
Kapitoly této diplomové práce nebyly voleny náhodně. Jejich 

výběr byl naopak do značné míry řízen podle toho, jaká témata po

važuje za zřetele hodná sama Evropská Komise resp. generální ředi

telství pro životní prostředí. S těmito tématy je tedy možné se se

známit právě na jeho webových stránkách.

Již v úvodu bylo naznačeno, že výběr témat je takový, aby po

sloužil potvrzení či vyvrácení teze o tom, že životnímu prostředí ne

bude v dohledné době udělena zcela jasná priorita, jaké se těší např. 

další ekonomický rozvoj.

Již první kapitola práce, tedy popis pátého akčního programu 

pro životní prostředí s názvem „směrem к udržitelnosti" a jeho hod

nocení, ukázala na značný posun v environmentální politice EU. Do 

doby jeho přijetí se řešily jednotlivé, většinou velmi konkrétní pro

blémy a to zejména ve dvou oblastech -  čistota vody a ovzduší -  

které mají v environmentálních snahách EU nejdelší tradici. Tyto 

problémy byly většinou řešeny přijetím určitých legislativních no

rem, nejčastěji směrnic, které měly za úkol vypořádat se s danými, již 

existujícími problémy. Nicméně zdaleka neexistovala žádná celková 

koncepce, která by jednak zahrnovala mnohem širší spektrum envi

ronmentálních otázek a jednak by se pokoušela některým škodám na 

životním prostředí předcházet a nikoli je pouze odstraňovat 

v okamžiku, kdy tyto již existují. Mluvíme-li totiž o životním pro

středí, je třeba mít na mysli, že některé škody, které na něm svou 

činností můžeme napáchat, se již v okamžiku, kdy se tyto škody na

plno projeví, odstraňují velmi těžko a některá poškození se již nedají 

odstranit docela. Pátý akční program proto přinesl taková opatření, 

která měla tyto dva zásadní problémy změnit a upravit tak, aby 

ochrana životního prostředí byla efektivní, a aby i finanční částky 

к tomu vynaložené nebyly vynaložené nesmyslně a bez výsledku.
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Pátý akční program lze v tomto ohledu označit za průlomový a 

úspěšný. Poprvé zahrnul široké spektrum oblastí, které se tehdy, 

v roce 1992, zdály jako nejpalčivější. Přinesl jasná opatření kvalitativ

ního i kvantitativního charakteru a zejména zcela zásadní politiku 

integrace ochrany životního prostředí do všech ostatních evropských 

politik. A kromě toho přinesl velmi důležitý princip, který byl již 

v roce 1992 prosazován na světovém summitu v Riu de Janeiru. 

Jedná se o tzv. proaktivní princip, který má čtyřmi různými mecha

nismy na prvním místě předcházet vzniku škod na životním pro

středí i při nedostatku vědeckých důkazů o možných hrozbách, 

místo aby řešil již nastalé problémy a potýkal se s některými nena

pravitelnými škodami.

Pátý akční program byl v roce 2000 nahrazen novým, šestým 

akčním programem s názvem „naše budoucnost, naše volba". Již 

pátý akční program byl proti svým předchůdcům přijímán na rela

tivně dlouho dobu, jednalo se konkrétně o sedm let. Šestý akční pro

gram je programem pro celou první dekádu 21. století. Na rozdíl od 

pátého akčního programu již nepřináší příliš mnoho zcela zásadních 

zvratů, nýbrž spíše doplňuje některé nedostatky svého přímého 

předchůdce. Do jeho záběru se opět vešlo větší množství různých 

kapitol, přináší řadu velmi konkrétních kvantitativních opatření 

včetně jasně stanovených časových horizontů, během kterých má 

к naplnění stanovených cílů dojít. Program představuje sedm téma

tických strategií, které přinášejí řešení pro sedm hlavních environ

mentálních oblastí -  vzduch, půda, odpad, městská prostředí, moř

ská prostředí, používání pesticidů a využívání přírodních zdrojů. 

Evropská unie se svou činností přímo dotýká všech těchto oblastí a 

to do značné míry velmi negativně a bez konceptu na jejich udrži

telný stav. Proto šestý akční program přináší tyto strategie, které na 

prvním místě kladou důraz na to, aby vývoj v těchto sedmi oblastech 

byl udržitelný a mj. tak Evropské unii umožnil takový ekonomický
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rozvoj, který by nebyl v rozporu s ochranou přírody a naopak by 

z rozvoje environmentální politiky mohl těžit. A to jednak vznikem 

nových pracovních příležitostí, které s rozvojem environmentální 

politiky souvisí a jednak tím, že vývoj nových, moderních a šetrných 

environmentálních technologií by Evropské unii mohl zajistit vý

sadní postavení na světovém trhu a dopomoci jí tak do určité míry 

к naplnění hlavního cíle Lisabonské strategie.

Kromě těchto nesporných pokroků přinesly oba programy 

další podstatnou změnu. Jak víme i z jiných oblastí působnosti EU, 

každoročně se objevuje mnoho problémů s implementací nových le

gislativních opatření. V oblasti životního prostředí toto platí obzvlášť 

vhledem к tomu, že zejména u některých států prostě chybí vůle da

nou legislativu implementovat, neboť to může přinést určitá ekono

mická omezení bez rychle viditelných výsledků. Chudší státy tak 

mají tendence se povinnostem v oblasti životního prostředí částečně 

vyhýbat. V rámci pátého akčního programu také proto vznikla síť 

IMPEL, jejímž hlavním cílem je výměna informací mezi jejími členy 

ohledně implementace legislativy v oblasti životního prostředí. Práce 

na šestém akčním programu zase zapojily do snah o větší kvalitu ži

votního prostředí nově přistupující země, které se v rámci ochrany 

životního prostředí sdružují v regionálním environmentálním centru 

pro středí a východní Evropu, které má sídlo v Maďarském Szenten- 

dre. Plnění cílů stanovených tímto programem by tak pro tyto země 

nemělo být příliš problematické vzhledem к tomu, že se na stanovo

vání těchto cílů aktivně podílely.

S šestým akčním programem je úzce spjata další velmi pří

nosná a bezprecedentní záležitost. Je jí tzv. integrovaná politika pro

duktu. Tato politika je zcela revoluční proto, že zkoumá působení 

jednotlivých produktů na životní prostředí během celého jejich ži

votního cyklu, čili od fáze jeho výroby, přes jeho využívání, až po 

jeho likvidaci. Jedině tímto způsobem lze totiž vystopovat, kde ten
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který produkt škodí nejvíce a potřebnou fázi jeho životního cyklu 

změnit. Jedná se o velmi mladou politiku, která se v podstatě 

v současné době teprve vyvíjí, probíhají testy na některých konkrét

ních produktech a stanovují se způsoby, jak tuto politiku rychle 

uvést do praxe pro co nejširší škálu produktů. Tuto snahu lze opět 

označit za krok, který nás přiblíží к cíli, jímž je již zmíněný trvale 

udržitelný rozvoj. Rada, která tuto iniciativu velmi vítá, proto také 

usiluje o to, aby se postupně tato politika rozšířila i na oblast služeb, 

kde je samozřejmě poněkud komplikovanější vystopovat, ve které 

své fázi se služba stává nepřátelskou pro životní prostředí, nicméně 

aby se к tomu trvale udržitelnému rozvoji opravdu dospělo, bude 

nutné tuto politiku právě i na oblast služeb rozšířit.

Další kapitolou této diplomové práce a zároveň kapitolou, 

které sama Evropská unie dává vysokou prioritu, je působení Evrop

ské unie na mezinárodním poli. Jako problém, na kterém lze roli EU 

v globálním systému charakterizovat nejlépe, protože je to celosvě

tově problém nejžhavější, je problematika klimatických změn a snah

o jejich regulaci zejména prostřednictvím Kjótského protokolu. Z této 

kapitoly práce bezpochyby vyplývá, že přístup Evropské unie 

к tomuto problému je od počátku velmi zodpovědný a EU na sebe 

dobrovolně bere roli hodnou následování. Jednak na sebe přijala nej- 

vyšší závazek ohledně snížení skleníkových emisí, zatímco jejich nej- 

větší producent, Spojené státy americké, protokol vůbec neratifiko- 

val. Evropská unie i její státy smlouvu ratifikovaly a ta tak vstoupila 

v platnost v roce 2002. Evropské unii se podařilo v této oblasti pro

sadit bod, který byl od začátku považován za poměrně kontroverzní 

a sice obchodování s emisemi. Jedná se ovšem o tržní mechanismus, 

který Evropské unii pomůže dostát svým závazkům a zároveň ne

bude zbytečně brzdit její ekonomický růst. Evropská unie je podle 

slov svého komisaře pro životní prostředí, Řeka Stavrose Dimase, na 

prosazení tohoto systému velmi pyšná a vzhledem к tomu, že má
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ambice chopit se do budoucna dalších iniciativ na tomto poli, bude 

se podobné tržní mechanismy v rámci nových opatření pro zabrá

nění dalším klimatickým změnám snažit využít.

Kjótský protokol a klimatické změny obecně také velmi souvisí 

s šestým akčním programem pro životní prostředí a s celou politikou 

integrace ochrany životního prostředí do ostatních politik EU. Ně

které politiky EU, a to zejména dopravní, energetická a zemědělská 

značně přispívají к negativnímu působení na stav klimatu na naší 

planetě. A přestože se Evropská unie zavázala к velmi ambiciózním 

cílům a do značné míry se jí daří je plnit, zmíněné oblasti jí ještě mo

hou způsobit značné komplikace. Konkrétně doprava, a to zejména 

osobní automobilová a letecká, mají potenciál znemožnit EU, aby 

svých závazků dostála, neboť objem zplodin, které při spalování po

honných hmot v dopravě uniká do ovzduší, je obrovský a tendence 

jsou spíše rostoucí, a to i přes všechny snahy a iniciativy, které EU 

v oblasti dopravy podniká. Evropská unie by hodnot, ke kterým se 

sama rozhodla, měla dospět mezi lety 2008 až 2012. Do té doby je 

možné ještě mnoho věcí změnit a objem zplodin z dopravy snížit, ale 

za příliš reálné to považovat nelze. Mohlo by к tomu totiž dojít 

pouze vývojem nějakých nových technologií, protože snížení využí

vání osobní automobilové či letecké dopravy lze v tak krátkém časo

vém horizontu téměř s určitostí vyloučit, neboť neexistuje nic, co by 

je v dnešním světě adekvátně nahradilo. A vývoj tak účinných tech

nologií, které by mohly daný stav nějak rychle změnit, je jednak 

velmi nákladný a jednak bude vyžadovat vědecký průzkum, který se 

s potřebnou rychlostí téměř vylučuje. Zda tedy bude EU své závazky 

schopna beze zbytku splnit, to ještě uvidíme, ale jako podstatnou 

bych tady označila její snahu, která je, v rámci určitých reálných 

možností, značná.

Další kapitola práce, jež se zejména věnuje práci Evropské 

agentury pro životní prostředí, ukazuje na to, že míra i kvalita in
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formací z oblasti životního prostředí rapidně narůstá. Od roku 1994, 

kdy agentura začala fungovat, se úroveň a množství informací, které 

každý rok nahromadí a poskytuje, zvyšuje. Agentura samozřejmě na 

prvním místě spolupracuje s představiteli vlád členských států či 

s evropskými institucemi, atp. Nicméně informace, které shromaž

ďuje a zpracovává, jsou к dispozici i laické veřejnosti.

Vzhledem к tomu, že nedostatek informací brzdí celkový po

krok v environmentální politice, je existence takové agentury zcela 

esenciální.

Jak je patrné ze strategií šestého akčního programu pro životní 

prostředí, právě nedostatek informací o tom, do jaké míry dochází ke 

znečišťování tím kterým prostředkem, a jaké technologické a jiné ná

stroje budou potřeba к napravení neutěšené situace, způsobil, že ně

které z těchto strategií byly přijaty až koncem roku 2005, a že si tyto 

strategie svoje cíle stanovují na poměrně dlouhou dobu právě proto, 

že je zřejmé, že к dosažení těchto cílů budou zapotřebí další důležité 

informace, což je nejvíce patrné u strategie pro mořská prostředí.

Proto, aby práce Evropské agentury pro životní prostředí byla 

co nejkvalitnější, informace do ní proudí z tzv. sítě EIONET, což je síť 

národních středisek a expertů ze členských států EEA, která přesa

huje hranice EU.

V současné době agentura pracuje na základě strategie pro ob

dobí let 2004 až 2008. Strategie je velmi úzce spjata s šestým akčním 

programem a i jejich priority jsou provázané. Strategie má za úkol 

dovést míru informací o stavu životního prostředí, které jsou do

stupné každému obyvateli EU к bodu, který je do značné míry re

voluční. Cílem je vytvoření internetového portálu, kde by se každý 

z nás mohl dostat к informacím o stavu životního prostředí v daném 

místě prostým zadáním poštovního směrovacího čísla.
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Co se týče priorit strategie, klade si tato poměrně ambiciózní 

cíle pochopitelně zejména na poli získávání, na základě kterých by 

pak Komise mohla vypracovat účinné a úderné strategie.

Důležitou součástí práce EEA a její poslední strategie je exis

tence sítě s názvem NATURA 2000, která má za úkol ochránit ohro

žené rostlinné a živočišné druhy a přírodní prostředí. К tomu opět 

potřebuje agentura nasbírat dostatek informací od expertů ze člen

ských států o tom, o jaké druhy či prostředí se jedná, která je třeba 

chránit.

Již samotná existence této sítě je velkým úspěchem na cestě 

к záchraně některých ohrožených druhů a oblastí, který ukazuje na 

to, že v Evropě dochází к posunu nejen v informovanosti, ale také 

v tom jak získané informace aplikovat v praxi tak, abychom předešli 

nevratným změnám v prostředí v němž žijeme.

Jak již bylo mnohokrát v této práci řečeno, hlavním cílem veš

kerého snažení na poli environmentální politiky je dosáhnout trvale 

udržitelného rozvoje, který má přinést ekonomický růst ovšem ne za 

cenu zničeného životního prostředí a postupného nešetrného spotře

bování neobnovitelných zdrojů. К tomu, aby takového cíle mohlo být 

dosaženo, je třeba integrovat politiku životního prostředí do ostat

ních politik EU, neboť každá z nich do určité míry negativně na ži

votní prostředí působí. Tato integrace více či méně probíhá již od 

příprav pátého akčního programu. Z původních třech kapitol -  do

prava, energie a zemědělství -  se dnes к politice životního prostředí 

přihlíží i v oblastech jakými jsou průmysl, vnitřní trh, rybolov, rozvoj 

a finanční záležitosti.

Opatření v každé z těchto oblastí samozřejmě odpovídají 

tomu, jak dlouho a s jakou intenzitou je na ně kladen důraz. Na ži

votní prostředí v EU mají přirozeně největší dopad první tři kapitoly. 

Co se týče dopravy, tak jak již bylo zmíněno v rámci problematiky 

klimatických změn tato opravdu představuje velký potenciál proto,
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aby EU nedostála svým mezinárodním závazkům a dále přispívala 

к nežádoucím klimatickým změnám. Na druhou stranu je třeba 

uznat, že aktivitami typu Auto Oil Programme či CARS 21 či někte

rými dalšími iniciativami, kterými podněcuje samotný automobilový 

průmysl к pozitivním změnám, dokázala dosáhnout nemalého úspě

chu, který bohužel nestačí prostě z toho jednoduchého důvodu, že 

spotřebitelů automobilové a letecké dopravy a počtu automobilů na 

silnicích i leteckých spojů stále rapidně přibývá. Do budoucna si tedy 

Komise klade jasný úkol. Zaprvé vyvíjet modernější a účinnější tech

nologie, které by snížily míru spalovaných pohonných hmot a za 

druhé vehementně různými dotacemi a propagacemi podporovat ta

kové druhy dopravy, které jsou к životnímu prostředí celkově mno

hem méně nepřátelské a to nejen z ohledu škodlivých emisí, ale také 

třeba hluku. Takovým typem dopravy je např. železnice.

Další oblastí integrace je zemědělství. Zde je pro závěry této 

práce podstatné to, že výsledky, kterých zatím bylo dosaženo 

v tomto sektoru různými reformami, kterými prošel, stále nejsou do

stačující к tomu, aby bylo lze hovořit o nějakém trvale udržitelném 

stavu. Poslední program, který se v oblasti zemědělství objevil, se 

nazývá IRENA a jeho hlavním cílem je vytvořit soubor jakýchsi agro- 

environmentálních ukazatelů, které by jasně vypovídaly o tom, jak 

integrace v této oblasti postupuje. К tomu, aby takové ukazatele 

měly solidní výpovědní lhůtu je ovšem dále potřeba sbírat další 

nutné vědecké poznatky a zejména spolupracovat v tomto úsilí na 

celoevropské úrovni, aby nové ukazatele platily ve všech státech 

stejně.

I u energie je největším problémem nedostatek jasných infor

mací o tom, jaké jsou konkrétní dopady její produkce a konzumace 

na životní prostředí. Velká budoucnost je tu spatřována v možnosti 

získávání energie z biopaliv. Do jaké míry reálná tato budoucnost je,
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a v jakém časovém horizontu by se mohla začít naplňovat je ovšem 

jen těžko říci.

V oblasti průmyslu ale i společného trhu lze jako velký úspěch 

chápat uvedení na trh tzv. evropské ekologické známky, která 

umožňuje každému spotřebiteli poznat, zda výrobek, který si ku

puje, je ekologicky šetrný či nikoli a producentům tak dává ve spo

lečnosti, které není ochrana životního prostředí zcela lhostejná, urči

tou výhodu proti konkurenci, která vyrábí produkty, které příliš 

ekologické nejsou. Obliba známky, a tudíž i její členění pro různé 

skupiny produktů, roste.

V oblasti rozvojové politiky a její provázanosti s politikou ži

votního prostředí je třeba zopakovat, co již bylo řečeno a sice, že pří

stup Evropské unie к těm otázkám životního prostředí, které přesa

hují její hranice, je velmi zodpovědný. Snahou je navázat rozvojovou 

pomoc na aktivity směřující к ochraně životního prostředí. V oblasti 

ekonomických a finančních záležitostí je zas zdůrazňována potřeba 

prosazovat к ochraně životního prostředí tržní mechanismy stejně 

jako se to podařilo v souvislosti s Kjótským protokolem a obchodo

váním s emisemi.

Jak už bylo zkonstatováno v úvodu i ve stati práce, problema

tika životního prostředí se přijetím Lisabonské strategie v roce 2000 

vyhoupla na výsluní. Nicméně hodnocení úspěchů či neúspěchů této 

strategie v jejím poločase přineslo poměrně očekávaný výsledek a 

sice ten, že životní prostředí bylo opět odsunuto na pozici, kterou 

mělo již před přijetím této strategie. Skutečností tak zůstává, že 

v současnosti a v relativně blízké budoucnosti se na výsluní bude 

hřát další ekonomický rozvoj EU a její konkurenceschopnost na svě

tovém trhu. Je ale pozice, na kterou se životní prostředí vrátilo, po

zicí nízkou? Znamená jeho návrat nějaké zásadní ohrožení stavu ži

votního prostředí v Evropě? A na tyto otázky si musíme odpovědět, 

že nikoli. Již před přijetím Lisabonské strategie statut životního pro-
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těji než kdykoli předtím. Roste záběr oblastí lidské působnosti, 

v nichž se na životní prostředí bere nemalý zřetel. Výsledky, kterých 

zatím bylo dosaženo nelze hodnotit jako velmi dobré, ale lze říci, že 

trend správným směrem je zjevný. Ve vývoji nových environmentál

ních technologií je spatřován prostor pro ekonomický růst, vznik no

vých pracovních příležitostí, atd. V souvislosti s přijímáním Lisa- 

bonské strategie zaznamenala politika životního prostředí nebývalý 

úspěch. Nicméně je pravděpodobné, že se v tomto případě jednalo 

spíše o uměle zvýšený zájem, kterým politika životního prostředí re

álně nic nezískala, a že tedy ztráta tohoto statutu není ztrátou, která 

by pro politiku životního prostředí znamenala zbrzdění vývoje, který 

byl počátkem 90. let minulého století nastartován.


