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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Výroční strategická zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje (SDGs)
(2018/2279(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na rezoluci Organizace spojených národů nazvanou „Přeměna našeho světa: 
Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“, která byla přijata na summitu OSN o udržitelném 
rozvoji dne 25. září 2015 v New Yorku,

– s ohledem na Rámcovou úmluvu Organizace spojených národů o změně klimatu 
(UNFCCC), na Pařížskou dohodu přijatou na 21. konferenci smluvních stran (COP21) 
v Paříži dne 12. prosince 2015 (Pařížská dohoda) a na předložení zamýšlených 
vnitrostátně stanovených příspěvků EU a jejích členských států ze strany Lotyšska 
a Evropské komise dne 6. března 2015,

– s ohledem na třetí mezinárodní konferenci o financování rozvoje, která se konala 
v Addis Abebě ve dnech 13.–16. července 2015,

– s ohledem na společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise 
ze dne 7. června 2017 nazvané „Nový evropský konsensus o rozvoji – „Náš svět, naše 
důstojnost, naše budoucnost“ ’1,

– s ohledem na všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 
2020 s názvem „Spokojený život v mezích naší planety“2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. května 2015 o financování rozvoje3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. května 2016 o sledování a přezkumu Agendy 
pro udržitelný rozvoj 20304,

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. června 2016 o EU zprávě o soudržnosti politik 
ve prospěch rozvoje za rok 20155,

– s ohledem na své usnesení ze dne 22. listopadu 2016 o zvýšení účinnosti rozvojové 
spolupráce6,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 20. června 2017 ohledně reakce EU na Agendu 
pro udržitelný rozvoj 2030 (10502/17),

                                               
1 Úř. věst. C 210, 30.6.2017, s. 1.
2 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 2013 (Úř. věst. L 354, 

28.12.2013, s. 171).
3 Úř. věst. C 353, 27.9.2016, s. 2.
4 Úř. věst. C 76, 28.2.2018, s. 45.
5 Úř. věst. C 86, 6.3.2018, s. 2.
6 Úř. věst. C 224, 27.6.2018, s. 36.
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– s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2017 o úsilí EU v oblasti udržitelnosti7,

– s ohledem na monitorovací zprávu Eurostatu za rok 2018 o pokroku při plnění cílů 
udržitelného rozvoje v kontextu EU,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2018 o evropském semestru pro koordinaci 
hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 20188,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. září 
2018 nazvané: „Ukazatele, které jsou vhodnější pro hodnocení cílů udržitelného rozvoje 
– příspěvek občanské společnosti“,

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 18. října 2018(EUCO13/18),

– s ohledem na příspěvek vícestranné platformy pro cíle udržitelného rozvoje 
k diskusnímu dokumentu Komise s názvem „Směrem k udržitelné Evropě do roku 
2030“, jenž byl zveřejněn dne 12. října 2018,

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

– s ohledem na společná jednání Výboru pro rozvoj a Výboru pro životní prostředí, 
veřejné zdraví a bezpečnost potravin podle článku 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin (A8-0000/2019),

A. vzhledem k tomu, že Agenda 2030 má transformační potenciál a stanovuje univerzální, 
ambiciózní, komplexní, nedělitelné a vzájemně provázané cíle, které se zaměřují na 
vymýcení chudoby, boj proti diskriminaci a podporu prosperity, odpovědnost za životní 
prostředí, sociální začleňování a dodržování lidských práv a upevnění míru 
a bezpečnosti; vzhledem k tomu, že tyto cíle vyžadují přijetí okamžitých opatření, 
aby mohly být v plném rozsahu a účinně provedeny;

B. vzhledem k tomu, že Agenda 2030 je založena na základních hodnotách Unie, jimiž 
jsou demokracie a účast, sociální spravedlnost, solidarita a udržitelnost, dodržování 
zásad právního státu a lidských práv, a to jak v Evropě, tak po celém světě, a ve svém 
úsilí dosáhnout cílů udržitelného rozvoje proto přirozeně vychází z plánů Evropské unie 
vytvořit pro Evropu lepší, zdravější a udržitelnější budoucnost;

C. vzhledem k tomu, že řada cílů udržitelného rozvoje a 169 cílů Agendy pro udržitelný 
rozvoj 2030 se přímo týkají pravomocí a povinností Unie vedle vnitrostátních, 
regionálních a místních orgánů, a jejich provádění vyžaduje tudíž skutečnou 
víceúrovňovou správu s aktivním a rozsáhlým zapojením široké veřejnosti, občanské 
společnosti a soukromého sektoru;

D. vzhledem k tomu, že Parlament, Rada a Evropská rada vyzvaly ke komplexní strategii 
pro provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a zdůraznily, že tato strategie by měla 
zahrnovat harmonogram, cíle a konkrétní opatření, jež budou odrážet Agendu 2030 

                                               
7 Úř. věst. C 334, 19.9.2018, s. 151.
8 Přijaté texty P8_TA(2018)0077.
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ve všech příslušných vnitřních a vnějších politikách EU; vzhledem k tomu, že k měření 
a systematickému sledování provádění této strategie a zjišťování nedostatků jsou nyní 
i v budoucnu nutné společné ukazatele a referenční hodnoty;

E. vzhledem k tomu, že podle 7. akčního programu pro životní prostředí má Komise 
vyhodnocovat, jaké dopady má spotřeba potravin a ostatních komodit v Unii na životní 
prostředí v celosvětovém měřítku;

F. vzhledem k tomu, že financování cílů udržitelného rozvoje představuje obrovskou 
výzvu, která vyžaduje silné a globální partnerství a využívání všech forem financování 
(z domácích, mezinárodních, veřejných, soukromých a inovativních zdrojů) 
i nefinančních prostředků; vzhledem k tomu, že soukromé financování může veřejné 
financování doplňovat, nikoli však nahradit;

G. vzhledem k tomu, že politické fórum OSN na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj 
se sejde na summitu pod záštitou Valného shromáždění OSN v září 2019, aby bylo 
zhodnoceno provádění Agendy 2030 jako celku, a na ministerské úrovni v červenci 
2019, aby byl přezkoumán pokrok v oblasti cíle udržitelného rozvoje č.4 (kvalitní 
vzdělávání), č.8 (důstojná práce a hospodářský růst), č.10 (snížení nerovností), č.13 
(opatření v oblasti klimatu), č.16 (mír, spravedlnost a silné instituce) a č.17 (partnerství 
pro dosažení cílů);

H. vzhledem k tomu, že politické fórum OSN na vysoké úrovni poskytuje EU a jejím 
členským státům vhodný prostor pro přezkoumání jejich pokroku při prosazování 
Agendy 2030 prostřednictvím dobrovolných vnitrostátních přezkumů; vzhledem 
k tomu, že dokončené dobrovolné vnitrostátní přezkumy slouží k posouzení pokroku 
v oblasti cílů udržitelného rozvoje a k vymezení nedostatků a výzev;

Vedoucí postavení Evropy v oblasti univerzálních hodnot v mnohostranném rámci pro 
člověka, planetu a prosperitu

1. zdůrazňuje, že cílem Agendy 2030 je dosáhnout lepších životních podmínek pro 
všechny, aniž by byl kdokoli opomenut, a že tři pilíře udržitelného rozvoje (sociální, 
environmentální a hospodářský rozvoj) a také správní rozměr mají pro dosažení cílů 
udržitelného rozvoje zásadní význam; poukazuje na to, že udržitelný rozvoj je 
základním cílem Unie v souladu s čl. 3 odst. 3 Smlouvy o EU a že by měl být ústředním 
bodem debaty o budoucnosti Evropy a její prezentaci;

2. zdůrazňuje, že Unie by měla obnovit své odhodlání stát se celosvětovým průkopníkem 
při provádění Agendy 2030 a cílů udržitelného rozvoje, společně se svými členskými 
státy, v souladu se zásadou subsidiarity a v úzké spolupráci se svými mezinárodními 
partnery; zdůrazňuje, že Agenda 2030 musí dále urychlit koordinovaný přístup, který 
propojí vnější činnost EU a její další politiky, a soudržnost napříč všemi finančními 
nástroji Unie, a docílit tak celosvětové reakce a závazku směřujících k udržitelnému 
růstu a rozvoji;

3. vítá skutečnost, že mnohé členské státy a partnerské země mimo EU vynaložily značné 
úsilí na vytvoření mechanismů a strategií pro provádění cílů udržitelného rozvoje 
a jejich začlenění do svých politik a správních rámců;
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4. konstatuje, že v roce 2015 se všechny evropské státy, členové EU i nečlenské země, 
zavázaly k provádění Agendy 2030; domnívá se, že v souvislosti s diskusí 
o budoucnosti Evropy by mělo být zváženo vytvoření celoevropského rámce pro plnění 
cílů udržitelného rozvoje mezi členskými státy EU, EHP, signatáři dohod o přidružení 
k EU, kandidátskými zeměmi EU a také se Spojeným královstvím poté, co z EU 
vystoupí;

Posílení strategických a společných opatření EU k dosažení globálních cílů 

5. vyzývá Komisi, aby jasně identifikovala stávající mezery ve všech příslušných 
politikách s cílem posoudit, co je třeba učinit do roku 2030, pokud jde o politiky EU, 
právní předpisy, správu a provádění, a aby bez dalšího odkladu předložila úplnou 
zprávu o stávajících nedostatcích, aby následně do konce roku 2019 předložila ucelenou 
strategii;

6. vyzývá Komisi, aby navrhla komplexní strategii EU 2030 pro provádění cílů 
udržitelného rozvoje, která by měla integrovat tyto cíle v rámci politik a správy EU, 
s cílem posílit schopnost Unie plnit své závazky ve vztahu k Agendě 2030;

7. opakuje svůj požadavek, pokud jde o takovou strategii, a zdůrazňuje, že je třeba jasně 
stanovit společné ukazatele a referenční hodnoty, analyzovat, jak jsme vzdáleni cílům, 
definovat potřebná opatření a prostředky pro jejich provádění; zdůrazňuje, že strategie 
EU 2030 by měla rovněž nastínit, kdy a jak Komise a spolutvůrce právních předpisů 
provedou posouzení dopadu na udržitelný rozvoj s cílem přesměrovat stávající politiky 
a formulovat nové legislativní návrhy, přezkoumat či přepracovat právní předpisy Unie;

8. požaduje jasné určení a diferenciaci úrovně správy, na níž by měly být cíle naplňovány, 
přičemž zdůrazňuje, že by měla být dodržována zásada subsidiarity;

9. zdůrazňuje, že je třeba, aby EU vypracovala integrovaný a participativní rámec pro 
monitorování, odpovědnost a přezkum, jehož součástí by byly informace a relevantní 
rozčleněné údaje na vnitrostátní i nižší úrovni, přičemž uznává, že samotný Eurostat 
nemůže komplexně zachytit všechny rozměry pokroku v oblasti cílů udržitelného 
rozvoje s přihlédnutím k vedlejším účinkům a potřebě ukazatelů, které nemají čistě 
ekonomickou povahu;

Soudržnost politik, koordinace a začleňování cílů udržitelného rozvoje 

10. zdůrazňuje význam lepší koordinace a spolupráce mezi rozhodovacími orgány, různými 
organizacemi a příslušnými zúčastněnými stranami i v jejich rámci za účelem provádění 
Agendy 2030 a dosažení větší soudržnosti politik ve prospěch udržitelného rozvoje;

11. vítá ustavení pracovní skupiny Agenda 2030 v rámci Rady pro obecné záležitosti; 
vyzývá k zavedení mechanismů koordinace cílů udržitelného rozvoje a mechanismů 
spolupráce mezi Parlamentem, Radou a Komisí a k zapojení všech tří orgánů 
do budoucí mnohostranné platformy pro udržitelný rozvoj;

12. vítá závazek Komise začlenit cíle udržitelného rozvoje do svého programu pro 
zlepšování právní úpravy a zdůrazňuje potenciál strategického využívání nástrojů 
ke zdokonalování právní úpravy pro hodnocení soudržnosti politik EU s ohledem 
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na Agendu 2030; vyzývá Komisi, aby zavedla ověřování souladu všech nových politik 
a předpisů s cíli udržitelného rozvoje, zajistila plnou soudržnost politik při naplňování 
těchto cílů a zároveň aby podporovala součinnost, usilovala o vedlejší přínosy 
a zabránila kompromisům jak na unijní, tak na vnitrostátní úrovni;

13. vyzdvihuje úlohu pravidelných a náležitých posouzení dopadu ex-ante v tomto směru; 
připomíná povinnost, zakotvenou ve Smlouvě, zohledňovat cíle rozvojové spolupráce 
ve všech politikách, které by mohly mít vliv na rozvojové země;

Dobrovolné vnitrostátní přezkumy a zprávy EU pro politické fórum OSN na vysoké úrovni 
2019

14. vyzývá členské státy, aby prováděly pravidelné a inkluzivní přezkumy pokroku, 
a vybízí ty členské státy, které se dosud nezavázaly k dokončení dobrovolných 
vnitrostátních přezkumů, aby tak v souladu s Agendou 2030 učinily;

15. vyzývá Komisi, aby pravidelně prováděla analýzy dobrovolných vnitrostátních 
přezkumů členských států s cílem posoudit pokrok a osvědčené postupy; dále vyzývá 
k analýze dobrovolných vnitrostátních přezkumů nejméně rozvinutých zemí s cílem 
určit potřeby, odstranit nedostatky a posílit podporu a spolupráci a úzce spolupracovat 
v rámci OECD na rozvoji mechanismů vzájemného hodnocení úspěšných strategií 
provádění cílů udržitelného rozvoje a opatření v oblasti domácích a vnějších politik 
a na lepším monitorování negativních vnějších vedlejších účinků;

16. rozhodně podporuje závazek Unie dokončit dobrovolný přezkum v rámci politického 
fóra OSN na vysoké úrovni v souladu s Agendou 2030; vyzývá Komisi, aby předložila 
souhrnný přezkum, který bude obsahovat zprávy o všech cílech udržitelného rozvoje 
a všech oblastech politik, na něž se vztahují Smlouvy; zdůrazňuje, že podávání zpráv 
EU, včetně nadcházející společné souhrnné zprávy o podpoře EU pro rozvojové země, 
by mělo zahrnovat analýzu současného stavu a stávajících nedostatků a mezer;

17. vítá nadcházející hloubkový přezkum cílů udržitelného rozvoje č. 4 (kvalitní 
vzdělávání), č.8 (důstojná práce a hospodářský růst), č.10 (snížení nerovností), č.13 
(opatření v oblasti klimatu), č.16 (mír, spravedlnost a silné instituce) a č.17 (partnerství 
pro dosažení cílů) a očekává, že Unie přispěje k přezkumu v plném rozsahu;

18. zdůrazňuje, že věda, technologie a inovace jsou obzvláště důležité nástroje pro 
uplatňování cílů udržitelného rozvoje; zdůrazňuje, že program Horizont 2020 a budoucí 
rámcový program pro výzkum musí lépe začlenit koncepci udržitelného rozvoje 
a společenské problémy;

°

° °

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Organizaci pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj a Spojeným národům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Na úrovni OSN probíhá každoročně v červenci monitorování a přezkum pokroku při 
dosahování cílů udržitelného rozvoje na politickém fóru na vysoké úrovni a každé čtyři roky 
na úrovni hlav států a předsedů vlád; ti se sejdou poprvé v září roku 2019. 

Evropská unie se zavázala, že v roce 2019 podá společně zprávu o úsilí EU v souvislosti 
s agendou, a to nad rámec dobrovolných vnitrostátních přezkumů, které již provedly téměř 
všechny členské státy EU. Cílem této strategické zprávy z vlastního podnětu, kterou společně 
vypracoval Výbor pro rozvoj a Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin, je přispět k hodnocení EU. 

Zpráva je vydána téměř čtyři roky po slavnostním přijetí Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 
všemi hlavami států a předsedy vlád členských států OSN a následuje po několika letech 
jednání, v nichž Evropská unie hrála vedoucí úlohu. Cíle udržitelného rozvoje jsou důležitou 
inovací v rámci multilateralismu a systému OSN a jsou klíčovou hnací silou probíhající 
reformy OSN a zásadních změn v dlouhodobějším plánování politiky v mnoha zemích 
na celém světě. Na rozdíl od rozvojových cílů tisíciletí jsou cíle udržitelného rozvoje 
univerzální, průřezové povahy a vzájemně propojené. Pro EU a její členské státy tedy 
přinášejí efekt na evropské, vnitrostátní, tj. domácí, regionální a místní úrovni, ale i 
v mezinárodním měřítku. 

Tato iniciativa, jejímž cílem je přijmout společnou zprávu, vychází z toho, že Parlament by 
měl vyjádřit svůj názor v době, kdy nelze považovat za samozřejmost multilaterální 
spolupráci, která bude přínosná pro člověka, planetu i prosperitu a přinese opatření v oblasti 
klimatu, solidaritu a mír. Potřeba užší spolupráce mezi oběma výbory a větší zapojení 
Parlamentu do prosazování Agendy 2030 v Evropě i mimo ni se jasně projevily během 
společné delegace ad hoc činné v červenci 2018 za účelem účasti na politickém fóru 
na vysoké úrovni. 

Tato zpráva je o to naléhavější, že Komise připravuje společnou souhrnnou zprávu o podpoře, 
kterou EU poskytuje rozvojovým zemím při provádění Agendy 2030, a o příspěvku členských 
států. Rovněž umožní Parlamentu reagovat na diskusní dokument Komise nazvaný „Směrem 
k udržitelné Evropě do roku 2030“, v dostatečném předstihu před nadcházejícími závěry Rady 
a diskusí na summitu vedoucích představitelů EU v Sibiu o budoucnosti Evropy, který má 
proběhnout v květnu 2019. Spoluzpravodajové se domnívají, že cíle udržitelného rozvoje 
mohou a měly by být inspirací a vodítkem pro cíle, jichž chce EU v příštích letech dosáhnout 
a zaměřit se na ně. 

Řada cílů udržitelného rozvoje a 169 cílů Agendy 2030 se přímo týká pravomocí a povinností 
Unie vedle vnitrostátních, regionálních a místních orgánů, a jejich provádění vyžaduje tudíž 
skutečnou víceúrovňovou správu. Spoluzpravodajové jsou přesvědčeni, že pro účinné 
provádění cílů udržitelného rozvoje je třeba skutečné víceúrovňové správy s aktivním a 
rozsáhlým zapojením široké veřejnosti, občanské společnosti a soukromého sektoru. 

Pokud jde o oblast působnosti, spoluzpravodajové doporučují zaměřit se na komplexní 
a strategický přístup k provádění cílů udržitelného rozvoje, včetně lepší koordinace a společné 
správy. Cílem naší zprávy je pomoci navést EU na správnou cestu ke komplexní strategii do 
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roku 2030 pro plnění cílů udržitelného rozvoje a posílit jejich integraci do politik a správních 
mechanismů EU. Tato zastřešující evropská strategie pro udržitelný rozvoj, založená 
na analýze nedostatků v politice a posouzení toho, jak jsme vzdáleni vytýčeným cílům, by 
měla uvádět konkrétní cíle, ukazatele a opatření potřebná pro posílení koordinace a 
soudržnosti politik v zájmu udržitelného rozvoje na evropské úrovni. S ohledem 
na začleňování a integraci cílů udržitelného rozvoje podporují spoluzpravodajové strategické 
nástroje pro zlepšování právní úpravy s úmyslem hodnotit a zajistit soudržnost politik EU, 
pokud jde o Agendu 2030, a zároveň podporovat synergie, získávat vedlejší výhody a vyhýbat 
se kompromisům na úrovni Unie i členských států. Témata, která jsou považována za 
rovnocenně významná a mají být uvedena ve zprávě, se týkají otázky, jak zlepšit vhodné 
monitorování, přiměřenou odpovědnost a účinné mechanismy přezkumu, a posuzovat 
dosažený pokrok.

Důležité je, že zpráva chce přispět k přezkumu a podávání zpráv, které se budou konat v roce 
2019. Bude tomu tak prostřednictvím tří forem, které je nutno vzít v potaz, tj.: 

 tematický přezkum několika vybraných cílů udržitelného rozvoje v rámci politického 
fóra na vysoké úrovni, které se bude konat v červenci, konkrétně přezkum cíle č. 4 
(kvalitní vzdělávání), cíle č.8 (důstojná práce a hospodářský růst), č.10 (snížení 
nerovností), č.13 (opatření v oblasti klimatu), č.16 (mír, spravedlnost a silné instituce) 
a č.17 (partnerství pro dosažení cílů);

 dobrovolné vnitrostátní přezkumy, které jsou důležitým nástrojem pro posuzování 
osvědčených postupů a pokroku, které orgány a instituce EU mohou systematičtěji 
hodnotit;

 podávání zpráv EU o provádění a přispívání k dosažení cílů udržitelného rozvoje 
v tomto roce. 
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