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27. zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí (RŘ UNEP) 

a Globálního fóra ministrů životního prostředí (GMEF),  

Nairobi, Keňa, 18. - 22. února 2013 

 

27. zasedání Řídící rady UNEP a Globální fórum ministrů životního prostředí 

se uskutečnilo ve dnech 18. - 22. února 2013 v Nairobi. V návaznosti na závěry konference 

Rio+20 se zároveň jednalo o první všeobecné zasedání řídícího orgánu UNEP za účasti všech 

členských států OSN, jehož hlavním úkolem bylo rozhodnout o budoucím institucionálním 

uspořádání UNEP dle mandátu uvedeného v závěrečném dokumentu konference Rio+20 

(zejména v odstavci 88) a schváleného rezolucí Valného shromáždění OSN 66/288.   

Jednání předsedal súdánský ministr životního prostředí Hassan Abdel Hilal. Probíhalo 

tradičně ve dvou paralelních formátech. Zasedání Pracovního výboru zhodnotilo naplňování 

rozhodnutí a doporučení přijatých na vrcholných zasedáních OSN a projednalo řadu 

rozhodnutí, která byla následně schválena Řídící radou. 

Rozhodnutí k implementaci odstavce 88 závěrečného dokumentu konference Rio+20 

obsahuje řadu změn, které přispívají k efektivnějšímu fungování UNEP. Mezi tyto změny 

patří mj. snížení četnosti zasedání, posílení role Výboru stálých představitelů, rozšíření aktivit 

na regionální úrovni, umožnění aktivního zapojení občanské společnosti, zohlednění 

vědeckých poznatků a výsledků hodnocení stavu životního prostředí, ukončení málo 

atraktivního a spíše diskusního Globálního fóra ministrů životního prostředí a jeho nahrazení 

segmentem na vysoké úrovni, který se nově bude přímo podílet na rozhodovacím procesu. 

Rozhodnutí o založení všeobecného členství v Řídící radě UNEP přijaté na konferenci 

Rio+20 odráží i dojednaný nový název tohoto řídícího orgánu – Environmentální 

shromáždění OSN. 

Další přijatá rozhodnutí např. vyzývají k vytvoření mezinárodní směrnice pro kvalitu 

vodních ekosystémů, systémové strategie OSN pro životní prostředí či strategie UNEP pro 

oblast odpadů a obecně k účinnějšímu uplatňování práva životního prostředí. Řada rozhodnutí 

je věnována praktickým krokům, které umožní UNEP vykonávání funkce sekretariátu 

nedávno vzniklým institucím a programům, jako jsou Mezinárodní vědecko-politická 

platforma pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES), Klimatické 

technologické centrum a síť (CTCN) či Desetiletý rámec programů udržitelné spotřeby 

a výroby (10YFP). Těmito kroky UNEP přispěje nejenom ke snížení roztříštěnosti 

mezinárodní správy životního prostředí, ale konkrétně např. k šíření čistých technologií 

či šetrných metod ve stavebnictví. 

Zástupci vlád se také dohodli na svolání mezivládní diplomatické konference v říjnu 

tohoto roku v Japonsku, kde bude oficiálně přijata nová Minamatská úmluva o rtuti, která 

byla za významného přispění České republiky připravena pod hlavičkou UNEP. Úmluva má 

za cíl celosvětové snížení emisí rtuti do ovzduší a dalších složek životního prostředí, náhradu 

rtuti ve výrobcích a kontrolu nad nakládáním se rtutí ve všech fázích jejího životního cyklu.  

Na zasedání byla přijata i střednědobá strategie UNEP do roku 2017 a schválen 

program práce a rozpočet na dvouleté období 2014-2015. Představitelé států podpořili revizi 

dobrovolné škály příspěvků do fondu UNEP a rovněž rozhodnutí konference Rio+20 

o zajištění stabilních, adekvátních a předvídatelných finančních zdrojů z řádného rozpočtu 

OSN a dobrovolných příspěvků. 

Souběžně se zasedáním Pracovního výboru probíhaly pod zastřešujícím tématem 

„Rio+20: od výstupů k implementaci“ ministerské konzultace, do nichž se kromě ministrů 

životního prostředí a vedoucích delegací zapojili také vedoucí představitelé významných 
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mezinárodních organizací a mnohostranných environmentálních smluv i zástupci nevládních 

organizací a zájmových skupin. Ministerské diskuse byly rovněž zaměřeny na naplňování 

výstupů konference Rio+20, především nové institucionální uspořádání UNEP, udržitelnou 

ekonomiku, cíle udržitelného rozvoje a podporu udržitelné spotřeby a výroby. 

Ministři podpořili novou iniciativu Partnerství pro podporu udržitelné ekonomiky 

(PAGE) a ocenili úspěchy řady zemí v oblastech obnovitelné energie, lesnictví a nakládání 

s vodními zdroji. Upozornili však také na přetrvávající problémy, především škodlivé dotace, 

které deformují ceny a znemožňují efektivní využívání zdrojů, nízkou míru přenosu nových 

čistých technologií do rozvojových zemí a roztříštěný systém fondů pro ochranu životního 

prostředí. Vyzdvihli mj. pozitivní přínosy prováděných hodnocení stavu životního prostředí, 

zejména globálních environmentálních výhledů, a zdůraznili potřebu efektivnější spolupráce 

mezi mnohostrannými environmentálními smlouvami.  

Delegace České republiky, složená ze zástupců Ministerstva životního prostředí 

a Ministerstva zahraničních věcí, postupovala plně v souladu se zásadami schválenými 

usnesením vlády ze dne 13. února 2013 č. 111. Všechny zásadní zájmy a požadavky České 

republiky uvedené v tomto usnesení se podařilo prosadit do závěrů a rozhodnutí přijatých 

na zasedání. 

Delegace České republiky usilovala především o efektivní a racionální řešení, která 

by účelněji využívala stávající finanční prostředky a nepřinášela s sebou nárůst 

administrativních nákladů ani dodatečné požadavky na státní rozpočet České republiky. 

Společně s dalšími státy Evropské unie se České republice mj. podařilo zabránit vzniku 

nových a nákladných struktur, které byly původně navrhovány.  

Nové institucionální uspořádání UNEP uvedené v rozhodnutí k implementaci odstavce 

88 závěrečného dokumentu konference Rio+20 odpovídá návrhům prosazovaným Českou 

republikou. Posílení pravomocí a úkolů Výboru stálých představitelů poskytuje státům 

příležitost více ovlivnit dění v UNEP pravidelnou účastí na jeho zasedáních. Pokud má Česká 

republika zájem této příležitosti využít, bylo by vhodné personálně posílit zastoupení České 

republiky při UNEP. 


