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Text I. části:   

Mezinárodní obchod s nebezpečným odpadem je v dnešním světě velkým byznysem. Organizace OECD 

velikost tohoto odvětví odhaduje k roku 2012 na 10-20 miliard USD ročně. Více něž 90% nebezpečného 
odpadu však pochází z rozvinutých zemí. Pro subjekty v rozvinutých zemích je likvidace odpadu finančně 

velmi náročná, a to především z důvodu přísných ekologických norem. Velké množství odpadu tak putuje 

do rozvojových zemí, kde je jeho likvidace podstatně méně nákladná. 

Za účelem regulace ilegálního obchodu s nebezpečným odpadem byla roku 1989 podepsána Basilejská 
úmluva, která problém řeší velmi mírně, je místy formulována obecně a především nedisponuje 

dostatečnými kontrolními a donucovacími mechanismy. 

Zejména z těchto důvodů potřebuje dnešní svět novou mezinárodní organizaci, která bude redukovat 
tyto aktivity, bránit rozvojové státy před tzv. toxickým kolonialismem a především chránit životní 

prostředí. 

Hlavní změnou, kterou nová organizace přináší, je rozdělení mezinárodního trhu s odpady na dvě 
skupiny, a to na skupinu členů OECD a na skupinu zbylých zemí. Státy těchto skupin mohou dále 

provádět mezinárodní obchod s recyklovatelným i nebezpečným odpadem, avšak pouze uvnitř dané 
skupiny a s dodržením regulací, které implikuje Basilejská úmluva. Obchod s odpady mezi státy z různých 

skupin je povolen pouze pro recyklovatelné odpady. Organizace dále zavádí kontrolní komisi, ověřující, 

zda importující stát skutečně disponuje kapacitami pro ekologické zpracování odpadu. 

Jako hlavní slabinu mezinárodní organizace vnímáme její přijetí rozvojovými státy. Obchod s odpadem 
pro ně představuje velmi jednoduchou formu zisku. Především z tohoto důvodu organizace ponechává 

možnost obchodu s recyklovatelným odpadem, jehož zpracování zároveň sníží nezaměstnanost v 
rozvojových zemích. 

Dalším protiargumentem je finanční náročnost činnosti kontrolní komise. Slabinou je také fakt, že 

nejekologičtější variantou je zpracování recyklovatelného odpadu co nejblíže místě jeho původu bez 
zbytečného transportu. Z tohoto důvodu organizace zavádí enviromentální poplatek, kterému podléhá 

každá mezinárodní transakce odpadu. Subjekty jsou tím ekonomicky motivovány hledat ekologičtější 

zpracování odpadu a financování organizace je tak částečně pokryto. 

Neméně významnou slabinou je přijetí těchto regulací rozvinutými státy. Například USA vývozem odpadu 

oficiálně „recyklují“ 20% svého papíru a 50% plastových lahví. 

Je tedy na zvážení celého mezinárodního společenství, kde stojí naše priority. Nová mezinárodní 

organizace přináší jednoznačné řešení, šetrné jak k přírodě, tak k ekonomickým zájmům mezinárodních 
aktérů. A proto je dle našeho názoru ideální mezinárodní organizací. 

Text II. části: 

Nejvýznamnějším spojencem Velké Británie jsou jednoznačně Spojené státy americké. Vedle 

ekonomické spolupráce1 mluvíme především o společném postupu v otázkách bezpečnostní politiky. 

V zahraničněpolitických otázkách spojuje země členství v NATO.2 Hlavním bodem společné agendy je 
boj proti terorismu, významně ovlivněný událostmi z 11. září 2001.3 Společný postup můžeme sledovat 

na řadě zahraničních vojenských misí, jakými jsou např. invaze do Iráku, Afghánistánu, intervence v 
Libyi; společný diplomatický postup při americké intervenci v Sýrii a obecně kooperace při boji proti 

teroristickým organizacím.4 

Aktuálním společným zájmem je stabilizace bezpečnostní situace v Iráku, kde probíhá mise NATO, jejíž 
náplní je výcvik iráckých bezpečnostních jednotek za účelem potírání terorismu a činnosti IS.5 

Ve světle nadcházejícího brexitu můžeme navíc očekávat prohlubování tohoto vztahu.6 
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