
K rukám ministra/ministryně životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

V Praze 21. října 2022

Vážený pane ministře, nebo vážená paní ministryně,

nacházíme se v bezprecedentní době, kdy naše společnost čelí důsledkům krize
energetické i klimatické. Ruská agrese na Ukrajině jasně ukázala, jak evropská závislost na
dovozech fosilních paliv vhání miliony lidí do energetické chudoby, financuje válku a prohlubuje
klimatickou změnu. Tyto krize mají společnou příčinu a i pro jejich řešení existuje společné
řešení, kterým je odklon od fosilních paliv a jejich nahrazení obnovitelnými zdroji v kombinaci
s energetickými úsporami.

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC), ve svých posledních zprávách
zveřejněných na začátku roku zdůraznil, že překročení globálního oteplení o více než 1,5 °C,
a to i dočasně, přinese dramatické a nevratné změny, které zvýší nerovnost ve světě a téměř
znemožní udržitelný rozvoj. Ukázaly také, že současný vývoj lze stále ještě zvrátit
prostřednictvím rychlé a významné změny, která umožní dosáhnout cíle Pařížské klimatické
dohody, tedy omezit nárůst teploty na 1,5 °C.

V současné době však evropské ani celosvětové cíle pro snižování závislosti na fosilních
palivech a produkci emisí skleníkových plynů nedosahují ambice potřebné pro udržení
globálního oteplování pod úrovní 1,5 ˚C, jak vyplývá z Pařížské klimatické dohody. Pro dosažení
tohoto cíle jsou potřebná celosvětová opatření.

Evropská unie má v globálním měřítku jako klimatický lídr možnost podílet se na zvýšení
tlaku pro rychlejší jednání na klimatické konferenci COP27, která může a musí urychlit globální
snižování emisí. Jako předseda/předsedkyně Rady ministrů životního prostředí Evropské unie
budete v rámci českého předsednictví prezentovat mandát EU také na mezinárodní klimatické
konferenci COP27 v Egyptě.

Proto Vás vyzýváme, abyste při schvalování mandátu pro COP27 na Radě pro životní
prostředí EU 24. října podpořil*a:

● implementaci Glasgowského paktu o klimatu do konce roku 2022 tak, aby se
efektivně zvýšily ambice v národních politikách, včetně odklonu od využívání uhlí,
pro dosažení cílů omezení globálního oteplování na úrovni 1,5 ˚C

● závazek Evropské unie, že zajistí, aby její národně stanovené příspěvky (NDC) do
roku 2030 a budoucí NDC byly v souladu s cílem 1,5 °C
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● debatu o nevyhnutelnosti a bezprecedentním potenciálu probíhajících změn
● další posílení právního výkladu cíle Pařížské klimatické dohody a kroků proto, aby se

tento cíl proměnil v důslednou akci jednotlivých států v jejich NDC již nyní a do
roku 2035, včetně termínů vyřazování fosilních paliv v souladu s 1.5 ˚C

● urychlení energetické transformace prostřednictvím nárůstu ambicí pro rozvoj
obnovitelných zdrojů energií a energetických úspor

● postupné ukončení spalování fosilních paliv v souladu s cestou IEA k čistým
nulovým emisím, který nenechává žádný prostor pro další dotace fosilních paliv nebo
schvalování nových projektů dodávek fosilních paliv do Evropy

● uplatňování principů klimatické spravedlnosti, prostřednictvím zřízení a uplatňování
nástroje pro financování ztrát a škod způsobených dopady klimatické změny

● vyvozování odpovědnosti za produkci emisí: ani jeden z velkých celosvětových
producentů emisí skleníkových plynů nedělá dost pro jejich snížení

● zahrnutí globálních cílů pro ochranu klimatu do českých národních strategií, plánů a
politik ( Politika ochrany klimatu, Státní energetická koncepcem, Národní rámec pro
klima a energetiku, Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR) a jejich
důsledná a včasná implementace

Výzvu #SpoluProKlima podepsalo už 55 tisíc lidí, kteří chtějí, aby česká vláda
zodpovědně a efektivně řešila klimatickou změnu a její dopady. České předsednictví v Radě EU
je jedinečnou příležitostí, jak může Vaše vláda přispět nejen k evropské, ale také k celosvětové
snaze o snížení globálních emisí a k dosažení cílů kompatibilních s Pařížskou klimatickou
dohodou. Proto věříme, že dokážete současné české předsednictví a energetickou krizi, využít
jako příležitost pro zásadní dlouhodobou změnu energetického systému, který přispěje jak k
řešení energetické bezpečnosti, tak klimatické krize.

S úctou a srdečným pozdravem

Za Greenpeace ČR

Mgr. Miriam Macurová
Ing. Mgr. Jan Freidinger
Mgr. Jaroslav Bican
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