
SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ
šestého setkání ministrů životního prostředí zemí Visegrádské skupiny o spolupráci v

oblasti ochrany životního prostředí a ochrany přírody
(Olomouc, Česká republika, 30. – 31. srpna 2001)

Ministři životního prostředí České republiky, Maďarska, Polska a Slovenské republiky, států Visegrádské
skupiny (V4), se dohodli na spolupráci v oblastech:

Příprava na vstup do Evropské unie
Ministři budou spolupracovat v oblasti životního prostředí při vstupu do EU a plně se podílet na aktivitách EU.

Země V4 urychlí proces ratifikace Dohody o jejich účasti v Evropské agentuře pro životní prostředí (EEA) a
Evropské informační a pozorovací síti (EIONET) a začnou implementovat své nové závazky.

Ministři podporují výměnu informací na úrovni institucí zemí V4, týkající se implementace předvstupní podpory
ze strany EU, finančních příspěvků vlád a jiných finančních institucí s důrazem na programy Phare a ISPA.
Navrhují Evropské unii zvážit možnost financování skupin regionálních projektů v rámci programu ISPA, včetně
obcí s méně než 2000 obyvateli.

Ministři považují za jeden z nejdůležitějších kroků docílení lepší a efektivnější informovanosti veřejnosti o
výhodách budoucího členství v EU, zejména v oblasti životního prostředí. Poskytování informací veřejnosti by
mělo probíhat jak na regionální, tak na lokální úrovni a mělo by být zaměřeno na širokou veřejnost.

Životní prostředí pro Evropu
Ministři zdůrazňují svou podporu procesu „Životní prostředí pro Evropu”, který byl zahájen v roce 1991 v Dobříši

a který vyvrcholí v květnu 2003 na 5. Ministerské konferenci v Kyjevě, a považují budoucí propracování a rozšíření
procesu „Životní prostředí pro Evropu” za velmi důležitý příspěvek evropského kontinentu do Světového summitu
pro trvale udržitelný rozvoj.

Ministři uznávají důležitou roli spolupráce evropských regionálních organizací při přípravách na konferenci v
Kyjevě, jmenovitě Hospodářská komise OSN pro Evropu (EHK OSN), Regionální kancelář Programu OSN pro
životní prostředí (UNEP), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Ministři jsou spokojeni s přístupem zemí V4 k většině mnohostranných environmentálních dohod sjednaných
pod záštitou EHK OSN, zejména k Úmluvě o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
a Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer.

Ministři potvrzují své rozhodnutí podporovat proces ratifikace úmluv a protokolů pod EHK OSN v co nejbližší
době, především Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně
vzáležitostech životního prostředí, Protokolu o vodě, zdraví a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních
jezer, protokolů k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (např. o těžkých kovech,
perzistentních organických polutantech, omezování acidifikace, eutrofizace a tvorby přízemního ozónu).

Ministři považují za velmi důležitou část evropské environmentální spolupráce ochranu říčních toků, zejména
významných oblastí V4, jako jsou Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje, Mezinárodní komise pro ochranu Odry
před znečištěním a Mezinárodní komise pro ochranu Labe. 

Světová problematika
Příprava na Světový summit pro trvale udržitelný rozvoj (WSSD), který se uskuteční v Johannesburgu v roce

2002, je jednou z hlavních priorit zemí V4. Země V4 již přijaly přípravy na tuto událost a v současné době
dokončují národní strategie pro trvale udržitelný rozvoj. Vzhledem ke geografické a environmentální blízkosti,
sociální a ekonomické podobnosti těchto čtyř zemí střední Evropy, propojení a souladu jejich národních strategií
pro trvale udržitelný rozvoj je záhodno vystoupit se společným příspěvkem na WSSD. Budoucí asistence ze strany
Programu pro udržitelný rozvoj OSN (UNDP), který významně přispívá k úspěšnému propracování národních
strategií, by měl být důležitým impulsem pro takový příspěvek.

Ministři doporučují, aby delegace V4 na WSSD byly vedeny prezidenty nebo předsedy vlády, čímž by bylo
demonstrováno, že trvale udržitelný rozvoj je jedním z nejvýznamnějších politických zájmů V4.

Ministři podporují UNEP, jako vedoucí celosvětovou autoritu ve zlepšování a posilování mezinárodní kontroly
životního prostředí, jak bylo zahájeno Deklaracemi z Nairobi a Malmö.

Ministři kladou důraz na význam přistoupení zemí V4 k novým světovým environmentálním dohodám, např.
kRotterdamské úmluvě o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s některými nebezpečnými
chemickými látkami a přípravky na ochranu rostlin, ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti a ke
Stockholmské úmluvě o eliminaci persistentních organických polutantů. Některé země V4 kněkterým úmluvám již
přistoupily.

Ministři si jsou vědomi přeměny jejich zemí z pozic příjemce na donora. Jako členové OECD zahájí zajištění
oficiální rozvojové asistence v oblasti životního prostředí. Ministři podporují využívání nejen tradičních zdrojů
dobrovolných příspěvků do fondů různých environmentálních organizací a mnohostranných dohod, ale i investiční
a neinvestiční dvoustranné a mnohostranné projekty.

Ministři se dohodli na uspořádání letní školy rozvojové pomoci a spolupráce, která se uskuteční v roce 2002
vČeské republice za účasti zástupců zemí Visegradské skupiny.

Ministři uznávají význam Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo
desertifikací, zvláště v Africe.



Ochrana živočichů
Ministři se dohodli rozvíjet spolupráci v rámci Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).
Ministři podporují ekologizaci venkovního elektrického vedení z hlediska ochrany ptačích populací a budou ji

prosazovat během privatizace energetického sektoru.


