4.5.2010, Trenčín, Zvolen
CEA a CEPTA ENVIRO – DOTAZNÍK POLITICKÝM STRANÁM na SLOVENSKU
(S podporou platformy environmentálnych organizácií EKOFÓRUM)
Vážení predstavitelia politickej strany,
oslovujeme týmto dotazníkom všetky politické strany, ktoré kandidujú vo voľbách do NR SR
12.6.2010 a prosíme Vás o Vaše písomné, stručné a KONKRÉTNE odpovede na nižšie uvedené
témy, v rozsahu max. 500 znakov vrátane medzier na každý z 13-tich bodov. Odpovede na
otázky v 13 bodoch, ktoré nájdete rozpísané nižšie sú pre nás, pre našich členov a pre
našich priateľov dôležité. Zároveň očakávame, že budú reflektovať váš skutočný postoj,
ktorý budete presadzovať v nastávajúcom volebnom období. Vaše odpovede nám a našim
priateľom pomôžu zorientovať sa vo volebných programoch jednotlivých strán a zodpovedne
si zvoliť spomedzi kandidátov do volieb. Odpovede poprosíme zaslať v elektronickej forme
do 14.5.2010 24:00 (body 1 – 6) a do 21. 5. 24:00 (body 7 – 13) na adresy:
lesinsky@changenet.sk, medal@changenet.sk. Všetky odpovede budú publikované
v predvolebnom období na stránkach www.biospotrebitel.sk, www.cepta.sk, www.ekoforum.sk
a ďalších celoslovenských médiách. Štatutári environmentálnych organizácií združených
v platforme EKOFÓRUM budú odpovede hodnotiť, výsledky environmentálnych profilov
jednotlivých organizácií zverejníme v pondelok 7.6.2010.
1. ENERGETIKA a KLÍMA
A - aký pomer investícií a podpory v energetike budete presadzovať: do rozvoja
klasických technológií (plyn, uhlie) : do rozvoja jadrovej energetiky : do rozvoja
technológií z obnoviteľných zdrojov energie (úsporné technológie, slnko, vietor, voda,
biomasa...). Ako budete podporovať rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie?
B - podporíte rozvoj energetickej sebestačnosti Slovenska na štátnej, regionálnej aj
miestnej úrovni? Ak áno, ako?
C – Podporíte prijatie záväzného cieľa znižovania emisií skleníkových plynov v SR o 2%
ročne? Aké kľúčové opatrenia zavediete na znižovanie produkcie skleníkových plynov v SR
a kedy?
2. POĽNOHOSPODÁRSTVO – budete prioritne podporovať:
A - rozvoj slovenského ekologického poľnohospodárstva na úroveň min. 15% rozlohy
poľnohospodárskej pôdy SR do roku 2014? Akým spôsobom?
B – rozvoj priameho predaja z dvora. Ako?
C – rozvoj systému prísnej a kontrolovanej integrovanej produkcie pri rastlinnej výrobe
a „welfare“ chovov pri živočíšnej výrobe? Ako?
3. POTRAVINY – budete presadzovať/zavediete:
A - konzumáciu biopotravín na úroveň min. 15% vo všetkých škôlkach a základných školách
na Slovensku do roku 2014? Ako?
B – predaj miestnych/regionálnych výrobkov s maximálnou podporou lokálnych výrobnospotrebných reťazcov? Ako?
C – do roku 2012 pravidelné, včasné a adresné zverejňovanie všetkých zistených údajov o
kvalite potravín a cudzorodých látkach v potravinách (napr. rezíduí pesticídov) na
verejne prístupnej stránke? Hodnotenie kvality potravín voči zdravotným nie produkčným
limitom (ADI verzus MRL)?
4. OCHRANA PRÍRODY
A – podporíte ochranu prírody v chránených územiach bez výnimky ako nadradenú prioritu
voči akýmkoľvek iným činnostiam? Prečo, ako?
B – vyriešite v najbližších 4 rokoch kompenzácie súkromných vlastníkov v chránených
územiach? Ako?
C – budete presadzovať sanáciu území (ťažba kalamitného dreva)v 5. stupni ochrany
prírody, napríklad zásahy proti lykožrútovej kalamite v najprísnejšie chránených zónach
Tatranského národného parku, či Zadnej Poľany? Ako sa staviate k problematike zásahov v
územiach s 5.stupňom ochrany prírody?
5. EKONOMIKA
A - podporíte rozvoj ekonomickej sebestačnosti Slovenska na štátnej, regionálnej aj
miestnej úrovni? Ak áno, ako?
B - podporíte rozvoj potravinovej sebestačnosti Slovenska na štátnej, regionálnej aj
miestnej úrovni? Ak áno, ako?
C – prijmete tvrdý zákon, prípadne zmenu v ústave o nevytváraní deficitu verejných
financií v SR? Ako budete riešiť slovenskú zadĺženosť?
6. FINANCIE
A – podporíte zavedenie zeleného obstarávania na všetky verejné zákazky do r. 2014? Ako

a v ktorých oblastiach?
B – ste za 0. toleranciu voči korupcii na všetkých úrovniach verejnej správy
s bezpodmienečným prepustením akéhokoľvek úradníka/politika/zamestnanca, ktorému bude
preukázaná korupcia? Aké mechanizmy prijmete na odstránenie korupcie v SR?
C – prijmete do roku 2013 daňovú reformu v prospech „zelených“ produktov a služieb? Ako?
7. OBČIANSKA PARTICIPÁCIA
A – ste za presadenie princípu partnerstva do všetkých rozhodovacích procesoch verejnej
správy? Čo pre vás princíp partnerstva znamená?
B – vytvoríte do konca roku 2011 plne financovanú pracovnú skupinu zástupcov MVO pre
monitoring implementácie programov EÚ a iných finančných mechanizmov v SR (= 1 zástupca
MVO pre každý program/mechanizmus)? Ako?
C – ponecháte možnosť financovania verejnoprospešných aktivít mimovládnych organizácií
prostredníctvom 2% z dane? Čo konkrétne urobíte v prospech rozvoja občianskej
spoločnosti?
8. VEC VEREJNÁ
A - podporíte legislatívny proces v prospech zavedenia, príp. vylepšenia niektorých
prvkov priamej demokracie? Ak áno, ktorých?
B - podporíte zmenu legislatívy v prospech povinného referenda v prípade všetkých
podstatných spoločenských otázok a v prípade diskusií o štátnych investíciách
presahujúcich 1 miliardu EUR? Ako?
C - podporíte znovuzavedenie plnoprávneho účastníctva verejnosti v konaniach podľa
stavebného zákona? Ako?
9. POLITICI a SUDCOVIA
A - Ste za zrušenie poslaneckej imunity? Prečo a ako?
B - Zabezpečíte, aby mohli byť do politických pozícií nominovaní iba odborne spôsobilí,
kvalifikovaní ľudia? Aký máte názor na odbornú spôsobilosť politicky obsadzovaných
funkcií vo verejnej správe?
C – Ste za 100% bezúhonnosť sudcov? Aké reformy plánujete zaviesť v súdnictve?
10. ŠKOLSTVO
A - Vytvoríte rovnaké podmienky pre fungovanie štátnych, súkromných aj cirkevných škôl?
Ako?
B- Podporíte v školstve také hodnoty, ako kritické myslenie, systémové myslenie
(chápanie súvislostí, príčina – následok), úcta k životu, aktívne občianstvo/občianska
zodpovednosť, obhajoba vlastného názoru, úcta k názorom druhých, dobrovoľná skromnosť
...? Ak áno, ako?
C- Podporíte rozvoj programu zelených škôl(www.zelenaskola.sk) na slovenských školách?
Ak áno, ako konkrétne?
11. ZDRAVOTNÍCTVO - zmena systému na podporu zdravia
A - Zmeníte súčasný zdravotný systém, profitujúci z čo najväčšej chorobnosti občanov, na
systém, založený prioritne na podpore zdravia? Ak áno, ako?
B – zavediete prenesenie ťarchu vo výške min.50% finančných nákladov na liečenie
ochorení zavinených vlastným pričinením pacienta? Ak áno ako a v ktorých prípadoch?
C – podporíte rozvoj prírodnej a alternatívnej medicíny v SR? Ak áno, ako?
12. ELEKTRONIZÁCIA SPOLOČNOSTI
A- Zavediete systém elektronických volieb (včítane referend cez Internet) do 2014?
Prečo?
B - Zavediete prepojenie databáz verejnej správy, aby občan nemusel na každom úrade
dokladať stále tie isté doklady? Prečo, ako, dokedy?
C - Znížite počet štátnych úradníkov? Ak áno, tak kde, o koľko a dokedy?
13. ZELENÁ PRÁCA a ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
A – budete riešiť nezamestnanosť na Slovensku aj „zelenými“ pracovnými miestami? Kde a
ako?
B – podporíte zavedenie koncepcie 0-vého odpadu (tzv. „zero waste“) vo všetkých mestách
a obciach SR? Čo budete v oblasti odpadového hospodárstva presadzovať?
C – zavediete zálohovanie jednorazových nápojových obalov na Slovensku? Ako a kedy
budete riešiť problematiku bioodpadu vrátane kuchynského bioodpadu?
Odpovede prosíme zaslať do 14.5.2010 24:00 (minimálne body 1 – 6) a do 21. 5. 24:00
(body 7 – 13) na adresy: medal@changenet.sk a lesinsky@changenet.sk.
S pozdravom Daniel Lešinský, CEPTA – Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy Zvolen
(0905581076) a Richard Medal, CEA - Centrum environmentálnych aktivít Trenčín. ĎAKUJEME.

