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UNEP/XX/I.
OTÁZKA SE TÝKÁ: WORLD ENERGY & RECYCLING FUND
PŘEDKLADATEL: USA
GARANTI: Čína, Japonsko, Slovensko, Nizozemsko, Venezuela

Environmentální shromáždění OSN,
posuzujíc globální stav životního prostředí jako neúnosný,
shledávajíc současná řešení využití primárních zdrojů energií jako tragické,
podporujíc výzkum a vývoj nových primárních zdrojů energie (PZE) a modernizaci
stávajících:
1. navrhuje zřízení Světového energetického a recyklačního fondu (World
Energy and Recycling Fund)(dále jen Fond), který bude zřízen pod dohledem
UNEP,
2. apeluje na členské státy UNEP, aby přispěly svou účastí do Fondu
3. bude řízen dokumentací a know-how z ICSU,
4. přispívat budou členové finančně, personálně nebo poskytnutím know-how,
5. bude zřízen s následujícími cíli:
a. podpora implementace nově vyzkoumaných technologií (např. na
technologii thorium-fluorových reaktorů),
b. uvolnění patentu na technologii thorium-fluoridových reaktorů všech
zúčastněných států,
c. podpora vývoje rozvojových států, zlepšení jejich energetiky,
d. budování elektráren s využitím vhodných obnovitelných zdrojů s cílem
nahradit zastaralé znečišťující zdroje energie nejen v rozvojových
zemích,
e. zvýšení efektivity transportu energií,
f. zvýšení podílu úplně recyklované hmoty s přihlédnutím na možnosti
jednotlivých států,
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6. se shoduje, že čerpání a přidělování prostředků z Fondu bude probíhat na
základě podání žádosti a jejím posouzení experty z ISCU spolu s případným
zohledněním těchto bodů:
a. konzultace nových vodních, větrných, geotermálních a slunečních PZE

s IUCN a dalšími environmentálními organizacemi kvůli přímým vlivům
na kvalitu životního prostředí,
b. konzultace nových ropných PZE s IPIECA,
c. konzultace a monitorování alokační efektivity ve spolupráci s WBCSD,
d. konzultace podpory vzniku nových pracovních míst v energetickém

sektoru s ITUC,
7. bude se nadále touto problematikou zabývat.
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UNEP/XX/II.
OTÁZKA SE TÝKÁ: VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
PŘEDKLADATEL: Mexiko
GARANTI: Dominikánská republika, Nikaragua, Súdán, Egypt, Mauritánie

Environmentální shromáždění OSN,
shledávajíc současný stav vodního hospodářství za neudržitelný:
1. vyzývá k mezinárodní spolupráci za účelem:
a. lepšího využívaní a udržitelnosti vodních zdrojů a recyklaci pitné i
užitkové vody,
b. efektivnější distribuce vody (budování distribuční sítě),
c. minimalizace ztrát při transportu vody a jejím následném využívaní,
d. klasifikace druhů vody - selektovat pitnou a užitkovou,
e. budování a zefektivnění kanalizačních sítí,
f. lokalizace a využití nových vodních zdrojů a zefektivnění využití
stávajících,
g. podpory výzkumu nových technologií pro zefektivnění získávaní a
úpravy vody,
h. zajištění dodávek pitné vody do měst trpících jejím nedostatkem,
2. bude se touto otázkou dále zabývat.
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UNEP/XX/III.
OTÁZKA SE TÝKÁ: ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
PŘEDKLADATEL: Egypt
GARANTI: Keňa, Súdán, Tanzanie, Mauritánie

Environmentální shromáždění OSN,
shledávajíc současný stav environmentálního vzdělání za nedostatečný:
1. doporučuje členským státům větší využití vzdělávacích programů, popřípadě
jejich zavedení v oblastech:
a. šetrného zacházení s vodními zdroji,
b. třídění odpadu a recyklace,
c. ochrany životního prostředí,
d. minimalizování ztrát při zacházení s potravinovými zdroji,
e. další environmentální problematiky v daných oblastech,
2. navrhuje program dále koordinovat s ICSU, IUCN, po konzultaci s členskými
zeměmi a EETU (The Environmental Education and Training Unit),
3. apeluje na další šíření znalostí, dovedností a povědomí za cílem ochrany a
zlepšení stavu životního prostředí,
4. vybízí k vytvoření nadnárodního vzdělávacího programu fungujícím na
principu dobrovolnictví – dobrovolníkovi platí pobyt hostující země,
5. bude se nadále touto problematikou zabývat.
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UNEP/XX/IV.
OTÁZKA SE TÝKÁ: USNESENÍ UNEP K NASTALÉ SITUACI V MEXIKU
PŘEDKLADATEL: USA
GARANTI: Venezuela, Slovensko, Bělorusko, Rumunsko, Polsko, Albánie, Norsko

Environmentální shromáždění OSN,
posuzujíc nastalou situaci mexického národa za politováníhodnou,
podporujíc vzájemnou solidaritu mezinárodního společenství:
1. navrhuje zřízení Mezinárodního fondu okamžité pomoci pro pomoc obětem
katastrofálních přírodních událostí v postižené oblasti (momentálně Mexiko)
(dále jen Fond), který bude zřízen pod dohledem UNEP,
a. Fond bude shromažďovat dobrovolné finanční příspěvky členských
států,
b. Fond bude účinný po dobu jednoho roku s možností prodloužení,
c. distribuce finanční pomoci bude zajištěna po konzultacích s vládou
státu, kterému je pomáháno (momentálně Mexiko) a humanitárními
organizacemi,
d. v případě prodloužení účinnosti tohoto Fondu bude konzultována
WBCSD pro zkvalitnění distribuce pomoci,
2. zdůrazňuje důležitost zachování a obnovy lokálních ekosystémů,
3. vyzývá členské státy OSN k okamžitému vyslání humanitární a technické
pomoci,
4. vyzývá k založení dlouhodobého fondu pod správou UNEP za cílem
shromažďování finančních, prostředků pro případné budoucí přírodní
katastrofy,
5. bude se touto otázkou nadále zabývat.
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UNEP/XX/V.
OTÁZKA SE TÝKÁ: PROBLEMATIKY VEŘEJNÉ DOPRAVY
PŘEDKLADATEL: Slovensko
GARANTI: Nizozemsko, Norsko, Rumunsko

Environmentální shromáždění OSN,
shledávajíc současný stav ve městech za nevyhovující:
1. navrhuje, že členské státy budou:
a. podporovat investice do dopravní infrastruktury za účelem jejího
zlepšení,
b. podporovat investice do veřejné dopravy za účelem jejího zefektivnění
a zpopularizování,
c. navzájem sdílet své know-how v oblasti veřejné dopravy,
d. podporovat omezování neekologických fosilních paliv ve veřejné
dopravě,
e. podporovat alternativní ekologické dopravní prostředky,
2. navrhuje konzultování budoucího postupu s UITP,
3. doporučuje zavedení emisních zón pro osobní dopravu v historických centrech
měst,
4. vybízí podporovat vhodnými ekonomickými nástroji firmy investující do
efektivní, nejlépe ekologické, dopravy, zvláště v rozvojových zemí,
5. bude se touto otázkou dále zabývat.
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UNEP/XX/VI.
OTÁZKA SE TÝKÁ: ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
PŘEDKLADATEL: KLDR
GARANTI: Pákistán, Singapur, Peru, Bangladéš, Indonésie, USA

Environmentální shromáždění OSN,
posuzujíc současný stav zelených ploch za neuspokojivý,
shledávajíc aktuální stav infrastruktury za problematický, zejména problém
nedostatečných dodávek elektřiny do měst,
uvědomujíc si absenci územních plánů ve městech mnoha členských zemí a
problémy s tím spojené:
1. navrhuje spolupráci na mezinárodní úrovni za účelem:
a. zvýšení podílu zelených ploch ve městech,
b. tvorby nových a zlepšení stávajících urbanizačních plánů,
c. zajištění stálých dodávek elektřiny do strategicky důležitých zařízení
(nemocnice, policejní stanice),
d. snížení následků přírodních katastrof a jejich prevence,
e. zlepšení hygienických podmínek ve městech,
f. vybudování nových a rekonstrukce stávajících sociálních zařízení
(nemocnice aj.),
2. vyzývá k řešení těchto problémů:
a. sdílením know-how a technologií se státy, jež mají v těchto ohledech
zkušenosti,
b. podporou výměnných stáží odborníků a profesionálů,
c. konzultací problematiky s odbornými organizacemi (ICSU aj.),
3. apeluje na řešení problémů v oblasti slumových čtvrtí a to:
a. minimalizování šíření stávajících a zabránění vzniku nových slumových
čtvrtí,
b. aktivní snaha o zlepšení životní situace v slumových oblastech a
zároveň snaha o integraci takto postižených obyvatel,
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4. bude se nadále touto otázkou zabývat.
.
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