Příloha
usnesení vlády
ze dne 30. července 2019 č. 560
Zásady postupu delegace České republiky
Delegace České republiky bude při jednáních vycházet ze zásad ochrany přírody
a krajiny přijatých na mezinárodních jednáních a v rámci příslušných mezinárodních smluv,
jejichž je Česká republika smluvní stranou, jakož i z hlavních dokumentů České republiky
v oblasti životního prostředí, především Státní politiky životního prostředí ČR na léta 20122020, Státního programu ochrany přírody a krajiny a Strategie ochrany biologické
rozmanitosti. Delegace ČR se aktivně zúčastní koordinačních schůzek Evropské unie
v zájmu prosazování pozic ČR a to jak v globálním, tak i regionálním měřítku.
Delegace ČR zejména:


podpoří efektivní integraci relevantních cílů udržitelného rozvoje, dohodnutých v září
2015 na Summitu OSN v New Yorku, především cíle 15 a souvisejícího podcíle 15.3
do implementace Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci (dále jen „Úmluva“ nebo
„UNCCD“) při lepším využití stávajících mechanismů Úmluvy,



podpoří přijetí modalit, kritérií a mandátu pro střednědobé hodnocení strategického
rámce UNCCD 2018 - 2030,



na základě zpráv předložených sekretariátem Úmluvy ve věci implementace minulých
rozhodnutí k tématu migrace (tj. jak řešení problémů desertifikace a sucha může
napomoci ke zmírnění faktorů způsobujících migraci); rovnost pohlaví; sucho; a
písečné a prachové bouře podpoří – jak bude vhodné - přijetí rozhodnutí o dalších
krocích v těchto tématech při respektování působnosti Úmluvy a dle posouzení
přidané hodnoty takových kroků,



při projednávání nového tématu týkajícího se držby půdy (land tenure) bude delegace
vycházet ze zkušeností a příkladů dobré praxe k tomuto tématu v rámci Organizace
pro výživu a zemědělství (FAO), včetně dobrovolných pokynů pro zodpovědnou
správu držby půdy, lesů a rybolovu (VGGT), a podpoří návrh Evropské unie
k rozpracování tohoto tématu v rámci Úmluvy,



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 – biodiversita - ochrana klimatu a prosazovat synergický přístup
při implementaci Úmluvy na lokální, národní, regionální a globální úrovni, a zároveň
podpoří posilování synergií mezi Rio úmluvami (Rámcová úmluva OSN o změně
klimatu, Úmluva o biologické rozmanitosti, UNCCD),



podpoří opatření na zefektivnění spolupráce regionů v rámci UNCCD, zejména
regionu střední a východní Evropy (SVE),



bude se zasazovat o účelné, efektivní a hospodárné využívání finančních prostředků
a dosažení konsensuálního rozpočtu Úmluvy na léta 2020 - 2021 s co nejnižším
nárůstem,



nebude indikovat dobrovolné příspěvky ČR do Globálního mechanismu Úmluvy,



nebude aktivně usilovat o kandidaturu do volených orgánů Úmluvy nebo jejích
podpůrných orgánů na období 2020 - 2021, avšak případě oslovení ze strany regionu
střední a východní Evropy a nebude-li jiný kandidát, akceptuje kandidaturu vedoucího
delegace ČR na člena jednoho z uvedených orgánů pro citované období,



bude konzultovat své postoje průběžně s členskými státy Evropské unie a se státy
regionu střední a východní Evropy.
___________________
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