
Green 10 je koalice deseti největších environmentálních 
organizací a sítí aktivních na evropské úrovni.



Evropskou unii, v níž hlavními prioritami budou 
ochrana životního prostředí a boj s klimatickou 
změnou

Evropskou unii, která podporuje právní stát a 
posiluje občanskou společnost

Zodpovědná Evropská komise, která jde příkladem

Zlepšení řízení, nikoli deregulace

Pouze příštích 10 až 15 let má světové 
společenství na to, aby omezilo 
důsledky změny klimatu, zastavilo  
ztrátu biodiverzity a výrazně snížilo 
škodlivé vlivy ekonomických aktivit na 
životní prostředí a společnost. V tomto 
desetiletí zásadních změn musí být 
stanoveny jasné priority, které budou 
prosazovat schopní političtí lídři. Nový 
Evropský parlament by měl pověřit 
předsedu Komise zodpovědností 
za plnění Cílů udržitelného rozvoje 
OSN. Tyto Cíle tak budou sloužit jako 
zastřešující rámec rozvoje EU do 
roku 2030. Předseda Komise musí 
ve spolupráci s místopředsedou 
Komise pro klima a přírodní zdroje 
zajišťovat realizaci opatření v oblasti 
klimatu a ochrany přírodních zdrojů při 
dosahování Cílů udržitelného rozvoje a 
Pařížské klimatické dohody.

Jedním z největších historických 
úspěchů EU bylo šíření míru, 
demokracie a právního státu na většině 
kontinentu. Občanské organizace 
spolu se svobodným tiskem a 
nezávislým soudnictvím hrají důležitou 
roli při kontrole vládních kroků a při 
vyvozování odpovědnosti veřejných 
činitelů. Proto musí být zajištěna jejich 
účast na evropském rozhodování. Nová 
Evropská komise a Evropský parlament 
musí občany a občanské organizace 
podporovat. Musí také využívat své 
právní a rozpočtové pravomoci, aby bylo 
zajištěno dodržování zásad právního 
státu všemi národními vládami EU.

Nová evropská výkonná moc musí být 
ochotna a schopna se postavit proti 
osobním zájmům a národním vládám, 
obzvláště v případech týkajících se 
prosazování pravidel. Nová Komise by 
měla zaručit, že prosazování pravidel 
EU nebude podléhat politickým vlivům, 
a měla by se opět stát nezávislým a 
efektivním strážcem, který zaručí soulad 
s pravidly EU. Evropský projekt si získá 
důvěru veřejnosti a zajistí si legitimitu 
pouze pokud se budou samotné orgány 
EU, a zejména komisaři, řídit nejvyššími 
standardy transparentnosti, integrity a 
veřejné odpovědnosti.

K největším úspěchům EU patří neustálé 
prosazování dohody o společných 
pravidlech v oblasti ochrany životního 
prostředí, veřejného zdraví, práv 
zaměstnanců a práv spotřebitelů. Tato 
pravidla jsou vzorem pro zbytek světa. 
Nová generace vedoucích představitelů 
EU by měla ukončit snahu o deregulaci 
a zaměřit se na regulaci ve veřejném 
zájmu. Pravidla EU musí být založena 
na nejlepších dostupných vědeckých 
poznatcích, a musí vycházet z konzultací 
se skutečně zainteresovanými stranami. 
Kromě toho musí být potřebná nařízení 
přijata včas, být řádně zaváděna do 
praxe a také prosazována.
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V rámci Pařížské dohody o změně klimatu EU souhlasila se závazkem 
udržení celosvětového nárůstu teploty maximálně na 1,5 °C. Aby to bylo 
reálné, bude muset výrazně zpřísnit své cíle do roku 2030−ty, které se 
týkají snižování emisí skleníkových plynů, využívání obnovitelných zdrojů 
energie a úspor energie. Do poloviny století musí EU zajistit úplnou 
dekarbonizaci své ekonomiky. Znamená to ukončení používání uhlí, ropy 
a zemního plynu. Přitom se ve snaze o snížení emisí uhlíku musí vyhnout 
škodlivým alternativám, jakými jsou například využívání neudržitelné 
bioenergie, jaderné energie a metod geoengineeringu. Veškerá opatření 
musí být spojena s přesměrováním investic veřejných prostředků od 
aktivit zvyšujících emise uhlíku k investicím do udržitelného hospodářství.

EU se zavázala zastavit do roku 2020 úbytek biodiverzity, ukončit 
nadměrný rybolov a zastavit odlesňování. Přes určitý pokrok mizí volně 
žijící rostliny a živočichové závratným tempem. Příčinou je především 
průmyslové zemědělství, budování infrastruktur a klimatické změny. 
Evropská unie musí věnovat zvýšenou pozornost prosazování svých 
zákonů v oblasti ochrany přírody, ochrany moří a ochrany před 
invazivními nepůvodními druhy; dále by se měla zaměřit na provádění 
rámcové směrnice o vodě, nikoliv na její revizi. Z rozpočtu EU je třeba 
vyčlenit dostatek prostředků na ochranu přírody, na přechod od řízení 
rybolovu k účinné ochraně oceánů, na radikální reformu zemědělské 
politiky, na zvrácení globálního odlesňování a na podporu obnovy 
přírody.

Zdravé  
ekosystémy

Globální lídr  
v boji proti změně klimatu1.

Čistý vzduch  
pro všechny3.

2.

Nová Komise a Evropský parlament se budou muset neprodleně 
zabývat ekologickou hrozbou číslo jedna pro zdraví v Evropě. Znečištění 
ovzduší v EU způsobuje každý rok více než 400 000 předčasných 
úmrtí. Zhoršuje chronická onemocnění a má za následek obrovské 
zdravotní, environmentální a ekonomické náklady. Nová Komise a 
poslanci Evropského parlamentu musí zajistit důsledné prosazování 
právních předpisů EU v oblasti ochrany kvality ovzduší, zamezit pokusům  
o jejich oslabení ze strany vlád EU, zavést nová pravidla pro hlavní zdroje 
znečištění (z dopravy, energetiky, vytápění, průmyslu a zemědělství) a dále 
aktualizovat normy kvality ovzduší EU, s cílem dosažení souladu s normami 
Světové zdravotnické organizace.

PRO LIDI A PLANETU
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Současný rozpočet EU je ve velké míře v rozporu s cíli EU a mezinárodními 
závazky v oblasti udržitelnosti, ochrany klimatu a životního prostředí. 
Nedávno zveřejněný návrh Komise na nový rozpočet EU nenabízí 
transformaci, která je potřebná k dosažení klíčových priorit v oblasti 
změny klimatu a životního prostředí po roce 2020. Příští rozpočet ale 
musí být v souladu s mezinárodními dohodami v oblasti změny klimatu, 
ochrany biodiverzity a udržitelného rozvoje. Musí obsahovat jasně 
vymezený povinný výdajový cíl ve výši 50 %, platný pro všechny nástroje 
rozpočtu pro opatření týkající se změny klimatu a ochrany přírody. Ze 
všech programů musí být vyloučena podpora fosilních paliv. Kromě 
toho by mělo EU financovat program LIFE alespoň 1 % z celkového 
rozpočtu.

Evropská kultura plýtvání přispívá k prohlubování sociálních nerovností, ohrožuje 
veřejné zdraví a napomáhá vyčerpávání zdrojů v globálním měřítku. Nedostatečný 
soulad mezi zákony týkajícími se chemických látek, výrobků a odpadů je překážkou 
při zajišťování ochrany chemických cyklů v přírodě před toxickými prvky a 
sloučeninami. EU potřebuje opatření a politiky, které jsou spolu provázané a mohou 
tak zajistit předcházení vzniku odpadů a podpořit design trvalých a opravitelných 
výrobků, bez obsahu škodlivých chemikálií. V recyklovaných výrobcích by neměly 
zůstávat nebezpečné látky. Tento posun přinese úspory nákladů, nová pracovní 
místa, zdravější populaci a bezpečnější prostředí.

Množství výrobků obsahuje chemikálie, jako například plasty, 
retardéry hoření nebo nanomateriály. Ohrožují přírodu, životní 
prostředí a veřejné zdraví, protože zvyšují riziko vážných onemocnění, 
jako jsou rakovina, problémy s neplodností a neurologické poruchy. 
Jejich využívání je také spojeno s nemalými finančními náklady. 
Úkolem EU je snížit míru vystavení lidí rizikovým chemikáliím a 
zároveň urychlit vytvoření náhrad a bezpečnějších alternativ. EU 
musí zavést pravidla, která povedou k ochraně životního prostředí i 
zdraví obyvatelstva před pesticidy, látkami poškozujícími endokrinní 
systém, i před otravou z olova, rtuti nebo jiných toxických chemikálií.

Detoxikovat 
budoucnost Evropy6.

Rozpočet EU, který řeší globální a evropské 
environmentální výzvy5.

Čisté oběhové hospodářství: používejme méně zdrojů  
a harmonizujme zákony týkající se chemikálií,  
výrobků a odpadů

7.

Skandál Dieselgate odhalil nedostatky v úsilí EU o snížení emisí z 
osobních a nákladních automobilů, ale zároveň nabízí jedinečnou 
příležitost k urychlení přechodu na skutečně čistou mobilitu. Nový 
Evropský parlament by měl prosadit pravidla vedoucí k omezení 
znečišťujících látek, hluku a emisí CO2, a to zejména přijetím 
strategie, která udělá z Evropy světového lídra v oblasti nulových 
emisí a sdílené dopravy poháněné čistou obnovitelnou elektrickou 
energií.

Světový lídr v  
oblasti čisté dopravy4.



Všechny budoucí obchodní vztahy EU musí upřednostňovat 
veřejný zájem namísto toho, aby se snažily maximalizovat 
objem obchodu a minimalizovat náklady pro nadnárodní 
společnosti. Zvláštní arbitrážní ustanovení pro zahraniční 
investory by neměly mít místo v žádných současných a 
budoucích obchodních smlouvách. Všechny evropské 
dohody o volném obchodu by měly zahrnovat doložky 
týkající se Pařížské dohody o změně klimatu. Také by 
měly existovat doložky zaručující, že nedojde k regresi 
a poškozování v oblasti ochrany životního prostředí,  
s právně závaznými a vynutitelnými opatřeními na podporu 
udržitelného rozvoje.

EU musí garantovat právo na informace, účast na věcech 
veřejných a spravedlnost pro všechny. Je nezbytné ukončit 
nesoulad s Aarhuskou úmluvou, a to zlepšením přístupu 
ke spravedlnosti. EU musí zajistit větší transparentnost 
v rozhodovacích procesech, při kontrole lobbistických 
skupin a zamezování konfliktům zájmu mezi státní správou 
a podnikatelským sektorem. Tím by se zvýšila legitimita 
EU, zajistilo by se vyvážené zapojení zúčastněných stran, 
zabránilo by se ovládnutí rozhodovacích procesů zájmy 
korporací a také by byly omezeny případy střetu zájmů.

Transparentnější, demokratičtější  
a zodpovědnější Evropa8.

Za účelem splnění environmentálních závazků 
Agendy OSN pro udržitelný rozvoj do roku 2030 a pro 
zajištění toho, že Evropa nebude překračovat stávající 
ekologické limity, musí EU představit ambiciózní 
Osmý. Environmentální akční program. Současný 
model hospodářství zaměřený na zvyšování HDP 
způsobuje nadměrné čerpání zdrojů a vede k zániku 
druhů, přičemž narůstá nerovnost, dluhy a počet 
chudých pracujících. Evropa naléhavě potřebuje nové 
hospodářské politiky, které přinášejí blaho všem, a to  
v mezích ekologických zákonitostí, které jsou 
základem pro udržení života na Zemi. Je třeba zabránit 
tomu, aby náklady za znečištění životního prostředí 
nesly budoucí generace.

Udržitelná Evropa, která 
respektuje limity planety10.

Obchodní dohody,  
které jsou v zájmu lidí  
a ne velkých podniků

9.



www.green10.org


