VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha
k usnesení vlády
ze dne 3. září 2014 č. 713

Zásady
postupu delegace České republiky na 4. zasedání Konference smluvních stran
Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
Delegace na Zasedání bude při jednání vycházet ze zásad ochrany přírody, krajiny a
kulturního dědictví, z principů udržitelného rozvoje a zásad udržitelného hospodaření v lesích
přijatých na mezinárodních jednáních a v rámci příslušných mezinárodních smluv, jejichž
plněním je vázána. Delegace na Zasedání bude současně vycházet z relevantních právních
předpisů a strategických dokumentů České republiky, především ze Strategie ochrany
biologické rozmanitosti České republiky, Státního programu ochrany přírody a krajiny České
republiky, Strategického rámce udržitelného rozvoje České republiky, Státní politiky
životního prostředí České republiky 2012 - 2020, Akčního plánu České republiky pro rozvoj
ekologického zemědělství v letech 2011 až 2015, Národního lesnického programu II,
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice 2014 - 2020, Politiky územního
rozvoje České republiky 2008, Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu
v České republice, Dopravní politiky 2014 - 2020 a Aktualizace Státní kulturní politiky na
léta 2013 a 2014 s výhledem na léta 2015 až 2020.
1.

Delegace na Zasedání bude prosazovat principy udržitelného rozvoje a zásady ochrany
přírody, krajiny a kulturního dědictví, které povedou k efektivnímu naplňování Úmluvy.

2.

Delegace na Zasedání vezme v úvahu doporučení Výboru pro provádění Úmluvy.

3.

Delegace na Zasedání podpoří synergie i úzkou spolupráci a koordinaci činností s dalšími
mezinárodními úmluvami (především Úmluvou o mokřadech majících mezinárodní
význam především jako biotopy vodního ptactva, Úmluvou o biologické rozmanitosti,
Evropskou úmluvou o krajině, Alpskou úmluvou, Rámcovou úmluvou OSN o změně
klimatu, Úmluvou OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem
a/nebo desertifikací, zejména v Africe), s organizacemi a iniciativami (zejména
Programem OSN pro životní prostředí, Organizací OSN pro výživu a zemědělství,
Organizací OSN pro výchovu, vědu a kulturu, Organizací OSN pro průmyslový rozvoj,
Fórem OSN pro lesy, Evropskou unií, Evropskou agenturou pro životní prostředí,
Mezinárodní komisí pro ochranu Dunaje, Strategií Evropské unie pro Podunají,
Středoevropskou iniciativou, Visegrádskou čtyřkou a její Společnou strategií územního
rozvoje států V4+2 a závěry Ministerské konference o ochraně lesů v Evropě - Forest
Europe v zájmu maximální efektivnosti vynakládaných prostředků.

4.

Návrh Protokolu o udržitelné dopravě byl dojednán za aktivní účasti České republiky a
Česká republika přijetí návrhu podpoří. V případě, že by v průběhu Zasedání některá
ze smluvních stran vznesla požadavek na dodatečné projednávání návrhu sjednávaného
protokolu, bude delegace při jednáních vycházet ze zásad ochrany přírody, krajiny a
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kulturního dědictví, z principů udržitelného rozvoje, udržitelné dopravy, strategií a
dokumentů územního rozvoje a zásad udržitelného hospodaření v lesích, přijatých
na mezinárodních jednáních a vyplývajících z mezinárodních dokumentů, jejichž plněním
je vázána. Delegace na Zasedání upozorní na nutnost souladu a provázanosti cílů
a opatření stanovených v jednotlivých protokolech k Úmluvě, které připravují další
pracovní skupiny. Delegace na Zasedání podpoří pouze takové změny v textu, které jsou
v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie a hlavními strategickými
dokumenty České republiky.
5.

Návrh Deklarace ke kulturnímu dědictví Karpat byl dojednán za aktivní účasti České
republiky s přímým podílem nejvíce dotčených resortů na jejím znění a Česká republika
přijetí návrhu podpoří.

6.

Česká republika vítá, že společné politické sdělení smluvních stran Úmluvy k adaptaci na
změnu klimatu má charakter prohlášení („statement“), nikoliv původně plánované
deklarace. Česká republika přijetí takového prohlášení podpoří. Česká republika podpoří
přijetí Strategické agendy pro adaptaci na změnu klimatu v karpatském regionu.
Návrh Strategie udržitelného cestovního ruchu v Karpatech byl dojednán za aktivní účasti
České republiky a zohledňuje pozici České republiky. Dojde-li v průběhu Zasedání
k dodatečnému projednávání dokumentu, bude delegace České republiky vycházet
z požadavků na minimální administrativní a finanční zátěž spojenou s prováděním této
strategie. Pokud budou tyto principy zachovány, pak Česká republika přijetí strategie
podpoří.

7.

8.

Strategický akční plán k Protokolu o trvale udržitelném obhospodařování lesů byl
dojednán za aktivní účasti České republiky. V případě, že by měl být jeho obsah na
Zasedání dodatečně projednáván, bude Česká republika postupovat v souladu se
zásadami udržitelného hospodaření v lesích, s principy Národního lesnického programu,
s principy udržitelného rozvoje přijatými na mezinárodních jednáních a s mezinárodními
dokumenty, jejichž plněním je vázána.

9.

Delegace na Zasedání podpoří přijetí Kritérií pralesů v karpatském regionu pouze
v případě, že budou dojednána v souladu s Protokolem trvale udržitelném
obhospodařování lesů. V opačném případě bude Česká republika požadovat, aby byla tato
kritéria rozhodnutími Zasedání pouze uvítána a aby práce na těchto kritériích nadále
pokračovala.

10. Česká republika zaujímá obecně názor, že aktivity směřující k podpoře implementace
stávajících protokolů a akčních plánů mají převažovat nad přijímáním nových právně
závazných dokumentů v rámci Úmluvy. Proto bude prosazovat, aby bylo přijetí
jakéhokoliv rozhodnutí o přípravě Protokolu o udržitelném zemědělství a rozvoji
venkova podpořeno také (1) další prací na odpovídající analytické dokumentaci
problematiky, ze které bude vyplývat, že přijetí protokolu je řešením pro určitý
identifikovaný problém a (2) zahájením činnosti odpovídající pracovní skupiny.
V opačném případě bude Česká republika požadovat, aby namísto protokolu přijala
Úmluva pouze společnou Strategii pro udržitelné zemědělství a rozvoj venkova.
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11. K otázce vzniku samostatné karpatské makroregionální strategie v rámci Evropské unie
zastává Česká republika negativní stanovisko. Může však podpořit integraci cílů a
iniciativ Úmluvy do Strategie Evropské unie pro Podunají, bude-li tento krok
vyhodnocen gestory jednotlivých oblastí spolupráce jako přínosný. Cílem České
republiky je zejména zabránit duplicitám a zasadit se o zefektivnění činnosti obou
iniciativ.
12. Při projednávání finančních otázek podpoří delegace na Zasedání dodržování principu
vysoké hospodárnosti a účelnosti vynakládání finančních prostředků a dosažení
konsensuálního rozpočtu Úmluvy na léta 2015 až 2017 s co nejmenším dopadem na
povinné příspěvky smluvních stran.
13. Delegace na Zasedání podpoří pokračování stávajícího fungování sekretariátu Úmluvy
v rámci Programu organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) ve Vídni
s možným přehodnocením situace na některém z budoucích zasedání Konference
smluvních stran Úmluvy.
14. Delegace na Zasedání bude podporovat přijetí takových rozhodnutí, která povedou
ke konkrétním výsledkům při naplňování cílů Úmluvy.
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