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ČTK 
  
Praha - Ekologickou  prioritou  sociální demokracie je především podpora lokální ekonomiky v obcích 
a předcházení dopadům klimatických změn způsobených očekávaným oteplováním. Na dnešní 
tiskové konferenci to řekl stínový ministr ČSSD Petr Petržílek, který představil médiím 
sociálnědemokratickou Oranžovou knihu udržitelného rozvoje a životního prostředí. Dokument prošel 
stranickým připomínkovým řízením. Schvalovat ho bude 4. července programové konference. 
Podporu lokální ekonomiky chce podle Petržílka ČSSD zajistit ze současných zdrojů programu Zelená 
úsporám, které by se měly používat zejména na místní energetické  projekty . Zelené energie by měli 
mít možnost lidé využívat především tam, kde je výborný větrný potenciál, nebo slunce svítí po 
značnou část roku, nebo kde se ve velkém pěstuje biomasa, zdůraznil. 
ČSSD bude podle Petržílka podporovat aktivity zdola. Lidé prostřednictvím místních referend by měli 
sami rozhodovat, zda chtějí větrné  elektrárny , nebo prostřednictvím referend krajských, zda chtějí 
prolomit limit těžby hnědého uhlí. 
Ekologičtí experti ČSSD očekávají nárůst teplot o 1,5 až dva stupně Celsia. Krajinu bude proto nutné 
přizpůsobit přívalovým dešťům, suchu, které by mohlo vést na jižní Moravě i v nížinných oblastech 
Čech ke vzniku pouští či polopouští, i jiným hydrometeorologickým změnám, které oteplení vyvolá, 
uvedl. 
ČSSD počítá podle Petržílka s novým zákonem o odpovědnosti za ekologické  újmy . Znamená to, že 
pokud se například vytěží uhlí, pak musí těžařská firma plně nahradit ekologické  škody . Mezi 
opatřeními proti klimatickým změnám je v dokumentu například také program "10.000 nových 
rybníků", zakončování dešťové kanalizace dešťovými vsakovacími jámami nebo odmítnutí privatizace 
lesů. 
V rámci projektu udržitelné ekonomiky počítá ČSSD s regulací nadnárodního kapitálu, se zákonem o 
podpoře zeleného tepla a úspor a s podporou vozidel na alternativní pohon v rámci ekologického  
šrotovného  ve výši 60.000 korun. 
ČSSD rovněž předloží zákon o snižování skleníkových plynů v průměru o dvě procenta ročně. V této 
souvislosti sociální demokraté počítají s dostavbou dvou bloků v jaderné  elektrárn ě Temelín . 
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