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Přítomní: Helena Čížková (MZV), Viktor Havlice (MPO), Candida Horňáková (MZV), Anna 
Kárníková (ÚV), Jan Mareš (ÚV), Jiří Muchka (MZV), Zdeněk Pagáč (MF), Karin Pavone (MZV), 
Lukáš Pokorný (MŽP), Veronika Stromšíková (MZV) 

Body jednání: 

1)	Informace	o	průběhu	přípravy	SGDs	

Proběhlé 

- dne 14. 10. 2014 se v Bruselu konala první kolo jednání k návrhu Rady EU, obecně 
považován za dobrý začátek a akceptován jako východisko pro další jednání, vzneseno 
k němu nicméně široké spektrum (vzájemně nekompatibilních) návrhů na doplnění, 
připomínek či zkrácení (vypuštění některých míst); shoda panuje na tom, že 
k jednotlivým cílům mají být přirazeny indikátory a přístup EU má být proaktivní, 
uplatňující princip pevnosti v principech a flexibilitě postupů; 

- na jednání této pracovní skupiny byl vznesen některými zeměmi (Skandinávie + VB), aby 
se do závěrů Rady k SDGs promítl i starý závazek poskytovat ODA ve výši 0,7 % HDP – 
proti tomuto návrhu vystoupilo Polsko, které hledá koaliční potenciál pro prosazování 
odlišné pozice těch zemí, pro které je tento závazek nedosažitelný, návrh např. kolektivní 
závazku EU; jednání o české pozici k ODA proběhne v rámci Rady vlády pro zahraniční 
rozvojovou spolupráci v závěru listopadu 

Budoucí 

- 4. 11. proběhne další jednání, očekává se, že zhruba týden předtím bude uvolněna nová 
verze draftu Závěrů Rady EU, jejich přijetí se očekává závěry 12. /17. 12. 2014 

- dne 13. 11. 2014 proběhne v Bruselu seminář k MoI, k MoI se očekává sdělení EK 
v průběhu ledna 2015 

- dne 24. 11. proběhne v Bruselu expertní seminář k financování rozvoje a SDGs a k 16. cíli 
SDGs 

2)	Financování	rozvojové	pomoci	(ODA)	a	vazba	na	SDGs	

- většina států neplní své ODA závazky, snaha ji redefinovat (např. proměnit vzor jejího 
výpočtu, započítat soukromé investice či humanitární pomoc atp.) 



- státy G 77 tlačí Západ/Sever do zvýšení finanční pomoci (až na 1 % HDP), naproti tomu 
Západ/Sever preferuje nefinanční formy pomoci (capacity building, výměna technologií, 
posílení struktur global financial governance), klade důraz na zapojení dalších nestátních 
aktérů a transparentnost 

- pozice ČR k této otázce zatím není zformulována, diskuse proběhne na listopadovém 
setkání RV ZRS, nutná je politická shoda min. na náměstkovské úrovni 

- globálně se bude ODA diskutovat 6/2015 na konferenci o financování UR v Addis Abebě, 
EU podporuje, aby se finální dohoda o financování a MoI odvíjela od výstupů expertního 
mezivládního výboru k financování udržitelného rozvoje 

3)	Závěry:	

1) Po rozeslání nového draftu Závěrů rady EU (v týdnu od 27. října 2014) zaslat komentáře 
jednotlivých resortů k novému návrhu – termín bude upřesněn současně s rozesláním 
nového draftu 

2) Poslat komentáře resortů k otázkám obsaženým v příloze záznamu z jednání k MoI ze 
dne 8. 10. 2014 – do pondělí 10. listopadu 2014 

3) Do budoucna zvážit vytvoření platformy, která institucionálně propojí rozvojové agendy 
a agendy SDGs (u vybraných problémů možno využít společné jednání PS RV UR a PS RV 
ZRS) 

 

Přílohy:	

1) Záznam a příloha z expertního semináře EK na téma prostředků implementace agendy „post-
2015“, 8. 10. 2014, Brusel 

 

Zápis vyhotovil: Jan Mareš 

 


