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Európska únia zohráva vo svete vedúcu úlohu v boji
proti klimatickej zmene. Prostredníctvom Európskej
zelenej dohody (EU Green Deal) a cieľa znížiť emisie
skleníkových plynov do roku 2030 o minimálne 55 %
sleduje EÚ svoj zámer stať do roku 2050 prvým
klimaticky neutrálnym kontinentom – a potrebuje
Vaše nápady a názory!
Budúce politiky Európy v oblasti klímy budú
úspešné len vtedy, ak ich navrhneme pre ľudí a s
ľuďmi. V rámci Európskeho klimatického paktu Vás
pozývame, aby ste sa stretli s priateľmi, rodinou,

susedmi alebo kolegami, vytvorili vlastné stretnutie
typu Peer Parliament a diskutovali o hlavných
otázkach z perspektívy svojho každodenného života.
Peer Parliaments predstavujú šancu
odkomunikovať európskym politikom, akú
budúcnosť chcete ako občania, a vysvetliť svoje
nápady pre dosiahnutie našich ambicióznych cieľov
v oblasti klímy.
Zorganizujte Peer Parliament a staňte sa vo
svojej komunite priekopníkom pre opatrenia
v oblasti klímy.

Ako môžeme
jesť udržateľnejšie?

O čom sú Peer Parliaments?
Ich cieľom je, aby sa ľudia stretli a diskutovali o prechode
na klimatickú neutralitu z praktickej stránky. Výsledky
diskusií bude možné zdieľať a budú podkladom pre
rokovania na úrovni EÚ.

Ako môžeme cestovať
šetrne ku klíme?

Peer Parliaments predstavujú pre občanov možnosť, ako
sa so svojimi názormi podeliť priamo „od kuchynského stola
s Bruselom“. Pomôžu tak riešiť veľké výzvy, ktorým čelí naša
spoločnosť, robiť rozhodnutia, ktoré budú odvážne a zároveň
spravodlivé a najmä vyvíjať riešenia spoločne.

Prečo sa stať organizátorom
stretntutia Peer Parliament?

Ako môžeme dosiahnuť,
aby bol energetický prechod
spoločensky spravodlivý?
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V rámci Európskeho klimatického paktu vyzývame
organizátorov Peer Parliaments, aby sa zamerali na
jednu z týchto tém:

1
Mobilita: Ako
sa presúvame
a cestujeme

Energia: Ako
vyrábať energiu
ekologicky a
spravodlivo

Spotreba:
Ako jeme a
konzumujeme

Usporiadanie stretnutia resp. diskusie typu Peer
Parliament znamená, že dáte dokopy skupinu 5 až
10 ľudí, ktorých zaujíma téma klímy – rodinu, priateľov,
kolegov, susedov – a moderujete diskusiu pomocou
dostupných podporných materiálov.

2

Ako a kde sa stretnete, je na Vás. Môžete diskutovať
v pohodlí svojej obývačky, v škole, v práci, v kaviarni alebo
online. Hlavné je stráviť spoločný čas príjemne a podnetne
a vymeniť si pritom názory a nápady.

3

Na konci diskusie zorganizujete skupinové hlasovanie
o svojich preferovaných riešeniach a odovzdáte výsledky
spolu s prípadnými novými nápadmi Európskej komisii.
Kombinované výsledky z celej Európy budú potom
zahrnuté do záverečnej správy, ktorá bude predložená
tvorcom politiky EÚ a bude podkladom Konferencie
o budúcnosti Európy – pre budúce európske politiky
v oblasti klímy. Všetky hlasy sa počítajú!

Usporiadanie stretnutia je jednoduché.
Stačí postupovať podľa týchto krokov:

Zaregistrujte sa ako organizátor
Ako organizátor stretnutia typu
Peer Parliament môžete pozvať skupinu
5 až 10 ľudí, ktorých zaujíma téma klímy,
na neformálne stretnutie. Podporujeme
Vás ako organizátora a ponúkame Vám
zaujímavé a pútavé materiály.

Zaregistrujte sa tu!
Zorganizujte Peer Parliament
Pred moderovaním diskusie si môžete
stiahnuť tieto materiály:
· Návod „Ako na to“
· Základné informácie o téme
Vašej diskusie
Poskytnite materiál svojim hosťom
a moderujte diskusiu.

Odošlite svoje výsledky
Po diskusii budete hlasovať
o preferovaných riešeniach a odovzdáte
výsledky svojej skupiny cez webovú
stránku Európskeho klimatického
paktu. Vaše hlasy a nápady sa
zhromaždia vo výslednej správe, o ktorej
budú diskutovať európski tvorcovia
politiky a zainteresované strany.

Chcete sa dozvedieť viac o stretnutiach Peer
Parliaments? Navštívte webovú stránku a zistite,
ako sa stať priekopníkom pre opatrenia v oblasti klímy.
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