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jednání s nabídkou snížit do
roku 2O2O emise o 20 pro-
cent proti roku 1990, Spojené
státy se chtějí zavázatke sní-
žení emisí o 17 procent proti

Podobné ie to s Cínou. Ta
se sicezaváža|a sníŽit do roku
2o2o emise o plných čqřicet
procent, ale v poměru k hru-
bému domácímu oroduktu na

7aČal summit o klimatu' Vyhlídky má nejisté
Ana|ytici neočekávají uzavření prů|omové dohody, vše můŽe Zvrátit americký prezident
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istorická příležitost,
kterou svět nesmí

promeškat. To je podle dán-
ského premiéra Larse Lokka
Rasmussena konference OSN
o klimaticlgích změnách, jež
''.Čera odstartovala v Kodani.
\a jejím konci by tto šéfů
států a vlád mělo podepsat
dokument, který by radikráIně
'lmezil produkci skleníkoqich
plynů, a tírn zastavil globální
oteplování planety.

ostře sledované jednání se
rocí především kolem peněz.
Rozvíjející se země požadují
la boj proti globálnímu otep-
lor'ání ročně až 4oo miliard
dolarů. Vyspělé země by se
pňtom podle šéfa sekretar!

átu oSN pro změny klimatu
Yva de Boera mohly dohod-
nout na celkové sumě k ly.
placení do roku zozo,která
by odpovídala roo miliardám
dolarů ročně.

Dohoda bude mít také vliv
na obchod s povolenkami na
lypouštění emisí, v němž se
každý den protočí více než
půl miliardy eur.

Zatímco politici při zahá-
jení summitu nešetřili opti.
mismem, trh je i přes nynější
růst cen povolenek skeptic\f.
Analytici přitom upozorňují
na rozpory v návrzích silných
států a na falrt, že nyrější
pozice je nevýhodná pro Ev-
ropu, která by se zaváza|ak
radikálnějšímu snížení emisí
než ostatní země. ''Zatímco
Evropská unie přichází na

s€$€F ;;.;i;l;;;;. ...
roku zoo5. Od roku 1990 jim
přitom emise vzrostly o dva-
cet procent, takže ve srovná-
ní s Ewopou by se zaváza|y
k poklesu emisí o nějaká dvě
procenta'.. upozorňuje Jan
Fousek, partner společnosti
Pravda Capital.

hlavu. Vzhledem k prudkému
růstu čínské ekonomilcy bude
podle qýpočtů analytiků moci
Cína emise naopak zqišit.

Radikálnější přístup před
summitem naznačilo Rusko.
které je připraveno snížit do
toku 2o2o ve sror'nání s ro-

kem 1990 emise až o 25 pro
cent, pokud ostatní průmyslo.
vé země udělají totéž.

Analytici vesměs nepřed
pokládají' že by se hlavy státť
v Kodani mohly shodnout nz
nějakém jednoznačném do
kumentu. PrůIomem by podk
nich mohla bý silnější pozict
amerického prezidenta Ba.
racka obamy, jenž by moh
světu nabídnout závazek ne
radikálnější omezení emis'
než o proklamovaných t7 pro
cent. Agentura pro ochranr
životního prostředí totiž vče'
ra došla k závěru, že sklení
kové plyny jsou nebezpečn(
lidskému zdrai a musejí bý
regulovány' Americká vlád:
dílry tomu může lynucovat
snížení emisí i bez zíkonz
schváleného Kongresem..


