VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha
k usnesení vlády
ze dne 21. září 2011 č. 710

Zásady
postupu delegace České republiky na 10. zasedání Konference smluvních stran
Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích
postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe
Delegace na Zasedání bude při jednáních vycházet z principů udržitelného
rozvoje a ze zásad ochrany přírody a krajiny přijatých na mezinárodních jednáních a
v rámci příslušných mezinárodních smluv, jichž je Česká republika smluvní stranou,
jakož i z hlavních dokumentů České republiky v oblasti životního prostředí, především
Strategického rámce udržitelného rozvoje, Státní politiky životního prostředí, Státního
programu ochrany přírody a krajiny a Strategie ochrany biologické rozmanitosti.
Delegace na Zasedání se aktivně zúčastní koordinačních schůzek Evropské unie
v zájmu prosazování národních zájmů, a to jak v globálním, tak v regionálním měřítku.
Delegace na Zasedání zejména:
1. podpoří úzkou spolupráci a účinnou koordinaci činností sekretariátů dalších
mezinárodních environmentálních smluv (především Úmluvy o biologické
rozmanitosti, Rámcové úmluvy Organizace spojených nároodů o změně
klimatu, Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam především jako
biotopy vodního ptactva) a činnost styčné skupiny mezi tzv. Rio úmluvami,
2. bude za účelem řešení celosvětových problémů nejen v oblasti ochrany půd, ale
také v ochraně přírody, vodních a jiných přírodních zdrojů klást důraz na
posílení vazby desertifikace - biodiverzita - změna klimatu a prosazovat
synergický přístup při implementaci Úmluvy na lokální, národní, regionální a
globální úrovni,
3. podpoří úzkou spolupráci s organizacemi a institucemi (zvláště s Programem
Organizace spojených národů pro životní prostředí - UNEP, Mezinárodním
svazem ochrany přírody - IUCN, Globálním fondem životního prostředí - GEF,
Organizací pro výživu a zemědělství - FAO) v zájmu maximální efektivnosti
využití vynakládaných prostředků,

4. bude prosazovat efektivní plnění Desetiletého strategického plánu Úmluvy
(2008 až 2018),
5. bude se zasazovat o účelné a hospodárné využívání finančních prostředků
a dosažení konsensuálního návrhu rozpočtu Úmluvy na léta 2012 až 2013
s co nejnižším nárůstem,
6. bude klást důraz na maximální přínos úsilí vynakládaného v rámci Úmluvy
pro obyvatelstvo postižených oblastí,
7. bude usilovat o využití potenciálu českých odborníků, firem a nevládních
neziskových organizací při implementaci Úmluvy a o zapojení České republiky
do pomoci rozvojovým státům,
8. bude konzultovat své postoje průběžně s členskými státy Evropské unie a se
státy střední a východní Evropy,
9. podpoří vhodné kandidáty do volených funkcí.
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