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Čas na rozhodnutie o budúcnosti EÚ v oblasti klímy a energie

Vážený pán predseda vlády SR,
dňa 23. a 24. októbra sa na zasadnutí Európskej rady v Bruseli očakáva rozhodnutie o
klimatickom a energetickom rámci pre rok 2030 a stratégii energetickej bezpečnosti EÚ.
Obnovené medzinárodné úsilie v súvislosti so zmenou klímy, ktoré sa ukázalo počas
nedávneho samitu v New Yorku, si vyžaduje, aby podnikli všetky národy dôveryhodnú
klimatickú a energetickú akciu.
Čína oznámila celoštátne opatrenia k emisiám. Už desať zo štyridsaťtri regiónov Číny plánuje
vrchol a pokles spotreby uhlia v roku 2017 a zakázalo výstavbu nových uhoľných elektrární.
Spotreba uhlia v Spojených štátoch klesla o pätinu v porovnaní s rokom 2007. Polovica tohto
zníženia je dôsledkom zvýšených investícií do obnoviteľných zdrojov energie. EÚ by mala
priniesť opatrenia v oblasti klímy za úrovňou 40-percentnej redukcie tuzemských emisií,
ktoré navrhuje Európska komisia, aby sa posilnila medzinárodná dôveryhodnosť únie a splnili
sme spravodlivý podiel na globálnom znižovaní emisií.
EÚ musí aj naďalej pokračovať v záväzných cieľoch pre obnoviteľné energie a energetickú
efektívnosť na obdobie do roku 2030 a riešiť geopolitické výzvy spôsobené veľkou
závislosťou na dovoze energií. Existujúce ciele 2020 a ich príslušná politika významne
prispeli k zvýšeniu energetickej nezávislosti. V samotnom Nemecku obnoviteľné zdroje
energie a energetická účinnosť znižujú náklady na dovoz energií o 15 až 20 miliárd € ročne.
Pre klimaticko - energetický rámec EÚ do roku 2030 Vás dôrazne žiadame, aby ste:


Posilnili ciele pre zníženie emisií, energetické úspory a obnoviteľné zdroje
energie. Greenpeace požaduje zníženie domácich emisií skleníkových plynov o 55%,
zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov a úspor energie na 45% a 40% do roku 2030;



Zabezpečili, aby boli všetky tri ciele záväzné na zaistenie dodržiavania cieľov a
investičnú istotu;



Zabezpečili, aby boli všetky ciele stanovené ako minimálna úroveň akcie
("najmenej") na zabránenie obmedzenia ďalšieho úsilia;



Uplatňovali skleníkový cieľ EÚ iba na domáce emisie;



Zabezpečili, aby investičné a solidárne mechanizmy EÚ pre členské štáty s nižšími
príjmami nepodporovali uhoľné alebo iné neudržateľné investície, ale zvyšovali podiel
obnoviteľnej energie a energetickú účinnosť;

Vaše rozhodnutia budú mať zásadný vplyv na energetickú budúcnosť Európy v najbližších
desaťročiach, ale aj na pokrok v medzinárodných rokovaniach o klíme.
Z mnohých prieskumov verejnej mienky vyplýva, že občania podporujú účinnejšie opatrenia
v oblasti zmeny klímy, obnoviteľnej energie a energetickej účinnosti. Toto je Vaša príležitosť
zabezpečiť zodpovednú a spoločnú európsku budúcnosť založenú na energii z obnoviteľných
zdrojov a energetickej efektívnosti.
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