Príloha 1

Z pohľadu klimatológa

Argumentácia poklesom emisií skleníkových plynov oproti roku 1990 o takmer 40 % je v prípade Slovenska zbavená kontextu, a preto svojím spôsobom zavádzajúca. V tomto období boli absolútne emisie v prepočte na obyvateľa extrémne vysoké a pomerne výrazný pokles súvisel s reštrukturalizáciou (a často zánikom) ťažkého priemyslu, ktorý nijako nesúvisel s klimatickou politikou. Zároveň dochádza k transformácii slovenskej ekonomiky so zameraním sa na vývoz automobilov (patríme bezkonkurenčne na prvé miesto v počte vyrobených osobných automobilov v prepočte na obyvateľa), takže tieto emisie sa v národnej inventarizácii neprejavia. Takisto uhlíková stopa dovezených produktov zo zahraničia nevystupuje v celkovej bilancii skleníkových plynov našej krajiny. Nie je možná argumentácia, že Slovensko je malou krajinou v globálnej spotrebe: každá krajina, ktorá neplní svoje záväzky, má schopnosť znefunkčniť ciele Parížskej dohody. Zásadné je pripomínať (a vyjadriť sa k) nasledujúce skutočnosti, bez ktorých nie je v žiadnom prípade možné naplniť ciele Parížskej dohody (teda zamedziť globálnemu otepleniu v rozmedzí o 1,5 – 2 °C):

	Je potrebné okamžite vyhlásiť MORATÓRIUM na hľadanie nových fosílnych zásob.

Do r. 2020 musí vzrásť zásadným spôsobom cena emisných povoleniek (na viac ako 40 eur/CO2) a dosiahnuť hodnoty najmenej 300 eur/CO2 do polovice storočia.
Do roku 2020 musia skončiť všetky dotácie na ťažbu fosílnych palív.
Do roku 2020 musia mať všetky mestá a veľké korporácie vypracovanú stratégiu dekarbonizácie – tá musí nastať najneskôr v období 2040 – 2050.
Najneskôr do roku 2030 musí skončiť všetka výroba automobilov so spaľovacím pohonom. V tom istom roku musí skončiť akékoľvek spaľovanie uhlia.
Súkromné a verejné investície do výskumu a vývoja klimatických riešení musia oproti súčasnosti vzrásť desaťnásobne do roku 2030.
Po roku 2030 musí byť konštrukcia nových budov uhlíkovo neutrálna alebo pozitívna.
Do roku 2040 nie je možné používať ropu v energetickom mixe. Automobily so spaľovacím motorom by v tomto období mali byť ojedinelou záležitosťou.
Slovensko by malo byť začiatkom 4. dekády tohto storočia uhlíkovo neutrálne, čo predstavuje iba zlomok súčasnej spotreby fosílnych palív.

Poznámka k Parížskej dohode: Samotná dohoda nie je nástrojom, ako zamedziť globálnemu otepleniu o viac ako 2 °C oproti predpriemyselnému obdobiu. Nespoplatňuje fosílne palivá a z neplnenia záväzkov nevyplýva finančná či trestnoprávna zodpovednosť. Súčasné záväzky jednotlivých štátov, vrátane EÚ, nie sú ani zďaleka postačujúce, pretože umožňujú rast globálnej emisie skleníkových plynov do roku 2030. Zároveň platí, že žiadne z rozvinutých západných štátov nie sú zatiaľ na ceste k naplneniu záväzkov z Paríža. Tie je naopak potrebné naďalej sprísňovať. Globálna emisia CO2 dosiahla v roku 2017 nový rekord, a je pravdepodobné, že ten bude v roku 2018 opäť prekonaný. Cena emisných povoleniek je príliš nízka a chýba akákoľvek cielená regulácia súčasnej či budúcej ťažby a spotreby fosílnych palív.
Pozn. k použitej metodike:  Vieme, koľko CO2 možno vypustiť, aby sa neoteplilo o určitú hodnotu – napr. o 2 °C – a teda je pomerne ľahké vypočítať, kedy jednotlivé aktivity musia skončiť (pretože vieme, koľko emisií majú „na svedomí“). Číselné údaje v zásade vychádzajú z publikácie „Rockstrom et al. 2017, Science“.
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