VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha
k usnesení vlády
ze dne 16. května 2012 č. 353

Zásady
postupu delegace České republiky na vrcholné Konferenci
Organizace spojených národů o udržitelném rozvoji

Delegace na Konferenci bude vycházet ze Strategického rámce udržitelného
rozvoje České republiky, schváleného vládou dne 11. ledna 2010, z Koncepce
zahraniční politiky České republiky, schválené vládou dne 20. července 2011,
z Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období let 2010 až
2017, schválené vládou dne 24. května 2010 a z dalších relevantních strategických
a resortních dokumentů. Delegace na Konferenci se bude řídit závazky České
republiky a Evropské unie vyplývajícími z předcházejících summitů, jako byla
Konference Organizace spojených národů o životním prostředí a rozvoji 1992, Summit
tisíciletí 2000, Světový summit o udržitelném rozvoji 2002 a Světový summit 2005.
V souladu s programovým prohlášením vlády bude delegace na Konferenci
podporovat návrhy směřující k podpoře stabilního mezinárodního systému založeného
na míru, bezpečnosti, udržitelném rozvoji a lidských právech. V tomto kontextu Česká
republika usiluje o odstraňování chudoby v méně rozvinutých částech světa cestou
udržitelného socioekonomického rozvoje. Dále Česká republika podporuje
racionalizaci a zefektivnění mezinárodní správy udržitelného rozvoje a životního
prostředí, a to jak ve vztahu k návrhům na vznik nových mezinárodních institucí, tak i
ve vztahu k vnitřním reformám stávajících mezinárodních organizací.
Delegace na Konferenci bude prezentovat svá stanoviska na koordinačních
jednáních Evropské unie v místě konání Konference a v rámci dvoustranných jednání.
Delegace na Konferenci podpoří především:
- přijetí věcného závěrečného dokumentu Konference s důrazem na implementaci
vybraných cílů pro přechod k ekonomice účinnější ve využívání zdrojů a v tomto
kontextu podpoří rozpracování sady cílů udržitelného rozvoje, jejichž počet by byl
omezen, tyto cíle by byly snadno komunikovatelné veřejnosti a byly by založeny na
realistických předpokladech,
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- komplexní přístup, který zohlední implementaci udržitelné ekonomiky ve všech
relevantních hospodářských sektorech podle podmínek daného státu, aby rozvojová
spolupráce v rámci existujících finančních zdrojů napomáhala přechodu k udržitelné
ekonomice v rozvojových státech a aby podpora nových technologií a inovací byla
realizována prostřednictvím dlouhodobých rámců, které by měly být pravidelně
hodnoceny a aktualizovány,
- úsilí o vytvoření a zavedení nového modelu růstu a prosperity s využitím analýz
a zkušeností Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), který by
zohledňoval také environmentální a sociální dimenzi včetně vývoje nového a
reprezentativního indikátoru růstu, který by doplnil indikátor hrubého domácího
produktu,
- využití mixu všech dostupných nástrojů na národní úrovni, tj. ekonomických,
legislativních, informačních a dobrovolných, včetně podpory vědy a výzkumu a
využití mezinárodní a přeshraniční spolupráce, k implementaci opatření pro přechod
k udržitelné ekonomice,
- přijetí Desetiletého rámce programů udržitelné spotřeby a výroby, který byl
předjednán na 19. zasedání Komise Organizace spojených národů pro udržitelný
rozvoj,
- úsilí o zefektivnění mezinárodních institucí pro životní prostředí a udržitelný
rozvoj,
- v souladu se závěry Evropské rady ze dne 2. března 2012 povýšení Programu
Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) na specializovanou
agenturu Organizace spojených národů se zajištěným adekvátním, stabilním a
předvídatelným financováním s tím, že tato úprava nepředstavuje vznik nové instituce,
ale zefektivnění environmentálního pilíře mezinárodní agendy,
- změny práce či úpravy institucí, jako jsou Hospodářská a sociální rada
Organizace spojených národů či Komise Organizace spojených národů pro udržitelný
rozvoj, případně přeměnu této Komise na Radu pro udržitelný rozvoj, přičemž reformy
budou spočívat na zásadách dosažení efektivní - nikoliv nadměrné - administrativy
v systému Organizace spojených národů a eliminace překryvů v činnosti.

