
  
 

   Praha, 4. 3. 2019 

 

Vážená paní ministryně Nováková, vážený pane ministře Brabče,   

 

věda hovoří jasně - máme už jen něco málo přes deset let, abychom podnikli kroky potřebné 

k zamezení klimatické katastrofy. V sázce nikdy nebylo více a Mezivládní panel OSN pro změnu 

klimatu (IPCC) - přední světová vědecká autorita v tomto oboru - jasně ukazuje, jak zásadní je rozdíl 

mezi oteplením o 1,5 °C a 2 °C. Dlouhodobá strategie EU v oblasti klimatu nabízí záblesk naděje. Aby 

EU mohla být skutečným lídrem v boji se změnami klimatu a zároveň zohlednila své historické emise 

a ekonomický status, musí EU souhlasit s úplnou dekarbonizací do roku 2040 a zvýšit své cíle 

snižování emisí skleníkových plynů do rou 2030 nejméně 65%. 

Globální teploty se již zvýšily přibližně o 1 °C a dopady necítí jen Evropané, ale i evropská 

ekonomika, zemědělství a příroda. Podle modelů Evropské komise by bylo i při oteplení „jen“ o 2 °C 

silně postiženo evropské hospodářství, infrastruktura, zásobování potravinami, veřejné zdraví, 

biologická rozmanitost a politická stabilita. Dvě třetiny evropské populace by mohly být do roku 2100 

postiženy katastrofami způsobenými extrémním počasím. Dnes je postiženo pouze 5 % obyvatel. 

Nedostatečná akce by byla pro Evropu katastrofální. 

Pokud se Evropa zaváže k rychlému přechodu na nulové emise skleníkových plynů, může to 

přinést i mnoho výhod pro hospodářství a společnost. Podle analýzy Komise tento krok přinese více 

než dva miliony nových pracovních míst a dvě až tři biliardy uspořených eur za dovozu fosilních paliv. 

EU by ušetřila dalších asi 200 miliard eur ročně na zdravotních dopadech.  

Zvláštní zpráva IPCC jasně ukázala, že období do roku 2030 je pro boj se změnou klimatu 

klíčové. Přestože zpráva OSN “Emissions Gap Report” jasně ukazuje, že stávající dohodnuté cíle pro 

rok 2030 povedou k oteplování o 3,2 °C, žádná země nezvýšila své závazky v souladu s vědeckým 

konsensem. EU musí ještě před klimatickým summitem OSN jít příkladem a zvýšit své cíle. Pokud to 

udělá EU, ostatní vlády - včetně rozvojových zemí - budou následovat. 

Ve dnech 4. a 5. března se setkáte v Bruselu, kde budete diskutovat o návrhu Komise na 

dlouhodobou strategickou klimatickou vizi pro uhlíkově neutrální  hospodářství - čistou planetu pro 

všechny. Uvítali bychom možnost s Vámi tuto strategii projednat a představit Vám naše doporučení k 

jejímu zlepšení. Mezitím doufáme, že tyto body vezmeme do úvah. 

 

S úctou            Jan Freidinger, Greenpeace ČR 
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