Cíle udržitelného
rozvoje 2015-30:
příležitosti a výzvy
Financování rozvoje a možnosti zapojení ČR

SDGs: 17 cílů pro lepší svět


K 17 základním cílům 169 podcílů – všechny univerzálně platné



Od r. 2000 nová globální situace
nově „univerzální“ cíle s
přesahem na „univerzální“ problémy globalizovaného světa


„staré“ priority (chudoba, výživa, zdraví, vzdělání) – č. 1-6



udržitelná energie (č. 7)



inkluzivní růst (č. 8)



odolná infrastruktura, udržitelná industrializace a podpora inovace (č. 9)



Snižování nerovnosti uvnitř států i globálně (č. 10)



udržitelná města (č. 11) a udržitelná spotřeba a výroba (č. 12)



Klima (č.13), oceány (č. 14), ekosystémy (č. 15), good governance (č. 16) a
globální partnerství (č. 17)

SDGs: 17 cílů pro lepší svět


Obsahově hotovy (včetně 169 specifikujících podcílů – pouze doplnění „x“)



Zbývá dokončit dohodu na financování + monitoring a review (během léta)



FINANCOVÁNÍ – tlak na změnu v důsledku:


ODA ve 2013 nejvyšší od 2000 (nárůst o 63 %), ale pouze 135 mld. USD z
cca 7 bil. USD dostupných rozvojovým zemím (hl. veřejné domácí a zahr.
soukr. finance)



Podíl tzv. rozvojových států na globálních úsporách vzrostl „z ničeho“ na
46 %



30 % FDI toky South-South / 2012: Čína 5. největší zahraniční investor



pro MICs tvoří ODA pouze 6 % veškerých vnějších USD (atd. atd.)

DŮRAZ NA NEJMÉNĚ ROZVINUTÉ STÁTY (LDCs
(LDCs),
),
KDE „ODA“ JEDINÝM ZDROJEM PŘÍJMŮ

SDGs: 17 cílů pro lepší svět


OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A FINANCOVÁNÍ SDGs (stávající systém)


Zásadní vnitřní finanční mechanismy „Úmluv z Ria 1992“ (UNFCCC, CBD,
UNCCD)



např. u CBD závazek zdvojnásobit financování do r. 2020 / UNFCCC: 100 mld.
do GCF do r. 2020 + Climate Finance Funds (financování adaptace/mitigace ve
48 státech)



V r. 1992 ustaven Globální fond životního prostředí (GEF), který je zásadní ve
financování projektů (Rio úmluvy + POPs, Montreal, Rtuť)



pro období 2015 – 2018 rozpočet 4,5 mld USD na rozvojové projekty – alokace
pro jednotlivé rozvojové země: https://www.thegef.org/gef/GEB



GEF – 11 implementačních agentur: EBRD, FAO, UNEP, UNIDO, UNDP, WWF, WB,
IFAD + rozvojové banky (Asie, Afrika, jižní Afrika)

SDGs: zásadní vliv na podobu strategických dokumentů
SDGs:
Úmluv a tím také na projekty GEF (národní ZRS - update)

MAR

GEF

MEAs

Post2015/SDGs
Post2015/
SDGs

Národní
ZRS

SDGs: 17 cílů pro lepší svět


Vedle využití stávajícího systému nové příležitosti



Monitoring and Review (MAR) zásadní – inovativní přístupy, BIG DATA
atd.



MAR 3 úrovně:


Národní – hl. úloha NSÚ a využití stávajících mechanismů (v rozvojových
státech nutně nové kapacity)



Regionální – hl. úloha regionálních ekonomických komisí OSN (ECA, ECE,
ECLAC, ESCAP, ESWA) – navýšení financí



Globální – hl. role HLPF (nutný upgrade)

VŠE ZATÍM BEZ KONKRÉTNÍCH FINANČNÍCH ZÁVAZKŮ, ALE PŘEDPOKLAD
ROZSÁHLÉ MOBILIZACE ZDROJŮ PRO TUTO OBLAST  PŘÍLEŽITOSTI

SDGs: 17 cílů pro lepší svět
PŘÍKLAD MOŽNÉHO VYUŽITÍ NÁSTROJŮ EU NEJEN PRO OBLAST ŽP


Program EU pro pozorování Země COPERNICUS


Komponent KLIMA/OCEÁNY/ZEMĚ/RIZIKA A KATASTROFY/ATFMOSFÉRA



Data zdarma, volně přístupná (zatím jedna družice, časem další)



Konkrétní příklady možného využití:

NÁRODNÍ ÚROVEŇ – MAR ovzduší (PM, GHG, NOx - zdraví, města)
REGIONÁLNÍ ÚROVEŇ – MAR následků zemětřesení/povodní a dalších katastrof
(nově cíl 1 s důrazem na „vulnerable“ groups, ale i 2 atd.)
GLOBÁLNÍ ÚROVEŇ – MAR znečištění oceánů (cíl 14)

www.copernicus.eu

ROLE MŽP v procesu zapojování ČR


Koordinační místo pro úmluvy a organizace (GEF,
UNFCCC, COPERNICUS, UNEP, UNECE …) s mnoha
národními kontaktními místy (např. GEF kontakty s mnoha
kolegy ve všech státech GEF)



Dlouhodobě uznávaná pozice na mezinárodním poli +
zastoupení ČR vysoko v hierarchii OSN (UNEP – bývalý
ministr ŽP šéf regionální kanceláře Ženeva)



Nutná spolupráce se zastupitelskými úřady (role MZV!)

Děkuji za pozornost!

Mgr. Lukáš Pokorný
Vedoucí odd. mezinárodních organizací
Ministerstvo životního prostředí

Lukas.Pokorny@mzp.cz

