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Spravedlivá zelená ekonomika  
 

Dvacet let od konání Summitu Země v Riu de Janeiro stojíme před 
paradoxem: Víme, že je k dispozici řada dostupných řešení, rostou 
investice do čistých technologií, lze zastavit odlesňování a zajistit potraviny 
pro všechny, jestliže je k tomu vůle.  Zároveň jsme však svědky toho, že 
rozvoj na severní i jižní polokouli je stále neudržitelný. 

Navzdory dohodám z Ria a stovkám dalších multilaterálních dohod týkajících 
se udržitelného rozvoje neustále roste těžba primárních surovin, klimatické 
změny se vymykají kontrole, voda je stále vzácnější, oceány v ohrožení, 
odlesňování ničí zdroj obživy mnoha lidí, toxické znečištění se zvyšuje a 
pěstováním geneticky modifikovaných plodin hazardujeme se světovou 
potravinovou bezpečností.  

V posledních desetiletích vlády jednotlivých zemí velmi často hovořily o 
udržitelném rozvoji, zároveň však podporovaly – a stále podporují – 
poškozování životního prostředí a narušování sociálních potřeb dotacemi ve 
výši 1 biliónu dolarů do kontroverzních projektů – od podpory fosilních paliv 
až k výrobě umělých hnojiv či nadměrnému rybolovu.  

Zelená ekonomika je jedním z klíčových témat Konference OSN o trvale 
udržitelném rozvoji, která probíhá ve dnech 20.–22. června 2012 v Riu 
de Janeiro. Greenpeace prosazuje koncept Spravedlivé zelené ekonomiky, 
tj. ekonomiky, která poskytuje udržitelný způsob žití pro všechny na Zemi a 
zároveň respektuje její ekologické limity.  
 
Pro zavedení spravedlivé zelené ekonomiky by měly vlády přijmout 
následující kroky shrnuté do 6 oblastí.  
 

 

1. Podstatné zlepšení globálních pravidel, zodpovědnosti a právní 
odpovědnosti 
 
Povýšit status Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) na úroveň 
specializované agentury, neboť pro prosazování principu trvale udržitelného 
rozvoje je třeba posílit celosvětovou autoritu v oblasti životního prostředí a podpořit 
implementační mechanismy. 

Přijmout opatření směřující k zodpovědnosti a právní odpovědnosti firem. 
Současné mezery v mezinárodních pravidlech pro fungování korporací totiž vytváří 
prostředí, které jim umožňuje neetické jednání. Vlády jednotlivých zemí uznaly již 
na Summitu Země v roce 2002 potřebu globálně platných zákonů pro korporace. Je 
proto třeba urychleně jednat a přijmout celosvětově platná opatření, která by 
zajistila plnou právní odpovědnost za činy poškozující životní prostředí či s 
dopadem na sociální oblast. 

Souhlasit s vytvořením silného regulačního mechanismu a kontrolou 
finančních trhů a zavést omezení vztahující se na spekulanty a spekulační 
produkty (např. zavedení daně z finančních transakcí, jež by mohly brzdit 
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nebezpečné spekulace a zajistit tolik potřebné prostředky pro rozvoj a ochranu životního 
prostředí).  

Souhlasit s postupným rušením dotací, které mají negativní dopad na životní prostředí i 
sociální oblast, a to během tohoto desetiletí.  

 

2. Výroba čisté a bezpečné energie pro všechny 
 
Umožnit všem přístup k čisté a bezpečné moderní energii do roku 2020. Uznat, že 
nejvhodnější cestou k uspokojení potřeb chudých obyvatel je decentralizovaná výroba 
obnovitelné energie. 

• Zaměřit se na dosažení budoucnosti zcela založené na obnovitelných zdrojích. Vlády se 
musí výslovně zavázat k následování té nejambicióznější varianty ze Zvláštní zprávy o 
obnovitelných zdrojích energie, kterou připravil Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC). 
Přijetí této varianty umožní, aby 80 % světové spotřeby energie bylo do roku 2050 pokryto 
využitím energie z čistých, obnovitelných zdrojů s tím, že do roku 2030 má být 40 % světové 
potřeby energie uspokojeno z čistých zdrojů a energetická náročnost se má snížit o 50%. 

Souhlasit s vytvořením celosvětově rozšířeného programu výkupních cen energie z 
obnovitelných zdrojů (OZE), který by podporoval investice do OZE v rozvojových zemích.  

Plnit akční plány pro trvale udržitelnou energetiku, jež by měly zahrnovat středně- a 
dlouhodobé cíle pro energii z obnovitelných zdrojů a energetickou účinnost. 

 Zajistit přísun odpovídajícího a předvídatelného množství finančních prostředků 
určených k financování klimatických projektů s dosahem za rok 2012.   

 
3. Ochrana zbývajících pralesů světa  
 
Zavázat se k dosažení nulové míry odlesňování k roku 2020. To vyžaduje úsilí a činy jak 
ze strany vlád, tak i firem celého světa. Je třeba změnit zákony a ukončit dotace, které 
podporují či přispívají k odlesňování, a postavit se korupci, jež tomu napomáhá. Zákony, 
opatření a investice musí naplňovat potřeby a práva domorodých obyvatel i dalších místních 
komunit závislých na pralese a musí podporovat využití pralesa způsobem, který povede k 
ochraně biodiversity i celých ekosystémů a udrží hodnoty emisí uhlíku na přijatelné úrovni. 

 
4. Zajištění obživy lidí 
 
Zavázat se ke zvýšení podpory malým výrobcům potravin a zemědělským komunitám, 
které jsou pro zajišťování potravin nezbytné. Podpora by se měla uskutečnit prostřednictvím 
zákonných a obchodních nástrojů, jež umožní rozvoj prospívajících ekologických zemědělských 
systémů. Zároveň je potřeba omezit vliv velkých nadnárodních společností na půdu, osivo a 
zpracování zemědělských komodit.  

Souhlasit s lepší regulací využívání agrochemikálií, s cílem zabránit škodlivému vlivu na lidi a 
životní prostředí, a stanovit fiskální politiku, která bude zahrnovat skutečné náklady spojené s 
poškozováním životního prostředí a nutnými zdravotními výdaji (externality), které s intenzivním 
zemědělstvím souvisí. 

Udělit mandát Výboru pro světovou potravinovou bezpečnost při OSN (CFS), aby 
připravil pracovní plán, který bude realizovat všechna doporučení Mezinárodního panelu 
hodnocení zemědělských znalostí, vědy a technologií pro rozvoj (IAASTD). Země by se měly 
zavázat k založení svých vlastních struktur a mechanismů pro kontrolu realizace návrhů 
IAASTD.   

 



Červen 2012 

5. Zastavení nadměrného rybolovu a dopracování pravidel rybolovu na 
mořích  
 
Je třeba dospět k nové implementační dohodě v rámci Úmluvy OSN o mořském právu 
(UNCLOS). Ta je potřebná pro zachování mořské biodiverzity a pro stanovení trvale 
udržitelných aktivit člověka v oblastech, které nepokrývá národní jurisdikce.   

Snížit nadměrnou celosvětovou kapacitu rybářské flotily a zajistit přednostní přístup ke 
zdrojům pro malé rybářské podniky s nízkým dopadem na životní prostředí. Ačkoliv je 
světová rybářská flotila schopna ulovit až 2,5krát více, než je maximální povolený odlov, její 
celková kapacita neustále rychle roste. Omezení rybolovu na udržitelnou míru nutně vyžaduje 
opatření na snížení této nadměrné kapacity. Tyto snahy by se měly soustředit na velké lodě a 
měly by být podpořeny tím, že bude přednostně zajištěn přístup ke zdrojům rybolovu pro malé 
rybářské podniky1. 

Propagovat investice do rozumných ekonomických a udržitelných rybolovných praktik, 
jež by maximalizovaly výhody pro místní komunity. 

Založit světovou síť mořských rezervací, jež jsou nezbytné k ochraně a obnově zdraví 
oceánů a zajištění potravinové bezpečnosti pro stovky miliónů lidí2. Na Summitu Země v roce 
2002 v Johannesburgu souhlasily vlády s návrhem, že do roku 2012 bude založena síť tzv. 
chráněných mořských oblastí (Marine Protected Areas). Přesto tyto oblasti dnes pokrývají méně 
než 6 % teritoriálních moří a pouze 0,5 % oblastí mimo národní jurisdikci. Ochrana 20 až 30 % 
světových oceánů prostřednictvím sítě mořských rezervací by mohlo přispět k vytvoření miliónu 
pracovních míst a zajištění trvale udržitelného mořského rybolovu, který představuje hodnotu 
ulovených ryb na úrovni 70 až 80 miliard USD ročně. Světová síť mořských rezervací by měla 
nakonec pokrývat 40 % plochy oceánů. 

 

6. Eliminace používání nebezpečných chemických látek 
 
Rozšířit a posílit dosavadní úsilí3  a odsouhlasit cíl založený na principu předběžné 
opatrnosti a směřující k nulové míře vypouštění nebezpečných látek během života jedné 
generace,.  Princip náhrady nebezpečných chemikálií a odpovědnost výrobců by měly být 
základními kameny při náhradě toxických látek, což je klíčové pro záchranu a ozdravení 
vodních cest a dalších vodních zdrojů.   

Odsouhlasit implementační plán, který by  
a) stanovil seznam prioritních nebezpečných látek určených k okamžité náhradě,  
b) stanovil další cíle a  
c) zavedl veřejnosti přístupný registr o vypouštěných emisích a o únicích nebezpečných 

látek. 

Zavázat se k poskytování odpovídajících zdrojů a rámce pro realizaci, včetně 
a) stanovení priorit při omezení užívání těchto látek,  
b) zavedení povinných auditů a plánování,  
c) poskytování technické pomoci a vhodné finanční podpory a  
d) podpory výzkumu a inovacím v oblasti zelené chemie. 

 

                                                 
1
 Podle nedávné zprávy UNEP o zelené ekonomice jsou schopnosti odlovu velkých rybářských lodí takové, že 160 

000 z celkového počtu 4 miliónů rybářských lodí světa uloví stejné množství ryb jako zbývajících 3,84 miliónu lodí.  
2
 Podle informací FAO představují ryby 20% příjmu bílkovin pro 1,5 miliardy lidí na světě.  

3
 Původní cíle konference v Riu z roku 1992, týkající se zacházení s chemickými látkami a objasněné v Deklaraci z 

Ria v kapitole 19 Agendy 21, byly později v Johannesburgu  posíleny o záměr, na jehož základě mají jednotlivé země 
do roku 2020 zajistit, aby chemické látky byly vyráběny a užívány způsobem minimalizujícím výrazný negativní dopad 
na životní prostředí a lidské zdraví. 
 


