Volebný program OĽaNO – kapitola Životné prostredie  
11. 2. 2020 zverejnilo svoj volebný program pre voľby 2020 aj OĽaNO.
Kapitola B.17 – Životné prostredie má rozsah 10 strán a dve hlavné časti: Výzvy, problémy a Naše riešenia. Druhá časť sa člení na viacero podkapitol:
	Organizácia a riadenie starostlivosti o životné prostredie.

Posilnenie občianskej participácie.
Environmentálne vzdelávanie.
Ochrana biologickej rozmanitosti a lesov a Natura 2000.
Ochrana a racionálne využívanie pôdy a vody, ekologické hospodárstvo.
Ochrana ovzdušia a klímy, energetika.
Hospodárenie s odpadmi.
Nerastné bohatstvo a trvalo udržateľná doprava.
Kvalita života.
Európska integrácia v oblasti životného prostredia.
V rámci uvedených podkapitol sa nachádza 84 konkrétnych riešení. Spomedzi systémových a prierezových opatrení sú to napr.: dôsledné vyšetrenie environmentálnych káuz, vrátane korupcie, rozšírenie kompetencie MŽP o správu národných parkov a rezervácií, obnovenie samostatného Výboru NR SR pre životné prostredie, ochranu prírody a krajiny, vypracovanie novej štátnej environmentálnej politiky, posilnenie právomocí a kapacít Štátnej ochrany prírody SR, podpora spolurozhodovania občanov a komunít, novela zákona o EIA i reforma činnosti Environmentálneho fondu. OĽaNO tiež navrhuje prehodnotiť a aktualizovať štátnu politiku vo výchove a vzdelávaní k životnému prostrediu a trvalo udržateľnému rozvoju. Čo sa týka chránených území, navrhujú zonáciu národných parkov v súlade s kritériami IUCN a dobudovanie sústavy chránených území Natura 2000 ako aj  zabezpečenie prírode blízkych spôsobov hospodárenia v lesoch a prísnejšiu kontrolu obchodu s drevom a sprísnenie vstupu motorových vozidiel do lesa. Navrhnú opatrenia proti záberom kvalitných pôd a za využívanie spustnutých a devastovaných pôd, tzv. brownfields. Budú podporovať zvyšovanie energetickej účinnosti, energetiku na regionálnej úrovni a smerovanie k bezuhlíkovej budúcnosti. Volajú po novej legislatíve na minimalizáciu množstva odpadov, na ich triedenie a recykláciu ako aj sfunkčnenie systému zálohovania. Sľubujú podporu verejnej dopravy a integrovaných dopravných systémov, vrátane vypracovania generelov cyklistickej a pešej dopravy, ozelenenie prostredia miest a dodržiavanie záväzkov voči EÚ, vrátane väčšej integrácie environmentálnych aspektov do rozvojových politík.
Rozsahom a počtom navrhovaných opatrení je enviroprogram OĽaNO druhý, hneď za PS/Spolu. Je podobne komplexný a prierezový, aj keď menej „revolučný“.

Volebný program OĽaNO - voda 
V časti Životné prostredie sa venuje vode veľkú pozornosť. Konkrétne v podkapitole s názvom Ochrana a racionálne využívanie pôdy a vody, ekologické hospodárstvo (1,5 strany). Táto obsahuje 16 konkrétnych opatrení, z ktorých 12 sa týka explicitne vody.
OĽaNO vo svojom programe o.i. navrhuje zmenu správy vodného hospodárstva, novú vodnú politiku, dôslednejšie zosúladenie slovenskej legislatívy s európskou smernicou o vode, komplexné sledovanie kvality vody a informovanie verejnosti. Navrhuje tiež akčný plán na elimináciu dopadov sucha a prírode blízke spôsoby zadržiavania vody v krajine (dôraz na zelenú infraštruktúru), podstatné zvýšenie napojenie obyvateľov na verejné vodovody a kanalizáciu, ale aj transparentné a efektívne využívanie finančných prostriedkov v tejto oblasti.




	



