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Udržitelné cíle rozvoje v politice vnější
spolupráce Evropské unie
-Rok 2015 je klíčový z hlediska formulace nového globálního přístupu
k rozvoji. Končí realizace MDG (2000-2015), jejichž hlavního poslání –
snížení globální chudoby bylo částečně dosaženo.
- Připravuje se přijetí a schválení nových Cílů udržitelného rozvoje
SDG (2016-2030) – nejsou již vyhrazeny jen rozvojovým zemím –
udržitelný rozvoj má globální dimenzi a zahrnuje tři nedílné složky ekonomická, sociální a ochrany životního prostředí.
-Novou formou celosvětové spolupráce pro rozvoj má být Globální
partnerství pro rozvoj – mnohovrstevní systém zahrnující všechny
hráče - veřejné, soukromé, občanskou společnost a na všech úrovních –
globální, národní, regionální, místní.

Otevřená pracovní skupina při GT OSN vypracovala
návrh 17 nových SDG
•

1.Konec chudoby ve všech jejích podobách a všude;
2. Konec hladu, zajistit globální potravinovou bezpečnost a lepší výživu a podporu udržitelného zemědělství;
3. Zajistit zdravý život a podporovat blahobyt pro všechny v každém věku;
4. Zajistit inkluzívní a spravedlivé kvalitní vzdělání a podporovat příležitosti celoživotního vzdělání pro
všechny;
5. Dosažení rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen a dívek;
6. Zajištění dostupnosti a udržitelného hospodaření s vodou a kanalizace pro všechny;
7. Zajistit přístup k cenově dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii pro všechny
8. Podporovat trvalý, začleňující a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a
důstojnou práci pro všechny;
9. Vybudovat pružnou infrastrukturu, podporovat začlenění a udržitelnou industrializaci a podporovat
inovace;
10. Snížení nerovností uvnitř a mezi zeměmi;
11. Přeměnit města a lidská sídla na inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná;
12. Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu;
13. Přijmout naléhavá opatření pro boj proti změně klimatu a jejím dopadům;
14. Ochrana a udržitelné způsoby využívání oceánů, moří a mořských zdrojů pro udržitelný rozvoj;
15: Ochrana, obnovení a podpora udržitelného využívání suchozemských ekosystémů, udržitelného
hospodaření v lesích, boj proti desertifikaci, zastavení degradace půdy a zastavení úbytku biologické
rozmanitosti;
16. Podporovat mírové a začleněné společnosti pro trvale udržitelný rozvoj, zajistit přístup ke spravedlnosti
pro všechny a vytvořit efektivní, odpovědné a začleňující instituce na všech úrovních;
17. Posílit prostředky implementace a oživení globálního partnerství pro udržitelný rozvoj

Příprava na novou etapu globální rozvojové
politiky
•

Během nadcházejícího roku se uskuteční globální vrcholná setkání
na úrovni Organizace spojených národů, kde se bude vyjednávat o
novém rozvojovém rámci.

•

Třetí mezinárodní konference o financování rozvoje v Addis Abebě
6.-9. července).

•

Summit OSN v New Yorku v září, kde by měla být nová rozvojová
agenda přijata.

•

21. konference Rámcové konvence OSN o klimatických změnách
v Paříži v prosinci 2015.

Financování SDG
•

Odhadované náklady na realizaci SDGs budou obrovské

•

UNCTAD odhaduje investiční potřeby v rozvojových zemích na 3,9
bilionů USD ročně, z nichž 2,5 bilionu USD nejsou pokryty.

•

ODA, která dosáhla vloni rekordních 139 mlrd. USD nestačí.

•

Na druhé straně ve světě existuje obrovská suma prostředků – jen v
bankách je 121 bilionů USD aktiv, v penzijních fondech 34 bilionů, v
pojišťovnách 28 bilionů, v nadnárodních společnostech 25 bilionů a v
suverenních investičních fondech 6,5 bilionů.

•

Úkolem je mobilizovat tyto zdroje, zaměřit je na potřeby rozvoje a
zajistit jejich účinné využívání.

Nové formy zapojení soukromého sektoru
do rozvojové spolupráce
•

Bez zapojení soukromého sektoru do rozvoje nebude možné
dosáhnout cílů udržitelného rozvoje.

•

Jen soukromý sektor může přinést růst a pracovní místa, zdroje pro
odstranění chudoby a finance pro veřejné potřeby.

•

Nástroje pro zapojení soukromého sektoru: tradiční a inovativní.

•

Tradiční – FDI, PPP, obchod, transfer know-how …

•

Inovační – blending, zvýhodněné úvěry (krytí rizik), charitativní
venture kapitál, crowdfunding, mikroúvěry, sociální ekonomika,
transfery úspor migrantů …

•

Výzvy: jak propojit zájmy soukromých firem s cíli rozvoje (CSR,
rozvojové platformy, transparentnost (daňová).
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