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12. zvláštní zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí (RŘ 

UNEP) a Globálního fóra ministrů životního prostředí (GMEF),  

Nairobi, Keňa, 20. - 22. února 2012 

 

12. zvláštní zasedání Řídící rady UNEP a Globální fórum ministrů životního prostředí 

se uskutečnilo v keňském hlavním městě Nairobi ve dnech 20. - 22. února 2012. Jeho 

zaměření a program byly ovlivněny dvěma důležitými událostmi roku 2012 – vrcholnou 

Konferencí OSN o udržitelném rozvoji (Rio+20) a 40. výročím založení UNEP. Zasedání 

předsedal státní tajemník španělského ministerstva pro zemědělství, výživu a životní prostředí 

Federico Ramos de Armas. 

Delegaci České republiky na zasedání vedl ministr životního prostředí Tomáš 

Chalupa. Delegace postupovala plně v souladu se zásadami schválenými usnesením vlády 

č. 77 ze dne 8. února 2012. Všechny zásadní zájmy a požadavky České republiky uvedené 

v tomto usnesení se podařilo prosadit do závěrů zasedání, včetně dalšího posílení 

a racionalizace mezinárodní správy životního prostředí, prosazení textových návrhů ohledně 

přijetí Desetiletého rámce programů udržitelné spotřeby a výroby a přijetí stručné ministerské 

deklarace. 

Delegace České republiky rovněž využila své účasti na zasedání k řadě jednání 

o rozvoji dvoustranných environmentálních vztahů, především s Polskem a s Rumunskem. 

Důležité aktuální mnohostranné otázky projednala mimo jiné s výkonným ředitelem UNEP, 

ředitelkou Evropské agentury pro životní prostředí, výkonným tajemníkem Ozonového 

sekretariátu a výkonným tajemníkem Basilejské úmluvy. 

Jednání probíhalo ve dvou paralelních formátech. Zasedání Pracovního výboru 

zhodnotilo naplňování rozhodnutí a doporučení přijatých na vrcholných zasedáních OSN 

a dalších důležitých jednáních a projednalo sedm rozhodnutí, která byla následně schválena 

Řídící radou. Pro Českou republiku mají význam především rozhodnutí k mezinárodní správě 

životního prostředí, práci UNEP v oblasti udržitelné spotřeby a výroby, světovému stavu 

životního prostředí a posílené spolupráci a koordinaci v rámci clusteru chemických látek a 

odpadů. 

Souběžně se zasedáním Pracovního výboru probíhaly ministerské konzultace, do nichž 

se kromě ministrů životního prostředí zapojili vedoucí představitelé významných 

mezinárodních organizací a mnohostranných environmentálních smluv, zástupci nevládních 

organizací a také bývalí výkonní ředitelé UNEP. Zastřešujícím tématem ministerských 

konzultací bylo „Životní prostředí v měnícím se světě: od Stockholmu (1972) k Riu (2012)“.  

Předmětem ministerských konzultací byly otázky úzce propojené s tématy konference 

Rio+20, tedy udržitelná ekonomika a mezinárodní správa životního prostředí. Výchozí rámec 

pro diskuse poskytlo Politické shrnutí nového Globálního environmentálního výhledu 

obsahující aktuální informace o závažných environmentálních problémech, jež bylo 

představeno ministrům v úvodu zasedání. 

Ministři vyzdvihli, že udržitelná ekonomika nabízí řadu příležitostí, především 

v oblasti obnovitelných zdrojů energie, šetrného stavebnictví a efektivního využívání 

přírodních zdrojů. Shodli se, že udržitelná ekonomika představuje důležitý nástroj ke změně 

stávajících vzorců spotřeby a výroby a k podpoře udržitelného rozvoje. Nepodařilo se však 

vyvrátit přetrvávající obavy některých států z nových obchodních restrikcí a podmínek 

poskytování rozvojové pomoci.  
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V diskusi k mezinárodní správě životního prostředí ministři upozornili na pomalé 

tempo postupných reforem a shodli se na potřebě posílení environmentálního pilíře 

udržitelného rozvoje prostřednictvím povýšení UNEP na instituci s univerzálním členstvím. 

Původní myšlenku Evropské unie transformovat UNEP v samostatně stojící organizaci 

se stabilním a předvídatelným financováním, jež by sjednotila současnou roztříštěnou 

institucionální strukturu, podpořila řada zemí, některé státy však nadále zůstaly vůči myšlence 

transformace UNEP skeptické.  

V závěru zasedání bylo přijato oficiální prohlášení ministrů ke 40. výročí založení 

UNEP. Při této příležitosti ministři životního prostředí ocenili dosavadní úspěchy UNEP, 

zejména sjednání důležitých mnohostranných environmentálních smluv, rozvoj 

environmentálního práva a politiky a sdílení výsledků klíčových vědeckých hodnocení, 

včetně pátého Globálního environmentálního výhledu, jež vede ke zvyšování veřejného 

povědomí o environmentálních problémech.  

Ministři dále připomněli svůj závazek v Nairobské deklaraci z roku 1997 posílit roli 

UNEP jakožto vedoucího globálního orgánu v oblasti životního prostředí, který určuje hlavní 

směr globální environmentální politiky, podporuje implementaci environmentální dimenze 

udržitelného rozvoje v rámci OSN a působí jako směrodatný obhájce životního prostředí.  

I přes dosažené úspěchy UNEP však ministři vyjádřili hluboké znepokojení nad 

pokračujícím poškozováním životního prostředí a zavázali se k posílení aktivit na zvrácení 

tohoto trendu a rovněž k zajištění úspěchu nadcházející konference Rio+20. 

 

 

 

 

 


