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10. zvláštní zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí (ŘR UNEP) 

a 9. Globální fórum ministrů životního prostředí (GMEF) 
 
Ve dnech 20. – 22. února 2008 se v Monackém knížectví konalo 10. zvláštní zasedání Řídící 
rady Programu OSN pro životní prostředí (ŘR UNEP) a 9. Globální fórum ministrů životního 
prostředí (GMEF).1  
 
Jednání následně probíhalo ve dvou paralelních formátech. Prvním z nich byly ministerské 
konzultace probíhající za řízení prezidenta ŘR, kostarického ministra životního prostředí 
a energetiky Roberta Doblese Mora, a za účasti ministrů životního prostředí, vedoucích 
představitelů významných mezinárodních organizací a mnohostranných environmentálních 
smluv systému OSN, vědeckých osobností a zástupců nevládních organizací. Druhým bylo 
zasedání Pracovního výboru, kterému předsedal viceprezident ŘR UNEP, I. náměstek 
ministra životního prostředí ČR Jan Dusík, a na němž se připravovala a přijímala rozhodnutí 
ŘR. 
 
GMEF se zabývalo dvěma stěžejními tématy: „Globalizace a životní prostředí - mobilizace 
finančních prostředků pro řešení klimatické výzvy“ a „Mezinárodní správa životního prostředí 
a reforma OSN“. V rámci interaktivního dialogu panelové diskuse na téma „Globalizace 
a životní prostředí - mobilizace finančních prostředků pro řešení klimatické výzvy“ panovala 
shoda nad tvrzením, že ačkoliv zde existují dostatečné finanční zdroje investování do čistší 
technologie, efektivní trhy budou záviset na jednotlivých vládách, které budou poskytovat 
strategické řízení směrem k nové finanční struktuře. Rozumné spojení veřejné politiky, trhu a 
podnikatelské sféry povede k inovacím a investování do čistších technologií. Byla vyzdvižena 
nutnost stanovení dostatečně vysoké (tržní) ceny za uhlík. Rostoucí trhy s uhlíkem poskytují 
potřebný kapitál a měly by být rozšířeny, ale na to, aby mohly způsobit požadované změny, 
jsou nedostatečné.  

 
Ministři při diskusi nad Mezinárodní správou životního prostředí (IEG) a reformou OSN 
potvrdili nezastupitelnou roli UNEP při koordinaci a spolupráci v rámci systému OSN. 
Současný neuspokojivý stav životního prostředí si vyžaduje posílení mezinárodního 
institucionálního rámce pro IEG. Naléhavost, závažnost a interdisciplinarita 
environmentálních problémů přerůstá kapacity stávajících institucí. Současná struktura správy 
životního prostředí má mnoho silných stránek, zahrnující její decentralizaci, specializaci 
a flexibilitu. Zároveň ale byla spatřena nutnost zefektivnění této stávající struktury. Byl 
zaznamenán pozitivní trend ve zvyšování investic do životního prostředí, především do 
oblasti zmírnění a adaptace na změnu klimatu, které dávají IEG a národním environmentálním 
politikám novou dimenzi.  
 
ŘR UNEP v rámci Pracovního výboru přijala pět rozhodnutí týkajících se věcných otázek 
ochrany životního prostředí: nakládání s chemickými látkami, včetně rtuti a odpadů, 
Udržitelný rozvoj Arktického regionu, Střednědobou strategii UNEP na období 2010 – 2013, 
Mezinárodní dekáda boje proti změně klimatu a Globální environmentální výhled: životní 
prostředí pro rozvoj (Global Environment Outlook).  
 
 
 

                                                 
1 http://www.unep.org/gc/gcss-x/index.asp 



 2

Závěry vyplývající pro ČR 
 
Česká republika jako aktivní člen vedení ŘR UNEP během samotného zasedání ovlivňovala 
a také v nadcházejícím období bude výrazně ovlivňovat  přípravu 25. řádného zasedání ŘR 
UNEP/10. GMEF, které se bude konat v únoru 2009 v keňském hlavním městě Nairobi, kdy 
bude předsedat Radě Evropské unie, prezentovat její stanoviska a vést jménem EU 
vyjednávání s hlavními negociačními bloky. Během předsednictví v Radě EU tak čeká ČR ve 
vztahu k UNEP náročná agenda – např. rozpočet, schválení globální monitorovací 
a vyhodnocovací strategie životního prostředí do r. 2020, schválení dalšího mezinárodního 
postupu v nakládání s rtutí, kadmiem a olovem, schválení desetiletého globálního programu 
udržitelné spotřeby a výroby, schválení dalšího postupu při posilování mezinárodní správy 
životního prostředí a prosazování úzké součinnosti kvalitní ochrany životního prostředí 
s efektivností ekonomiky.  
 


