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11. zvláštní zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí/11. Globální 

fórum ministrů životního prostředí (ŘR UNEP/GMEF, Bali, 24. – 26. února 2010) 
 

Ve dnech 24. – 26. února 2010 se na Bali v Indonésii konalo 11. zvláštní zasedání 

Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí (dále jen „ŘR UNEP“) a 11. Globální fórum 

ministrů životního prostředí (dále jen „GMEF“). 

ŘR je nejvyšším orgánem UNEP, jejích 58 členských států volí Valné shromáždění 

OSN na čtyřleté období na základě rovnoměrného geografického zastoupení. ČR je 

nepřetržitě členem ŘR UNEP od r. 2002, naposledy byla zvolena jejím členem v listopadu 

2009 pro období 2010 - 2013.  

Otázky, jimiž se ŘR zabývala, z velké části představovaly rozpracování anebo 

zhodnocení plnění rozhodnutí přijatých 25. zasedáním ŘR UNEP v r. 2009, kde Česká 

republika jako předsednický stát Rady EU koordinovala a prezentovala stanoviska EU. 

Jednání probíhalo ve dvou paralelních formátech. První z nich, zasedání Pracovního 

výboru (dále jen „PV“), vyjednalo a přijalo osm rozhodnutí ŘR. Druhým byly ministerské 

konzultace, do nichž se kromě ministrů životního prostředí zapojili vedoucí představitelé 

významných mezinárodních organizací a mnohostranných environmentálních smluv systému 

OSN, zástupci nevládních organizací a další relevantní partneři.  

Diskusi ministrů a jejich partnerů doplnily ministerské snídaně k projednání příspěvku 

UNEP pro 18. zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj a k vývoji po kodaňské konferenci 

ke změně klimatu. Ministři se shodli na potřebě pokračovat konstruktivně v mezinárodních 

jednáních o režimu snižování emisí skleníkových plynů na základě výsledků tzv. Kodaňské 

dohody. K tomu je však potřebný realistický a rovnoprávný dialog všech hráčů. Ve snaze 

dosáhnout rozšíření mandátu pro vyjednávání nové mnohostranné smlouvy upravující 

nakládání se rtutí byl v rámci ministerských konzultací uspořádán pracovní oběd.  

V rámci PV věnovala ČR zvýšenou pozornost zejména projednávání dalšího postupu 

v zefektivňování mezinárodní správy životního prostředí. Společně s členskými státy EU 

podpořila ustanovení nové konzultační skupiny ministrů a jejich zástupců, kteří budou 

pokračovat v rozpracování doporučení na zlepšení mezinárodní správy životního prostředí, 

jež by měla vést k postupným vnitřním změnám ve fungování UNEP a zároveň podpořit 

provedení širší institucionální reformy v rámci systému OSN.  

Na zasedání PV byly schváleny směrnice pro rozvoj národní legislativy o přístupu 

k informacím, účasti veřejnosti a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí 

a směrnice pro rozvoj národní legislativy k odpovědnosti a náhradě za škody na životním 

prostředí. Oboje směrnice jsou právně nezávaznými dokumenty, které budou státy aplikovat 

na základě vlastního uvážení při přípravě vnitrostátní úpravy legislativy. V ČR jsou plně 

implementovány, význam však mají především pro rozvojové státy a státy s transformující se 

ekonomikou.  

Zasedání PV rovněž vyslovilo podporu možnému zřízení mezivládní vědecko-

politické platformy pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES), jenž završí 

třetí mezivládní jednání k této problematice v červnu 2010. 

Mezi další schválená rozhodnutí PV patří rozhodnutí o posílení koordinace napříč 

systémem OSN, včetně skupiny EMG; rozhodnutí o zprávě o stavu životního prostředí 

v pásmu Gazy; rozhodnutí o oceánech; rozhodnutí o konzultačním procesu nad možnostmi 

financování v oblasti chemických látek a odpadů; rozhodnutí o podpoře aktivit UNEP při 

rekonstrukci Haiti. 
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Prioritou ČR bylo také její zapojení do diskusí v rámci ministerských konzultací 

k tématům mezinárodní správy životního prostředí, biodiverzity a ekosystémů a zelené 

ekonomiky. Ministr životního prostředí spolu s indickým kolegou předsedal kulatému stolu 

k zelené ekonomice. V kontextu současné ekonomické a finanční krize ministři označili 

zelenou ekonomiku za důležitý nástroj pro přesměrování národních politik a investic do 

oblastí, jako jsou environmentální technologie, obnovitelné zdroje energie, zelená doprava, 

udržitelné nakládání s odpady, udržitelné zemědělství a lesnictví. Zároveň však upozornili, že 

zelená ekonomika nemůže být náhradou za udržitelný rozvoj. Ačkoliv se shodli nad potřebou 

harmonizace chápání konceptu zelené ekonomiky, vyvolaného řadou diskusí na 

mezinárodních fórech, bylo dohodnuto, že rozhodnutí o její podobě stejně jako o způsobu 

přechodu k ní zůstane v kompetenci jednotlivých států, a to za významné podpory UNEP a 

jeho partnerů, jako např. OECD.  

V rámci projednávání problematiky mezinárodní správy životního prostředí ministři 

poukázali na nutnost dalšího posilování environmentálního pilíře udržitelného rozvoje. 

Slabinou současné mezinárodní správy životního prostředí (IEG) je především její 

roztříštěnost. Prioritou pro budoucnost by mělo být zajištění efektivní implementace 

stávajících nástrojů politiky životního prostředí. Ministři podpořili závěry PV k IEG, jenž za 

vodítko k provedení institucionální reformy mezinárodní správy životního prostředí 

v kontextu udržitelného rozvoje určil sadu doporučení na zlepšení IEG. Klíčovým pro další 

posun v reformě se stala společná organizace mimořádných zasedání Konferencí smluvních 

stran Basilejské, Rotterdamské a Stockholmské úmluvy, jež může být inspirací pro slaďování 

činností mezinárodních smluv v oblasti ochrany přírody. V této souvislosti bylo doporučeno 

využít přípravy na Konferenci OSN o udržitelném rozvoji (tzv. Rio+20) v r. 2012, jejímž 

jedním z témat bude mezinárodní správa udržitelného rozvoje. 

V interaktivní panelové diskusi k tématu biodiverzita a ekosystémy ministři označili 

Mezinárodní rok biologické rozmanitosti za jedinečnou příležitost k realizaci aktivit k 

zastavení úbytku ekosystémů a přírodních zdrojů, k pokračování slaďování činnosti 

mezinárodních environmentálních smluv. Ministři poukázali na ekonomický přínos 

biodiverzity a podpořili její integraci do národních ekonomických politik, strategií proti 

změně klimatu, na ochranu půdy a pro udržitelné hospodaření s lesy, neboť ztráta biodiverzity 

může mít negativní dopady na ekonomický rozvoj. 

Závěry ministerských jednání byly shrnuty do negociované Deklarace z Nusa Dua, 

kterou doplňuje shrnutí předsedy. Obsahem deklarace jsou politická a strategická doporučení 

pro rozvoj dalších aktivit souvisejících s projednávanými tématy ministerských konzultací. 

Deklarací byly potvrzeny např. závazky ministrů k podpoře aktivit na zefektivnění 

mezinárodní správy životního prostředí,  k projednání nových globálních cílů snížení úbytku 

biodiverzity a dokončení procesu vedoucího ke zřízení mezivládní vědecko-politické 

platformy pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) v r. 2010. 

Ministr životního prostředí ČR využil GMEF k řadě jednání o rozvoji dvoustranných 

environmentálních vztahů a také o spolupráci s mnohostrannými mezinárodními 

mezivládními organizacemi působícími v oblasti životního prostředí. 

Delegace ČR postupovala plně v souladu se Zásadami schválenými usnesením vlády 

č. 114 ze dne 8. února 2010. 

 


