrofickými následkami klimatickej krízy a úbytku
biodiverzity.

Slovensko sa už minulý rok vydalo cestou klimatického lídra v regióne Vyšehradskej štvorky. Ako prvá
krajina sa pridalo k ambicióznemu cieľu dosiahnutia uhlíkovej neutrality v EÚ do roku 2050 a vyhlásilo
ukončenie ťažby a spaľovania uhlia do roku 2023. Na tejto ceste pokračuje aj Vaša vláda. Ako prvá
krajina regiónu sme sa pridali k iniciatíve, ktorá žiadala aby Európska Zelená Dohoda bola súčasťou
obnovy po korona kríze. Sú to prvé pozitívne kroky, ale samé o sebe nestačia.

Klimatická kríza a kolaps prírodných ekosystémov okolo nás predstavujú jednu z najväčších výziev, akej
čelíme. Nie všetci lídri krajín si uvedomujú, že sú to práve oni, ktorí musia práve teraz konať, aby sme
ovplyvnili situáciu o desaťročia dopredu. Ak nepodnikneme kroky dnes, zanecháme našim deťom
Slovensko s nedostatkom vody, kolabujúcou poľnohospodárskou produkciou či extrémnymi škodami na
ekonomike. Práve balík obnovy môže zohrať kľúčovú úlohu v boji proti klimatickej kríze, pretože
opatrenia, ktoré chránia ekosystémy, na ktorých sme bytostne závislí, sú tiež opatreniami, ktoré majú
potenciál výrazne podporiť ekonomiku.

Vážený pán predseda vlády, v mene organizácií, ktoré sa angažujú v boji proti klimatickej kríze, by sme
Vás radi touto formou požiadali o stretnutie. Ako koalícia organizácií sme spracovali niekoľko opatrení,
ktoré majú pozitívny vplyv na ochranu klímy ale aj na vytváranie pracovných miest, regionálny rozvoj a
ďalšie benefity. Klimatická kríza zasahuje všetky aspekty nášho života a preto aj opatrenia na boj s ňou
sú obsiahnuté vo viacerých oblastiach od energetiky, obnovu budov, poľnohospodárstvo, vodné
hospodárstvo, manažment odpadov, finančné mechanizmy, obhospodarovanie lesov a ďalšie. Veríme, že
dokážeme spoločne nájsť riešenia, ktoré pomôžu našej krajine nielen v nasledujúcich rokoch ale na
desaťročia dopredu. My sme tá generácia, ktorú bude história hodnotiť buď ako hrdinov alebo ako tých,
ktorí nekonali včas.

Vážený pán premiér, už v minulosti ste ukázali, že neváhate pristúpiť k odvážnym rozhodnutiam. Veríme,
že túto odvahu ukážete aj v boji proti klimatickej a ekologickej kríze. V tomto boji sme spoločne.


