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Pouze Babišova vláda neřeší pomoc rozvojovým zemím se
zvládáním dopadů změny klimatu
16. 1. 2020
Na summitu premiérů zemí V4 a Rakouska ve čtvrtek 16. ledna v Praze bude tématem jednání mimo
jiné změna klimatu. Premiér Babiš by měl sladit krok se svými protějšky a konečně rozhodnout o výši
pomoci, kterou Česká republika poskytne rozvojovým zemím na zvládání dopadů změny klimatu a
snížení emisí. Poskytování finanční podpory na klimatická opatření v zemích globálního Jihu patří
mezi závazky, k nimž se Česká republika přihlásila ratifikací Pařížské dohody.
Hlavním globálním nástrojem pro poskytování financí na ochranu klimatu v rozvojových státech je
podle Pařížské dohody Zelený klimatický fond (Green Climate Fund), který dosud podpořil projekty v
hodnotě cca 5 miliard dolarů. Na „čekací listině“ jsou připravené projekty za dalších 15 miliard dolarů,
na něž se ale zatím nedostává peněz. Podle dohody z Paříže by bohaté státy měly v období let 2020 až
2025 celkem poskytnout minimálně 100 miliard dolarů ročně prostřednictvím různých finančních
nástrojů, tedy včetně Zeleného klimatického fondu.
Zatímco řada států už zdvojnásobila své dosavadní příspěvky do fondu (Francie, Norsko, Německo,
Švédsko, Velká Británie, Jižní Korea), některé slíbily přispět více (Rakousko, Polsko, Dánsko, Slovinsko,
Španělsko), některé budou příspívat nově (Slovensko), česká vláda o nové výši našeho příspěvku do
Zeleného klimatického fondu ještě ani nezačala jednat. Ze zemí V4 tak zbýváme jako poslední.
Rakousko bude dávat 6x více než kolik ČR přispívala v minulosti. (1)
Vzhledem k tomu, že dosavadní příspěvek ČR do Zeleného klimatického fondu přepočítaný na jednoho
obyvatele patřil mezi členskými státy EU mezi nejnižší – šlo o pouhý půldolar na osobu a rok – měla by
být výše budoucího příspěvku ČR do GCF alespoň dvojnásobná. Část prostředků je možné zajistit z
výnosů z obchodování s emisními povolenkami, příslušný zákon už prošel legislativním procesem. (2)
Pavel Přibyl, ředitel FoRS - Českého fóra pro rozvojovou spolupráci, řekl:
„ Česko je poslední zemí v rámci Visegrádské čtyřky, která ještě v novém kole nepřispěla do Zeleného
klimatického fondu, hlavního nástroje pomoci rozvojovým zemím. Výše příspěvků se nahlašovala v
průběhu roku 2019, ovšem česká vláda o nové výši našeho příspěvku dosud ani nezačala jednat. Jedním
slovem: ostuda.“
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Poznámky:
(1) Dosavadní příspěvky do Zeleného klimatického fondu:
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/24868/Status_of_Pledges.pdf/eef538d32987-4659-8c7c-5566ed6afd19
Nově přislíbené příspěvky do Zeleného klimatického fondu:
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/24868/First_replenishment_of_the_Gre
en_Climate_Fund__Summary_pledge_table.pdf/96ea94f9-d8f7-1ce1-198c-3f7fe1f47c30
Rakousko slíbilo poskytnout 35,8 milionů USD. ČR dosud poskytla 5,3 milionů USD.
(2) Zákon č. 1/2020 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
umožňuje využít část výnosů z prodeje emisních povolenek na pomoc rozvojovým zemím
s ochranou klimatu a adaptace.
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