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Odprto pismo predsedniku Vlade RS pred Podnebno
konferenco v Parizu
Spoštovani predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar,
za odgovor na podnebne spremembe potrebujemo spremembe na svetovni ravni. Medvladni panel za
podnebne spremembe je potrdil, da je človekov vpliv na podnebni sistem jasen, emisije toplogrednih
plinov, ki jih povzroča človek, pa so na najvišji ravni v zgodovini. Hkrati opozarja, da imajo podnebne
spremembe široke posledice na družbene in naravne sisteme. Zato vas v mreži Plan B za Slovenijo in
platformi SLOGA za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč pozivamo, da na prihajajoči Podnebni
konferenci v Parizu zagovarjate rešitve, ki bodo omogočile sprejem ambicioznega, pravno zavezujočega
podnebnega dogovora, ki bo globalno segrevanje omejil pod nevarno mejo 2 oz. 1,5 stopinj C.
Pariški dogovor mora biti močan in pravičen. Pozivamo vas, da podprete:
 svetovno pot do popolnega zmanjšanja emisij CO2 do leta 2050
Naša družba in gospodarstvo potrebujeta močan signal, da se doba fosilnih goriv izteka ter da je energetska
prihodnost v nadaljnem razvoju obnovljivih virov energije, energetskih prihrankih in energetski
učinkovitosti. Pozivamo vas, da pokažete podporo potrebi po popolnem zmanjšanju emisij CO2 do sredine
tega stoletja.
Ta dolgoročna vizija pa mora biti podkrepljena s kratkoročnimi ukrepi tako za obdobje pred kot po letu
2020. Evropa je lahko prva pri naslavljanju razkoraka med potrebnim in obljubljenim zmanjšanjem emisij
pred letom 2020. Svoj cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 20 % do leta 2020 je namreč že presegla
in vse kaže, da bo do leta 2020 dosegla 30 % zmanjšanje emisij.



revizijo prispevkov držav k zmanjšanju emisij
Program Združenih narodov za okolje (UNEP) ocenjuje, da prispevki zmanjšanja emisij, ki so jih trenutno
pripravljene sprejeti države (t.i. INDC), vodijo v 3 stopinje C toplejši svet. Tako je jasno, da morajo biti ti
prispevki povečani še preden začne veljati nov dogovor. Medtem ko rezultat podnebnih pogajanj v Parizu
sam po sebi ne more zagotoviti varne prihodnosti brez nevarnih posledic podnebnih sprememb, morajo
odločitve, ki bodo sprejete v Parizu, omogočiti omejitev dviga temperature pod 1,5 in 2 stopinji C. Zato je
izredno pomembno, da se zavzamete za čimprejšnji začetek revizije predlaganih prispevkov držav, ki bo
zaključena najkasneje leta 2018.



podnebno financiranje po letu 2020

V dosedanjih pogajanjih je bilo financiranju podnebnih ukrepov v državah v razvoju za obdobje po letu 2020
namenjeno bistveno premalo pozornosti. Finančna podpora, ki bo revnim državam pomagala naslavljati vse
hujše posledice podnebnih sprememb in spodbujala njihov razvoj brez rabe fosilnih goriv, je nujna.
Skupaj z državami, ki so zmožne, mora Evropa zagotavljati predvidljivo in zanesljivo finančno podporo
državam v razvoju tudi po letu 2020. Trenutni letni cilj 100 milijard ameriških dolarjev je najnižja potrebna
podpora razvitih držav tudi po letu 2020.

 podporo ranljivim državam za izgube in škode
Številne države v razvoju se soočajo z nepovratnimi posledicami podnebnih sprememb, ki povzročajo resne
izgube lokalnim skupnostim. Pozivamo vas, da ranljive države podprete pri njihovih prizadevanjih za pravično
naslavljanje izgub in škod v pariškem dogovoru.
Po Parizu bo treba okrepiti dejavnosti za zagotavljanje skladnosti politik, ki vplivajo na cilje zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov. Pozivamo vas, da civilnodružbene organizacije vključite v oblikovanje ukrepov v
najzgodnejši fazi. Kot predsednik vlade imate veliko moč pri oblikovanju ugodnega podpornega okolja –
vabimo vas, da jo uporabite.
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