Úřad vlády České republiky
Odbor pro udržitelný rozvoj
Zápis pracovní skupiny RVUR k SDGs
Datum konání: 22. 9. 2014, 15:00
Místo konání: Úřad vlády
Přítomní: Jiří Bendl (ÚV), Helena Čížková (MZV), Jindřich Fryč (MŠMT), Viktor Havlice (MPO),
Candida Horňáková (MZV), Denisa Ječmenová (ÚV), Jiří Jungr (MZe), Anna Kárníková (ÚV),
Marcela Kubicová (MZD), Bedřich Moldan (COŽP UK), Jiří Muchka (MZV), Eva Němečková
(MPSV), Zdeněk Pagáč (MF), Lukáš Pokorný (MŽP), Jakub Rinke (MZD)
Body jednání:
1) Obnovení činnosti RVUR a vznik Výboru pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému
rozvoji
-

Anna Kárníková informovala přítomné o prvním zasedání obnovené RVUR, které
proběhlo dne 4. 9. 2014, na něm byl ustanoven 8. výbor Rady pro koordinaci pozic ČR,
výhledově bude doplněn o zástupce soukromého sektoru (NGO i podnikatelé), zápis
z prvního jednání Rady vlády je přílohou tohoto zápisu

2) Informace o průběhu přípravy SGDs
-

-

-

byl zveřejněn výsledek otevřených pracovních skupin (OWG), který má být jedním
z vstupů GT OSN pro jeho souhrnnou zprávu (očekávána v průběhu 11/2014) a bude
přes veškeré výhrady sloužit jako základ pro další jednání
komplikovanost vyjednávání kvůli 2 liniím vyjednávání: I) OSN, II) EU; klíčové je
vyjednávání v EU, v OSN jsou velmi krátké termíny
na úrovni EU se poslední jednání k EU konalo 15. 9. na společném zasedání výborů
CODEV/CONUN/WPIEI, EU pozice není stále jednotná: na jedné straně panuje obava, že
otevření SDGs povede ke ztrátě dosud získaných pozic, na straně druhé zaznívá kritika,
že stávající podoba dokumentu je nepřehledná, nesystémová a špatně
komunikovatelná veřejnosti – shoda panuje pouze na tom, že pozice EU má být flexibilní
v procesu a pevná v hodnotách
do 1. 9. měly členské státy odevzdat poskytnout předsednické zemi návrhy na vlastní
pozici (Key Messages), společná pozice EU bude vyjednávána od poloviny 10/2014 (v pol.
října se očekává první návrh Závěrů rady EU) – podle VB má být položen důraz na
nefinanční prostředky implementace (např. vzdělávání), důležité budou tři body: a)
klima (tak, aby neduplikovalo klimatickou konferenci), b) výklad principu společné, ale
sdílené odpovědnosti (CBDR), c) indikátory

1

-

-

-

do konce roku 2014 rezoluce o podobě summitu 2015 v Paříži, před členskými státy stojí
otázka po podobě vyjednávání: buď bude průběžné, nebo bude probíhat v dopředu
stanovených termínech (např. jeden týden v měsíci)
6/2015 se uskuteční konference o financování udržitelného rozvoje v Addis Abeba,
diskutovat se bude o SDGs, prostředcích jejich implementace a hodnotícím rámci
(monitoring, indikátory) – zejména otázka indikátorů bude klíčová, ale o té zatím nejsou
konkrétnější zmínky
vztah k rozvojové pomoci: v posledních letech došlo k paradigmatickému zlomu, kdy
udržitelný rozvoj začíná být chápán jako nadřazený tradiční rozvojové pomoci, je kladen
větší důraz na odpovědnost příjemce a zapojení soukromého sektoru – jedním z výstupů
expertního meziresortního výboru k financování udržitelného rozvoje je, že na světě je
dost peněz, ale na špatném místě a ve špatných rukou, proto je třeba budovat
transparentní a důvěryhodné infrastruktury

3) Komunikační strategie Výboru
-

-

diskutována možnost využít pro propagaci RVUR fakt, že rok 2015 byl vyhlášen
Evropským rokem rozvoje (EYD) – Jiří Muchka upřesnil, že tato iniciativa EK a EP má za
cíl popularizovat výsledky rozvojové (spolu)práce v členských zemích EU, příjemcem
grantu v hodnotě 150 000 euro je na české straně Česká rozvojová agentura, plán na
čerpání tohoto grantu byl široce diskutován RVZRS
komunikační strategii výboru je třeba sladit s komunikační strategií Rady, je třeba si
vyjasnit komunikaci s resorty
je třeba komunikovat s veřejností proměnu paradigmatu ODA → udržitelný rozvoj

Závěry:
1) Analyzovat draft SDGs na základě struktury Ministerstva životního prostředí (vazby na
strategické dokumenty ČR, EU) tak, aby si resorty postupně formulovaly podrobnější
pozice k návrhu
2) OUR navrhne strukturu práce, aby byla zřejmá role všech aktérů (resorty, MZV, evropská
sekce ÚV)
3) První setkání Výboru proběhne do poloviny října, datum bude upřesněno
Doplnění ze dne 22. října 2014 k Závěru 3)
Závěr revidován s ohledem na časový tlak a vývoj práce Výborů RVUR – rozšířený Výbor se sejde
v rámci Fóra pro udržitelný rozvoj dne 28.11. 2014, čas bude upřesněn, častější setkání se budou
konat v užší meziresortní skupině, která bude oficiálně vedena jako Pracovní skupina pod
Výborem pro koordinaci pozic ČR k UR.
Přílohy:
1) Zápis z 26. Jednání RVUR ze dne 4. 9. 2014

Zápis vyhotovil: Jan Mareš
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