Envirostratégia 2030

Začnem tým podstatným: ťažko možno očakávať od vlády, ktorá je vo svojej podstate antienvironmentálna, že prijme čokoľvek, čo by výrazne a v rozumnom časovom horizonte zlepšilo stav životného prostredia u nás. To je aj prípad tejto stratégie. Tým nechcem uprieť pozitívnu snahu Inštitútu environmentálnej politiky, ktorý prípravu návrhu stratégie koordinoval, ani povedať, že sa v nej nenájde celý rad rozumných myšlienok, návrhov a zámerov. Ale veľká časť z toho, čo sľubovalo sktočné zmeny - od presunu správy chránených území pod rezort ŽP až po environmentálne dane - z nej pre odpor ostatných rezortov či iných vplyvných subjektov v procese pripomienkovania, jednoducho vypadlo. To, ako si ministerstvo ŽP predstavuje sľubované zefektívnenie ochrany prírody nedávno predviedlo v podobe nezmyselného a kontraproduktívneho zlúčenia správ CHKO Ponitrie a Dunajské luhy. Iné, na prvé počutie sympaticky znejúce zámery, napr. v oblasti čistenia vôd či spracovania odpadov, sú také, ktoré sme už mali splniť do konca r. 2015, alebo ich realizovať v najbližšom čase, a nie až do r. 2030, ako to predpokladá envirostratégia. Inými slovami, takmer všetko, čo sľubuje stratégia, je nie dosť ambiciózne a formulácia záväzkov je zväčša vágna. Navyše, vymáhanie ich plnenia je iluzórne, o čom svedčí aj fakt, že envirorezort svojim partnerom vo viacerých zásadných veciach napokon ustúpil. Podobne, ako ustupuje takmer vo všetkom. A zväšča zostáva len pri ľúbivých vyhláseniach a sľuboch.
Ani proces prípravy, pripomienkovania, posudzovania a schvaľovania stratégie nebol taký otvorený, ako ministerstvo zvykne zdôrazňovať. Nedá sa porovnať s napr. s procesom vzniku Národnej stratégie trvalo udržeteľného rozvoja SR, na ktorom som sa mal možnosť zúčastniť. Ministerstvo nevyužilo ponúknutú možnosť spätnej väzby zo strany nezávislých expertov. Záväznosť stratégie znižuje aj fakt, že neprešla parlamentom, ale len vládou, a teda nie je „národným“ ale len „vládnym“ dokumentom. 
Takže hlavný cieľ, ktorý ministerstvo schválením envirostretégie dosiahlo, je splnenie jednej z domácich úloh, čo sa pred blížiacimi sa voľbami dá nezainteresovanej verejnosti výhodne „predať“.
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