
Green 10 je koalícia desiatich najväčších environmentálnych 
organizácií a sietí aktívnych na európskej úrovni



Európsku úniu, ktorej hlavnými prioritami budú 
ochrana životného prostredia a boj s klimatickou 
zmenou.

Európska únia, ktorá podporuje právny štát a 
posilňuje občiansku spoločnosť.

Zodpovedná Európska komisia, ktorá ide 
príkladom. 

Zlepšenie riadenia, nie deregulácia.

Nasledujúcich 10 až 15 rokov musí 
svetové spoločenstvo využiť na to, 
aby obmedzilo dôsledky zmeny klímy, 
zvrátilo stratu biodiverzity a  skoncovalo 
s povyšovaním ekonomických záujmov 
na úkor životného prostredia, ktoré 
vedú k negatívnym sociálnym vplyvom. 
Nasledujúce desaťročie transformácie 
si vyžaduje stanovenie priorít a 
schopných politikov – lídrov. Nový 
Európsky parlament musí predsedu 
Komisie poveriť zodpovednosťou za 
plnenie cieľov trvalo udržateľného 
rozvoja. Tieto ciele by mali slúžiť ako 
zastrešujúci rámec rozvoja EÚ do 
roku 2030. Predseda Komisie musí 
spolupracovať s eurokomisármi pre 
opatrenia v oblasti klímy a ochrany 
prírodných zdrojov pri dosahovaní 
cieľov trvalo udržateľného rozvoja a 
Parížskej dohody o klíme.

Jedným z najväčších historických 
úspechov EÚ bolo šírenie mieru, 
demokracie a zásad právneho štátu 
na väčšine kontinentu. Občianske 
organizácie spolu so slobodnou tlačou 
a nezávislým súdnictvom zohrávajú 
dôležitú úlohu pri kontrole vládnych 
krokov a pri vyvodzovaní zodpovednosti 
verejných činiteľov. Preto musí byť 
zabezpečená ich účasť na európskom 
rozhodovaní. Nová Európska komisia 
a europarlament musia podporovať 
občanov a občianske organizácie. 
Musia tiež využívať svoje právne a 
rozpočtové právomoci, aby zabezpečili 
dodržiavanie zásad právneho štátu 
všetkými národnými vládami EÚ.

Nová európska výkonná moc musí 
byť ochotná a schopná postaviť sa 
osobným záujmom a národným 
vládam, obzvlášť v prípadoch 
týkajúcich sa presadzovania pravidiel. 
Nová komisia by mala zaručiť, že 
presadzovanie pravidiel EÚ nebude 
podliehať politickým vplyvom a mala 
by sa opäť stať nezávislým a efektívnym 
„strážcom“, ktorý zaručí súlad s 
pravidlami EÚ. Európsky projekt si 
získa dôveru verejnosti a zabezpečí 
si legitímnosť iba vtedy,  ak samotné 
inštitúcie EÚ a najmä komisári, sa 
budú riadiť najvyššími štandardami 
transparentnosti, integrity a verejnej 
zodpovednosti.

K ďalším z najväčších úspechov 
EÚ patrí neustále úsilie o dohody 
na spoločných pravidlách v oblasti 
ochrany životného prostredia, 
verejného zdravia, práv zamestnancov 
a práv spotrebiteľov. Tieto pravidlá 
sú vzorom pre zvyšok sveta. Nová 
generácia vedúcich predstaviteľov EÚ 
by mala ukončiť snahu o dereguláciu a 
zamerať sa na reguláciu vo verejnom 
záujme. Pravidlá EÚ musia byť 
založené na najlepších dostupných 
vedeckých poznatkoch, musia 
vychádzať zo skutočných konzultácií 
so zainteresovanými stranami. Okrem 
toho, potrebné nariadenia musia byť 
prijaté načas, byť riadne zavádzané do 
praxe a presadzované.



V rámci Parížskej dohody o zmene klímy, sa EÚ zaviazala, že bude 
usilovať o obmedzenie zvyšovania globálnej teploty na 1,5 °C. Aby to 
bolo možné dosiahnuť, bude musieť výrazne zvýšiť svoje ciele do roku 
2030 týkajúce sa znižovania emisií skleníkových plynov,  využívania 
obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie. Do polovice storočia 
musí EÚ zabezpečiť úplnú dekarbonizáciu svojej ekonomiky. Znamená 
to ukončenie používania uhlia, ropy a zemného plynu.  Pritom sa pri 
snahách o znižovanie emisií uhlíka musí vyhnúť škodlivým alternatívam, 
akými sú napríklad využívanie neudržateľnej bioenergie, jadrovej energie 
a metód geoinžinierstva. Musí to ísť ruka v ruke s presmerovaním investícií 
verejných finančných prostriedkov od aktivít zvyšujúcich emisie uhlíka k 
investíciám do udržateľného hospodárstva.

EÚ sa zaviazala do roku 2020 zastaviť úbytok biodiverzity, ukončiť 
nadmerný rybolov a zastaviť odlesňovanie. Napriek určitému 
pokroku, voľne žijúce rastliny a živočíchy nám závratným tempom 
miznú pred očami.  To predovšetkým v dôsledku priemyselného 
poľnohospodárstva, budovania infraštruktúry a klimatických zmien. 
Európska únia musí venovať zvýšenú pozornosť presadzovaniu 
svojich zákonov v oblasti ochrany prírody, ochrany morí a inváznych 
nepôvodných druhoch a zamerať sa na vykonávanie rámcovej 
smernice o vode a nie jej revíziu. Z rozpočtu EÚ je potrebné vyčleniť 
dostatok prostriedkov na ochranu prírody, prechod z riadenia 
rybolovu na ochranu oceánov, radikálnu reformu poľnohospodárskej 
politiky, zvrátenie globálneho odlesňovania a podporu obnovy 
prírody.

Zdravé  
ekosystémy.

Globálny líder v boji proti 
 zmene klímy.1.

Čistý vzduch pre 
všetkých.3.

2.

Nová Komisia a Európsky parlament sa budú musieť bezodkladne 
zaoberať environmentálnou hrozbou číslo jedna pre zdravie v Európe. 
Znečistenie ovzdušia v EÚ spôsobuje každý rok viac ako 400 000 
predčasných úmrtí. Zhoršuje chronické ochorenia a predstavuje 
obrovské zdravotné, environmentálne a ekonomické náklady. Nová 
Komisia a poslanci Európskeho parlamentu musia zabezpečiť dôsledné 
presadzovanie právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany kvality ovzdušia, 
odolať pokusom o ich oslabenie zo strany vlád EÚ, zaviesť nové pravidlá 
pre hlavné zdroje znečistenia (z dopravy, energetiky, vykurovania, 
priemyslu a poľnohospodárstva), a aktualizovať normy kvality ovzdušia 
EÚ, s cieľom dosiahnutia súladu s normami Svetovej zdravotníckej 
organizácie.



Súčasný rozpočet EÚ je vo veľkej miere v rozpore s cieľmi EÚ 
a medzinárodnými cieľmi v oblasti udržateľnosti, ochrany klímy 
a životného prostredia. Nedávno zverejnený návrh Komisie pre 
nový rozpočet EÚ neposkytuje transformačný posun, ktorý je 
potrebný na dosiahnutie kľúčových priorít v oblasti zmeny klímy 
a životného prostredia po roku 2020. Ďalší rozpočet musí byť v 
súlade s medzinárodnými záväzkami v oblasti zmeny klímy, ochrany 
biodiverzity a trvalo udržateľného rozvoja. Musí obsahovať jasne 
vymedzený povinný výdavkový cieľ vo výške 50%, platný pre všetky 
nástroje rozpočtu, pre opatrenia týkajúce sa zmeny klímy a ochrany 
prírody. Pričom podpora fosílnych palív musí byť vylúčená zo všetkých 
programov. Okrem toho, financovanie EÚ programu LIFE by malo 
predstavovať aspoň 1 %  z celkového rozpočtu.

Európska kultúra vyhadzovania prispieva k prehlbovaniu sociálnych nerovnosti, 
ohrozuje verejné zdravie a prispieva k vyčerpávaniu zdrojov v globálnom meradle. 
Nedostatočný súlad medzi zákonmi týkajúcich sa chemických látok, produktov 
a odpadov je prekážkou pri zabezpečovaní ochrany materiálových cyklov pred 
toxickými chemikáliami. EÚ potrebuje vzájomne sa dopĺňajúce politiky, ktoré budú 
viesť k predchádzaniu vzniku odpadu a podpore dizajnu trvácnych a opraviteľných 
produktov, bez obsahu škodlivých chemikálií. Nebezpečné látky by nemali 
pretrvávať v recyklovaných výrobkoch. Tento posun prinesie úspory nákladov, 
nové pracovné miesta, zdravších ľudí a bezpečnejšie prostredie.

Množstvo výrobkov obsahuje chemikálie, ako napríklad plasty, 
retardéry horenia alebo nanomateriály. Ohrozujú prírodu, 
životné prostredie a verejné zdravie, nakoľko zvyšujú riziko 
vážnych ochorení, ako sú rakovina, problémy s neplodnosťou a 
neurologické poruchy. Ich využívanie je tiež spojené s nemalými 
finančnými nákladmi. Úlohou EÚ je znížiť mieru vystavenia ľudí 
rizikovým chemikáliám a zároveň urýchliť náhradu za bezpečnejšie 
alternatívy. EÚ musí zaviesť pravidlá, ktoré povedú k ochrane 
životného prostredia i zdravia obyvateľstva pred pesticídmi, 
látkami poškodzujúcimi endokrinný systém a otravou z olova, 
ortuti alebo iných toxických chemikálií.

Detoxikovať 
budúcnosť Európy.6.

Rozpočet EÚ, ktorý rieši globálne a európske 
environmentálne výzvy.5.

Čistá obehová ekonomika: používajme menej zdrojov a 
harmonizujme zákony týkajúce sa chemikálii, produktov a 
odpadov. 

7.

Škandál Dieselgate odhalil nedostatky v úsilí EÚ o zníženie emisií 
z automobilov a nákladných automobilov, ale zároveň ponúka 
jedinečnú príležitosť na urýchlenie prechodu na skutočne čistú 
mobilitu. Nový Európsky parlament by mal presadiť pravidlá, ktoré 
povedú k obmedzeniu znečisťujúcich látok, hluku a emisií CO2, a 
to najmä prostredníctvom prijatia stratégie, ktorá urobí z Európy 
svetovú špičku v oblasti nulových emisií a zdieľanej dopravy 
poháňanej čistou obnoviteľnou elektrickou energiou.

Svetový líder v oblasti čistej 
dopravy. 4.



Všetky budúce obchodné vzťahy EÚ musia uprednostňovať 
verejný záujem namiesto toho, aby sa snažili maximalizovať 
objemy obchodov a minimalizovať náklady pre nadnárodné 
spoločnosti. Osobitné arbitrážne ustanovenia pre 
zahraničných investorov by mali byť vylúčené zo všetkých 
súčasných a budúcich obchodných zmlúv. Všetky európske 
dohody o voľnom obchode by mali zahŕňať doložky týkajúce 
sa Parížskej dohody o zmene klímy. Taktiež by doložky 
mali zaručovať, že nedôjde k regresii a poškodovaniu v 
oblasti ochrany životného prostredia, s právne záväznými a 
vynútiteľnými kapitolami o trvalo udržateľnom rozvoji.

EÚ musí garantovať právo na informácie, účasť na veciach 
verejných a spravodlivosť pre všetkých. Je nevyhnutné 
ukončiť nesúlad s Aarhuským dohovorom, a to zlepšením 
prístupu k spravodlivosti. EÚ musí zabezpečiť väčšiu 
transparentnosť v procese rozhodovania, činnosti 
lobistických skupín a posilniť obmedzenia vyplývajúce z 
prípadov konfliktov záujmu (tzv. revolving door).  Tým by 
sa posilnila  legitímnosť EÚ, zabezpečila by sa  vyvážená 
účasť zainteresovaných strán, zabránilo by sa ovládnutiu 
rozhodovacích procesov záujmami korporácií a tiež by 
nedochádzalo ku konfliktom záujmov.

Transparentnejšia, demokratickejšia a 
zodpovednejšia Európa. 8.

S cieľom splniť environmentálne aspekty Agendy 
OSN pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030 a 
zabezpečiť, aby Európa fungovala v rámci existujúcich 
ekologických limitov, musí EÚ predstaviť ambiciózny 
8. environmentálny akčný program. Súčasný prístup 
k hospodárstvu zameraný na HDP, spôsobuje 
nadmerné čerpanie zdrojov a vedie k zániku druhov, 
pričom narastá nerovnosť, dlh a počet chudobných 
pracujúcich. Európa naliehavo potrebuje nové 
hospodárske politiky, ktoré vytvárajú blaho pre 
všetkých, v medziach ekosystémov, ktoré sú základom 
pre udržanie života na zemi. Je potrebné zabrániť, aby 
náklady za znečistenie životného prostredia niesli 
budúce generácie.

Udržateľná Európa, ktorá 
rešpektuje limity planéty.10.

Obchodné dohody, ktoré sú v záujme 
ľudí a nie veľkých podnikov. 9.



www.green10.org


