Zápis ze setkání předsedů výborů pro životní prostředí
a zahraniční věci
(14.-15. května 2012 – Kodaň)

V rámci dánského předsednictví Radě EU se uskutečnilo setkání předsedů zahraničních
výborů a výborů pro životní prostředí národních parlamentů. Tématem zasedání byla
chystaná konference Rio+20, která se ve dnech 20.-22. června 2012 bude konat v Rio de
Janeiru a naváže tak po dvaceti letech na tzv. Summit Země, který řešil otázky životního
prostředí a rozvoje. Druhý den se pozornost soustředila na přípravu 7. akčního
programu EU pro životní prostředí. Akce se za Senát zúčastnil předseda Výboru pro
územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí senátor Ivo Bárek, kterého
doprovázel M. Krb z Oddělení pro EU.

Tématem prvního dne byla příprava konference Rio+20. Vystupující se shodli na tom, že
letošní konference proběhne za podstatně odlišných podmínek, než tomu bylo před
dvaceti lety. Změnili se i klíčoví aktéři, přičemž daleko větší vliv a zároveň
i zodpovědnost za výsledek přebírají například státy Asie a Latinské Ameriky. Současný
svět je daleko provázanější a výzvy v oblasti ekonomické, sociální a v oblasti životního
prostředí jsou daleko více propojené navzájem. Vzhledem k omezeným přírodním
zdrojům je nutné, aby byl náš další růst zelený. Je také nezbytné, aby byl dostupný všem,
protože jinak nebude udržitelný. Abychom umožnili dosažení zeleného růstu, je také
nutné správně nastavit ceny za znečišťování a spotřebu. Jako příklad byly zmíněny
systémy obchodování s emisními povolenkami v EU a Mexiku, dalším příkladem pak
bylo postupné odstraňování dotací ve prospěch fosilních paliv. HDP by pak nemělo být
jediným kritériem pro posuzování ekonomické situace a vyspělosti země, v potaz by
mělo být bráno i přírodní bohatství jednotlivých států. V souvislosti s ekonomikou

a financemi bylo několikrát zdůrazněno, že do celého procesu musí být zapojeni ministři
financí zúčastněných států.
Pokud jde o postoj Evropské unie, většina řečníků volala po tom, aby Evropa především
mluvila jedním hlasem. Pouze za tohoto předpokladu bude názor EU slyšet. EU musí také
na mezinárodní scéně hledat nové spojence. Měla by také jít příkladem v otázce
prosazování zeleného růstu. A to i v době ekonomické krize, která byla také velmi často
zmiňována. Komisařka pro životní prostředí Connie Hedegaard ve svém vystoupení
vyjádřila přesvědčení, že cesta k novým pracovním příležitostem vede jednoznačně přes
zvyšování energetické účinnosti a šetrnější nakládání se zdroji. Pokračovat současným
způsobem již nadále není možné.

Druhý den jednání byl zaměřen na otázky spojené s přípravou 7. akčního programu EU
pro životní prostředí a problematiku efektivního využívání zdrojů. Bývalý poslanec Kim
N. Skibsted, který v současné době zastupuje dánský průmysl, se přimlouval za silnější
regulaci ze strany EU v oblastech vodního hospodářství a energetiky. Je přesvědčený
o tom, že evropské firmy by měly sloužit jako příklad pro ostatní aktéry světového trhu.
Jako příklad uvedl, že evropská rámcová směrnice o vodě nedokáže zabránit obrovským
ztrátám vody, ke kterým dochází v rámci její městské distribuční sítě.
Dánská ministryně životního prostředí Ida Auken zmínila tři oblasti, které by dánské
předsednictví v akčním programu uvítalo. Jedná se posílení a lepší provádění stávající
legislativy, nové politiky zaměřené na rozvoj měst, biodiverzitu a nanotechnologie
a v neposlední řadě pak transformace produkčních a spotřebních postupů.

Europoslanec Jo Leinen, který bude zpravodajem pro akční program v rámci Evropského
parlamentu, uvedl, že akční program musí být především jasný a pochopitelný.

Závěrem jednání byla ještě ústy předsedkyně dánského parlamentního výboru pro
životní prostředí Lone Loklindt zdůrazněna důležitost národních parlamentů, stejně
jako vnitrostátní legislativy v oblasti životního prostředí, která může přitáhnout
pozornost veřejnosti k otázkám zeleného růstu.
Zapsal: Michal Krb, 23.5.2012

