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Ministři v New Yorku oslavili Den Země jízdou na kolech.Foto: archiv MŽP 

Stejná variace na staré téma
9. zasedání komise OSN pro udržitelný rozvoj navštívilo zhruba 60 ministrů z celého světa, a to nejen

ministrů životního prostředí, ale i dopravy či energetiky. Na rozdíl od minulých konferencí tohoto druhu se
totiž 9. zasedání zaměřilo na trvale udržitelnou energetiku a dopravu.

Některé příspěvky ministrů na tzv. neformálních setkáních byly poměrně kritické k celkovému vyznění
konference. Někteří dokonce zvažovali, zda tam vůbec pojedou opakovat stejné fráze o tom, že „je potřeba
vtáhnout do procesu nevládní organizace, zájmové skupiny, ženská hnutí” atd. Problémem je, že trvale
udržitelný rozvoj je ve světě stejně rozporuplný jako u nás. Můžete zaslechnout v České republice, že
řešením skleníkového problému je Temelín, což je opravdu „cimrmanovský úkrok stranou”, protože tato
investice znamená, že se do obnovitelných zdrojů a do úspor nedává u nás ve srovnání s jinými státy
pomalu ani koruna. V New Yorku nezazněla podpora jaderné energetice. Naopak jasný důraz se klade na
obnovitelné zdroje energie (biomasa, solární energie, tepelná čerpadla). Měl jsem možnost vystoupit v rámci
panelu s ugandskou ministryní energetiky, která uváděla výhody obnovitelných zdrojů energie pro
zemědělské oblasti rozvojových zemí – především jde o biomasu a geotermální energii. Já jsem zdůraznil
význam trvale udržitelné dopravy včetně cyklistické.

Závěrečný text zasedání je – mám obavu – stejnou variací na staré téma: je tady problém, měli bychom
ho řešit. Mám pocit, že jsme v začarovaném kruhu: když si lidstvo jednou jedinkrát uvědomilo, že něco je
skutečně nutné dělat a říct, co, kdo a dokdy udělá, a to bylo v Kjótu, tak největší znečišťovatel, zodpovědný
za 25 % skleníkových plynů, řekl ústy prezidenta Bushe: „ne, tudy my nepůjdeme, jde o nekompetentní
rozhodnutí”. Mám jednu obavu: že budeme stát jeden ministr životního prostředí vedle druhého a vybaveni
informacemi a daty budeme hledět zamyšleně do krajiny a sledovat blížící se ekologickou katastrofu – jak to
výtvarně vyjádřil pan Jiránek. My lidé jsme v posledních několika stech letech nesmírně citliví na změny
klimatu – a nejde jen o Bangladéš, Holandsko a města jako je New York. Problém je, že si to uvědomuje jen
určitá skupina lidí, odborníků i politiků, kteří nemají v celosvětovém měřítku takový vliv na rozhodování.
Svobodný trh a obchod jsou postaveny nade vše. To, že se objevují varovná data v tak úctyhodných
dokumentech jako je Návrh 6. akčního programu Evropské unie, je nesmírně důležité, ale železná logika
krátkodobého kšeftu zatím vítězí.

Snažil jsem se, aby se zasedání Komise pro udržitelný rozvoj ubíralo konkrétnějším směrem –
stanovením měřitelných cílů a priorit. Prioritou by mohla být třeba voda – vždyť to, že 1,5 miliardy našich
světových spoluobčanů nemá přístup k čisté vodě, je do nebe volající. Zatím vypadá řešení problémů často
tak, jako bychom na tepenné krvácení šli s leukoplastí – byť kvalitní, pěknou, dovezenou z ciziny.

Byl jsem s dalšími ministry kandidátských zemí pozván na zasedání tzv. Evropské trojky, kde je
zastoupena Evropská komise, země, která nyní předsedá (Švédsko) a která bude předsedat (Belgie). Závěr
jednání byl velmi důležitý: „jdeme do naplnění Kjótského protokolu, ratifikace je možná i při absenci USA”.



U některých kolegů zazněla obava, jak bude ratifikace procházet jejich parlamenty. U nás by měla být
bezproblémová, protože naše snížení je 26,6 %. Závazek přitom činil 8 %, máme tedy obrovskou rezervu.

RNDr. Miloš Kužvart,
ministr životního prostředí

Úspěch české delegace v OSN při jednání Komise pro
udržitelný rozvoj

Deváté zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj (CSD-9) se konalo v budově OSN v New Yorku od
16. dubna do 28. dubna 2001. Prvý týden byl věnován především setkáním na vysoké úrovni za účasti ministrů.
Ve druhém týdnu se vyjednávalo konečné znění paragrafů jednotlivých dokumentů tak, aby bylo přijatelné pro
všechny státy. Tento negociační proces byl vzhledem k náročnosti témat letošního setkání dle očekávání poněkud
obtížný a časově náročný.

Sektorovými tématy pro letošní setkání byla energie, atmosféra a doprava. Mezisektorovými tématy byly
informace pro rozhodování a účast při rozhodování a mezinárodní spolupráce pro dosažení kvalitního životního
prostředí.

Dle doporučení Valného shromáždění 47/191 by měla být součástí setkání na vysoké úrovni vystoupení, která
mají podávat integrující přehled implementace Agendy 21, reagovat na aktuální témata a věnovat se nezbytnému
politickému pobízení k implementaci rozhodnutí Konference OSN o životním prostředí a rozvoji a z ní vyplývajících
závazků.

Iterativní a neformální zasedání otevřené mezivládní pracovní skupiny ministrů byla dále věnována přípravě
a návrhům témat pro světový summit v Johannesburgu v roce 2002, neboli pro RIO+10. Stále se hledá výstižný
název a slogan pro nadcházející konferenci a shromažďují se další návrhy pro její zaměření.

Aktivity České republiky na CSD-9 byly značné a zvýšily pozitivní prestiž našeho státu. Ministr životního
prostředí Miloš Kužvart měl velmi nabitý program. Účastnil se a) pracovního setkání pořádaného ministrem
životního prostředí Kanady, b) otevřené diskuse vedené ministrem životního prostředí Kanady a předsedou
21. zasedání Řídící rady UNEP Davidem Andersonem a náměstkem generálního tajemníka OSN, výkonným
ředitelem UNEP prof. Klausem Tőpferem k řídící struktuře životního prostředí na globální úrovni, kde ČR podpořila
roli UNEPu, c) panelu o obnovitelné energii, d) byl panelistou na high-level segmentu k financování energie
a dopravy pro udržitelný rozvoj. e) Stálá mise České republiky při OSN v New Yorku ve svých prostorách na
počest ministra Miloše Kužvarta a předsedy CSD-9 Bedřicha Moldana uspořádala slavnostní recepci, která se
setkala s širokou odezvou významných hostů. f) Ministr se dále zúčastnil setkání pořádaného paní Gun-Britt
Anderssonovou, švédskou státní tajemnicí pro mezinárodní rozvojovou spolupráci. g) Ministr Kužvart a předseda
Moldan řídili neformální otevřené ministerské setkání věnované přípravě summitu v Johannesburgu. h) Ministr
vystoupil na pátém prestižním místě obecné rozpravy CSD-9; ch) účastnil se jízdy na kole významných delegátů
pořádané Výborem nevládních a neziskových organizací pro udržitelnou dopravu; i) následoval pracovní oběd
pořádaný ministrem Kužvartem pro vybrané účastníky CSD-9 (Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Austrálie,
Brazílie, Belgie, Švédsko, Chorvatsko, Indonésie); j) ministr vystoupil jako jeden ze tří vládních zástupců v panelu
o financování energie a dopravy pro udržitelný rozvoj; k) účastnil se recepce švédského ministra Larssona; l)
účastnil se interaktivního dialogu o integrování udržitelného rozvoje do jednotlivých politik, kde česká delegace
vyzdvihla význam a dobré zkušenosti se strategickým posuzováním koncepcí a politik jiných resortů z hlediska
vlivů na životní prostředí.

Prohlášení České republiky v obecné rozpravě CSD-9 byla vlastně dvě. Prvé bylo zahrnuto v tématicky
cíleném a podrobném prohlášení Švédska, které zastupovalo Evropskou unii a v tomto případě i ČR.
Samostatné prohlášení České republiky se tak mohlo soustředit na komplexnější pohled, na implementaci
udržitelného rozvoje v globálnějším měřítku. Nementorsky bylo založeno na sebereflexi historického vývoje
v České republice vzhledem k nejdůležitějším parametrům udržitelného rozvoje. Zároveň reagovalo na přípravu
nadcházejícího světového summitu v Johannesburgu. Prohlášení mělo za cíl rovněž otupit spory mezi rozvojovými
a vyspělými zeměmi, což většinou komplikuje hledání ideálních řešení při negociaci. Prohlášení, na které bylo
vyčleněno pouhých sedm minut, zdůrazňovalo zásadní úlohu vzdělání pro udržitelný rozvoj, v boji s chudobou
a jako prevenci proti násilí, dále svobodné rozhodování žen v každé jejich životní situaci, význam stabilizace
světové populace či příznivě mírného poklesu hustoty obyvatel pro zvyšování kvality života, pro záchranu
biodiverzity, příznivé neexpanzní klima a pro udržitelný rozvoj. Dále byl zmíněn úspěch ČR v řádovém snížení
emisí oxidů síry a prachu do ovzduší, a to především v energetice během posledních deseti let, vyřazení
olovnatých benzinů, význam indikátorů životního prostředí pro rozhodování, zahrnování externalit do interních
nákladů jako prevence škod a ekonomických neúspěchů. Podrobněji byla vyjádřena konkrétní podpora
cyklodopravy a budování její oddělené samostatné infrastruktury. Budování husté sítě spojnic cyklostezek mezi
obcemi a městy v návaznosti na železniční i městskou hromadnou přepravu je spojeno s velkými zakázkami
stavebním firmám a je výzvou finančním institucím. Vystoupení ministra M. Kužvarta se setkalo s příznivým
ohlasem.

Vystoupení ministra Kužvarta zaměřené na problematiku financování energie a dopravy pro udržitelný
rozvoj vycházelo též ze závěrů mezinárodního pracovního semináře o Financování udržitelné infrastruktury
dopravy a technologie, pořádaného pro státy střední a východní Evropy ve Vídni v lednu 2001, a zaměřilo se na
podporu environmentálně šetrné dopravy a energie, na nástroje a postupy minimalizující negativní dopady, včetně
doporučení finančním institucím.

Druhý negociační týden byl časově náročný a jednání probíhala doslova dnem i nocí. Kromě oficiálních
jednání probíhala další uzavřená jednání skupin G77+Čína (sdružení rozvojových zemí), Evropské unie nebo
k problémovým tématům vytvořených skupin. Zároveň byla zasedání CSD-9 doprovázena celou řadou odborných



tematických seminářů k projednávaným otázkám. Velice sugestivní bylo otevření výstavy v prostorách OSN
k výročí černobylské katastrofy soustředěné na následky radiační expozice, s přímou návštěvou postižených dětí.
V předsálí byly umísťovány mnohé písemné a elektronické materiály a presentovány aktivity nevládních i
odborných skupin a institucí. Vystaveny byly např. modely strojů, které nahrazují obtížnou práci žen při zajišťování
obživy v afrických obcích. Mnozí žádali elektrifikaci obcí pro potřeby informační dostupnosti, vzdělávání a
zdravotní péče.

Komplikace při negociacích jednotlivých paragrafů vycházely dominantně z rozdílných postojů rozvojových
zemí a vyspělých zemí, z rozdílného pohledu na jadernou energetiku, z rozdílných postojů finančních donorů a
příjemců zahraniční pomoci, zastánců Kjótského protokolu a omezenými možnostmi delegace USA po Bushově
negaci, příznivců udržitelné dopravy a dopravy pro udržitelný rozvoj, z lokálních zájmů jednotlivých států a
z rozdílného stupně propracovanosti environmentálních hledisek a struktur v jednotlivých zemích. Hlavní jednání
probíhala paralelně. Nositelem nejpropracovanějších moderních návrhů směřujících k udržitelnému rozvoji byla
Evropská unie, kterou zastupovala švédská delegace a která srdnatě hájila stanoviska až do posledních hodin
jednání, kdy přesto v mnohém musela znění textů upravit. Delegace Islámské republiky Irán, která zastupovala
skupinu rozvojových zemí G77+Čínu, vyjednávala velice kultivovaným způsobem, kdy pečlivě a propracovaně
hájila zájmy rozvojových zemí, kde je soustředěna většina obyvatel planety. Ještě den před ukončením CDS-9
byly veškeré negociované dokumenty stále plné závorkovaných textů, jinými slovy obsahovaly rozdílná
nekonsensuální znění, se kterými nelze dokumenty uzavřít. Poslední celonoční jednání pak trvala nepřetržitě od
pátečního rána do sobotního dopoledne a do poslední chvíle byly hledány dohody mezi státy.

Přes komplikovanost situace dosáhla při negociacích Česká republika velkého konkrétního úspěchu
v oblasti dopravy. Na základě Státní politiky životního prostředí České republiky, konferencí k udržitelné dopravě
pořádaných ve Vídni, aktivit ČR při setkání vysokých představitelů států střední a východní Evropy v Szentendre
k dopravě pro životní prostředí a zdraví v březnu 2001 a na základě spolupráce MŽP, MDS a nevládních
neziskových organizací a prohlášení ministra M. Kužvarta v obecné rozpravě, navrhla Česká delegace při
negociacích samostatný paragraf podporující budování bezpečné oddělené infrastruktury pro
cyklodopravu. Tento zdánlivě jednoduchý paragraf byl sice přáním mnoha zemí, ale doposud tyto myšlenky
narážely na nepochopení mnohých rozvojových zemí, které se těmto návrhům bránily pravděpodobně z důvodu
prestiže, finančních možností, podcenění významnosti nebo nepřipravenosti pro toto téma. Podpora této moderní
alternativě bezemisní dopravy byla již předjednána s některými zástupci států během práce pracovní skupiny
CSD-9 pro dopravu a atmosféru a na dalších setkáních se zástupci EU a WHO. Původní návrh nového paragrafu
České republiky v oddíle Doporučení na národní úrovni zněl: Podporovat výstavbu samostatné infrastruktury
pro cyklistickou dopravu (Encouraging construction of separate infrastructure for cycling transport).
Během dalších dnů a kol jednání nebyl dvakrát tento nový paragraf akceptován skupinou G77+Čína. Jelikož byl
podpořen EU a dalšími státy, byl stále prostor pro pracovní neoficiální jednání s jednotlivými rozvojovými zeměmi.
Jednání byla v podstatě vstřícná, ale vyžadovala si mravenčí píli vzhledem k množství států, se kterými bylo
potřeba nalézt společný jazyk a vyjádřit výhody, které by systém husté sítě cyklostezek poskytoval. Dosažitelnost
dopravního prostředku téměř pro každého a jeho moderní konstrukce, finanční přijatelnost a práce pro stavební
firmy velice nahrávaly nalezení společné řeči. Některé státy viděly především výhodu ve venkovských oblastech,
jiné vzhledem k bezpečnosti též ve městech. Se sémantickým a konsensuálním laděním paragrafu pomohly
průběžně delegáti např. Nového Zélandu, Austrálie, Nizozemí, USA, Saudské Arábie, Islámské republiky Irán,
Indie, Nigerie, Číny, Mexika a dalších zemí. Konečné přijetí navrhovaného paragrafu bylo velmi vstřícné a
v souzvučné atmosféře, s následnými gratulacemi české delegaci. Konečné znění paragrafu 17. (n) je Podpora
plánování a finančního zajištění bezpečné infrastruktury pro cyklistickou dopravu (Encourage planning for
and provision of safe infrastructure for cycling transport). Tímto se otevírá možnost financování cyklodopravy
v globálním měřítku.

Dokumenty a řada doprovodných materiálů z jednání CSD-9 jsou k dispozici u autora článku.
RNDr. Jiří Bendl, CSc.,
ředitel odboru strategií MŽP

Předání Ceny zdraví a bezpečného životního prostředí

Dne 24. dubna 2001 bylo již podesáté předáno prestižní ocenění „Cena zdraví a bezpečného
životního prostředí”, letos v pražském hotelu Renaissance. Soutěž organizuje asociace českých
a mezinárodních společností Business Leaders Forum. Cenu každoročně obdrží společnost,
jejíž činnost vede k nejlepšímu měřitelnému zlepšení životního prostředí, zdraví zaměstnanců či
obyvatel v okolí působiště firmy. Nad cenou převzal již tradičně záštitu ministr životního
prostředí Miloš Kužvart.

Kritéria výběru
Vítěz je každoročně vybírán nezávislou porotou složenou z odborníků v oblasti životního prostředí. Letos

v porotě zasedli František Dobeš (ABB), Vladimír Machek (ICI CZ), Bedřich Moldan (Centrum UK pro životní
prostředí), Pavel Policar (Utilities & Infrastructure) a Roman Vyhnánek (CEMC). Porota vybírá z přihlášených
projektů, v nichž jsou popsány konkrétní měřitelné výsledky včetně finančních nákladů vynaložených na
zlepšení životního prostředí. Projekty se hodnotí především na základě těchto kritérií: komplexnost,
dobrovolnost, finanční objem, originalita, environmentální priority, konkrétní přínos, šíře záběru,
charakteristika podniku a sociální dopad.



Hodnocení projektů
Multidisciplinární komise odborníků v oblasti ochrany životního prostředí letos hodnotila 34 podaných

projektů. „V letošním roce se sešlo velké množství velmi vyrovnaných projektů. Všechny přihlášené projekty
byly hodnoceny podle systému devíti vážených kritérií, která umožnila „očištění” od subjektivních faktorů
přihlašovatele, jako např. jeho velikosti, odvětví, průmyslového sektoru či veřejné správy, finanční síly atd., a
tedy umožnila celkem objektivní srovnání”, řekl o soutěži porotce Pavel Policar.

Vítěz v kategorii velkých podniků
Vítězství v kategorii velkých podniků letos získal projekt systematického nahrazování lokálních

topenišť/kotelen v Hradci Králové napojením na centralizovaný zdroj tepla. Projekt byl zrealizován
a též podán do soutěže podnikem Elektrárny Opatovice a.s., členem skupiny International Power.

Elektrárny Opatovice a.s. kryjí zhruba z 30 % spotřebu elektrické energie ve východních Čechách a
zároveň díky kombinovanému cyklu zásobují přibližně 55 000 domácností teplem. Jedním z jejich
ekologických programů byl sedmiletý program postupného nahrazení lokálních zdrojů tepla v Hradci Králové
centrálním zásobováním. Tento projekt byl dokončen v roce 2000 uzavřením poslední, patnácté kotelny na
pevná paliva a připojením ZVU a.s. na horkovodní centralizovaný systém.

Nákladem téměř 40 milionů korun v došlo v lokalitě Hradec Králové k ročnímu snížení emisí: SO2

168 310 t/rok, CO 26 015 t/rok, NOx 54 001 t/r, pevných úletů 154 678 t/rok. Společnost prokázala tímto
komplexním řešením vysokou míru konkrétního přínosu a spoluzodpovědnosti k tvorbě moderního životního
prostředí.

Vítěz v kategorii malých a středních podniků
Vítězem v kategorii malých a středních podniků se stala společnost Komutex, s.r.o. Její projekt

zahrnuje zabezpečení ekologické nezávadnosti odpadních vod pomocí výstavby čističky odpadních
vod, zajištění recyklace použitých surovin a program ochrany zdraví zaměstnanců.

Projekt řeší podnikový systém ochrany životního prostředí, jehož zavedení vedlo ke zkvalitnění veškerých
aktivit v podniku a v konečné fázi dokonce k získání uznávaného certifikátu ekologického managementu
podle norem ISO 14001. Komutex přesvědčivě ukazuje, že i malá firma s omezenými zdroji může
přistupovat profesionálně a dlouhodobě k ochraně životního prostředí.

Zvláštní ocenění za projekt zaměřený na výchovu
Zvláštní ocenění za všeobecně výchovný projekt získává Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí se

svým projektem „Mysli na Zemi, ale začni u sebe”. Jeho cílem bylo ovlivnit ekologické myšlení
obyvatel Frýdlantu nad Ostravicí a přispět ke zlepšení životního prostředí a zdraví. Pod vedením
Městského úřadu občané města sami zrealizovali akce, které podporují zájem o životní prostředí: sběr
bioodpadu, čistění studánek, potoků a řek na území města, výsadbu zeleně či soutěž o nejhezčí výzdobu
rodinného domku. Velký význam byl v projektu věnován působení na myšlení dětí v MŠ a ZŠ. Autor projektu
obdržel cenu od společnosti 3M Česko – ergonomické pomůcky pro bezpečnou práci v kanceláři.

Zvláštní cena za spolupráci firmy se subjektem samosprávy
Zvláštní cena za příkladnou spolupráci veřejné správy v oblasti životního prostředí se soukromým

sektorem byla udělena firmě Veskom a představitelům obecního zastupitelstva Borové Lady za projekt
„Využití tepla země pro vytápění šesti obecních objektů”. V rámci rekonstrukce technické infrastruktury
obce proběhla instalace šesti tepelných čerpadel pro ekologické vytápění obecních objektů. Teplo je
odebíráno z celkem 19 vrtů o hloubce až 120 metrů. Díky tomu mohlo dojít k odstavení nevyhovujících kotlů
a lokálních kamen na tuhá paliva. Symbolické ocenění – diplom – předali zástupci společnosti CEMC (České
ekologické manažerské centrum).

„Projekt využití tepelných čerpadel spolu se systémem úspor a zateplením objektů je sice „jen” místního
rozsahu, je však v mnohém ojedinělý v celé ČR. Vzorem pro ostatní obce může být schopnost kombinovat
prostředky (75 % PHARE, dále obec, ČEA a JčE a.s.) – při vynaložení maximálního úsilí se mohou i zdánlivě
nerealizovatelné projekty uskutečnit. Projekt po výběrovém řízení zrealizovala za 11 měsíců firma Veskom
s.r.o. Uprostřed Šumavy tak došlo k odstranění lokálního zdroje znečištění i k výrazným úsporám provozních
nákladů”, ocenil projekt člen komise Pavel Policar.

Shrnutí
Na závěr malé shrnutí. Od prvního ročníku bylo do soutěže přihlášeno celkem 206 projektů a finanční

náklady na jejich realizaci překročily částku 18 miliard Kč. Díky realizaci projektů došlo od r. 1992 ke snížení
emisí různého druhu přibližně o 1 600 976 t. To je množství, kterým by se naplnil nákladní vlak o 5716
vagonech, což představuje délku 58 km. Ocenění bylo doposud uděleno společnostem Komtesa Kutná
Hora, Třinecké železárny, Fiomo Praha, Synthesia Pardubice, Vítkovice, Barum Continental, Kovohutě
Příbram a Česká rafinérská.

Příští ročník má uzávěrku 31. 12. 2001 a slavnostní předání je plánováno na jaro roku 2002.
Ing. Tomáš Nejedlo,
Business Leaders Forum
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Ještě ke Kjótskému protokolu

V minulém čísle jsme přinesli velmi obsáhlý materiál o Kjótském protokolu. V tomto článku
jsou proto jen stručně zmíněny některé nové skutečnosti, získané především v průběhu
Mezivládního panelu změny klimatu (IPCC) v Nairobi ve dnech 4. až 6. dubna. Na tiskové
konferenci je těsně po příjezdu z Nairobi prezentoval náš zástupce RNDr. Jan Pretel, CSc.

„Mezivládní panel klimatické změny v posledních třech letech syntetizoval práce mnoha výzkumníků.
Práce vrcholí v letošním roce,” konstatoval dr. Pretel.

 „IPCC je organizováno do tří pracovních skupin. Letos měla první pracovní skupina jednání v lednu
v Šanghaji. Zcela jednoznačně se tam konstatovalo, že klimatická změna existuje a jak asi může podle
všech projekcí vypadat výhled vývoje teploty, nárůstu hladiny oceánů atd. do konce tohoto století. Od
tohoto momentu by klimatická změna neměla být žádným způsobem zpochybňována.”

„O měsíc později se pracovní skupina 2 sešla v Ženevě, kde na základě výsledků první pracovní skupiny
konstatovala, jaké mohou být dopady na jednotlivé složky životního prostředí a jaké rozdíly lze očekávat
v jednotlivých regionech. Nejzákladnější je to, že negativní dopady se nejvíce projeví v regionech, kde jsou
nižší socioekonomické podmínky. Nejvíce tedy budou postiženy rozvojové státy, Evropa na tom bude
lépe.”

„V březnu se v městě Accra sešla pracovní skupina 3, která syntetizovala možnosti, jakými lze zabránit
negativním dopadům. V pracovní skupině 3 bylo ukázáno, jaké náklady lze očekávat na eliminaci rizika
klimatické změny. Za předpokladu, že státy budou přistupovat k plnění Kjótského protokolu zcela
individuálně, lze ekonomické náklady odhadnout v rozpětí 0,2 – 2 % HDP. Za předpokladu emisního
obchodování mezi státy, které v Kjótu přijaly svůj závazek, se náklady sníží na 0,1 – 1 % HDP, tedy na
polovinu. Pokud by se do obchodu s emisemi zahrnuly všechny státy, tedy i rozvojové (které zatím žádné
závazky nemají), vedlo by to k dalšímu snížení emisí až o řád. Prezident Bush si zřejmě těchto výsledků
všiml a usoudil, že je třeba do toho rozvojové státy nějakým způsobem zapojit. S mnoha delegáty (včetně
delegace USA) jsme se v Nairobi shodli na tom, že pan prezident zapomněl na jednu věc: že USA
ratifikovaly Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu z roku 1992, kde se rozhodly přistoupit k jedné ze
základních preambulí: že totiž ty státy, které nárůst emisí skleníkových plynů doposud zapříčinily, musí
nejprve ukázat markantní pokrok v jejich odstraňování.”

„Plenární zasedání v Nairobi ve dnech 4. – 6. dubna 2001 syntetizovalo práci všech tří skupin, celý
proces je tedy už nyní dokončen.”

Základní otázka: může vůbec Kjótský protokol světovému klimatu pomoci? Dr. Pretel říká jasně:
„Podle mého názoru určitě ne. Vědecká sféra jasně prokazuje, že aby se rizikům opravdu zamezilo,
musely by se světové emise redukovat o 40 až 50 %, nikoli o 5,2 %, jak požaduje Kjótský protokol. Na ten je
třeba se ale dívat jako na první krok, který je nutné udělat.”

„S mnoha delegáty v Nairobi jsme dospěli k názoru, že možná přístup prezidenta Bushe, na který se nyní
díváme negativně, může být paradoxně pro celý proces velmi pozitivní. Dosud totiž názory USA
jednoznačně sdílela Kanada, Japonsko, Austrálie a Nový Zéland. Dnes – aspoň dle informací delegátů
i světových médií – se Spojenými státy nesouhlasí vůbec nikdo. Kjótský protokol může vstoupit v platnost
i bez účasti USA (je tam podmínka 55 států, 55 % emisí) a je už spočítáno, že není nutné, aby USA zůstaly
v tomto procesu. Američanům lze ukázat, že se dá pokračovat i bez nich. Zůstanou pak v environmentální
izolaci a třeba jednou pochopí, že do toho procesu je třeba se zapojit. Osobně to vidím tak, že je velká
naděje, že by Kjótský protokol mohl být v roce 2002 ratifikován – paradoxně zásluhou prezidenta Bushe.
Je to ale jen spekulace,” podotýká dr. Pretel.

(Pla)


