
Projev francouzského velvyslance (česky). 

 

Vážený pane řediteli,  

Vážení přednášející,   

Dámy a pánové,  

 

 

Otázka klimatu, která je důvodem našeho dnešního setkání, je velkou výzvou. Stejně jako 

otázky týkající se vody, energie a ochrany biodiverzity, představuje ústřední téma pro budoucnost 

naší planety.  

 

Toto kolokvium je součástí příprav klimatologické konference COP21, kterou Francie 

uspořádá v příštím roce v Paříži. Pojali jsme ho však jako setkání veřejnosti s vědou. Jeho cílem je 

objasnit výzvy, které změna klimatu přináší, a její důsledky pro naši planetu. Čeští a francouzští vědci 

nás seznámí se stavem vědy a poznání a přiblíží nám podstatu jednání na mezinárodní úrovni.   

 

Zde přítomní odborníci své postoje jistě podpoří mnoha argumenty, ale již dnes víme, že 

většina vědců se domnívá, že změny klimatu jsou výsledkem hromadění skleníkových plynů 

v důsledku lidské činnosti.    

 

Hlavním žalovaným je oxid uhličitý, protože více než 50 % skleníkových plynů odpovědných za 

klimatické změny je důsledkem naší spotřeby energie, zejména pak energie z fosilních paliv, která CO2 

produkují.    

 

Poslední zpráva Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) na nás apeluje, abychom 

pokračovali ve významném snižování světových emisí, abychom do konce tohoto století dokázali 

udržet průměrné zvýšení celosvětové teploty pod dvěma stupni celsia. Je to výzva k akci, která 

současně dokazuje, že ještě není příliš pozdě, že ještě můžeme zvrátit vývoj globálních emisí.   



 

Toto je ústřední téma mezinárodních jednání. Od přijetí rámcové dohody Spojených národů o 

změně klimatu a později Kjótského protokolu, jehož první kontrolní období skončilo koncem roku 

2012, a po neúspěchu Kodaňského summitu je jedním z hlavních globálních úkolů současnosti 

vypracování multilaterálního režimu, který se bude týkat jak vyspělých, tak rozvojových zemí.   

 

21. konference o klimatických změnách, jíž bude naše země za rok předsedat, musí přijmout 

světovou, právně závaznou dohodu, která naváže na Kjótský protokol.  

 

Máme naději, že se to povede. Evropa už splnila svůj úkol tím, že nedávno přijala plán, který 

počítá se snížením emisí celého společenství o 40 % v letech 1990 až 2030. Předpokládá také, že do 

roku 2030 pokryje z „obnovitelných zdrojů" nejméně 27 % společné spotřeby energie.  

 

Poprvé v dějinách také Spojené státy a Čína otevřely cestu k nové dohodě o klimatu. Spojené 

státy se zavázaly snížit své emise do roku 2025 o 26 až 28 % oproti roku 2005. Čína se poprvé 

zavazuje k maximální hodnotě svých emisí.  

 

Francie šla ještě dál a minulý měsíc přijala zákon o povinném energetickém přechodu, který 

počítá se snížením emisí o 40 % do roku 2030 a s 32 % spotřebou energie z obnovitelných zdrojů.  

 

Věřím, že toto kolokvium bude konstruktivním příspěvkem k přípravě konference COP21, 

neboť přivede všechny aktéry, a zejména pak veřejnost, k citlivějšímu a odpovědnějšímu přístupu 

k těmto problémům, které vůbec nejsou abstraktní a nesou s sebou důsledky pro budoucnost naši i 

dalších generací.  

 

Přeji hodně úspěchů vašemu dnešnímu setkání. 

 


