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Agenda pro udržitelný rozvoj, kterou přijala Organizace spojených 

národů, je reakcí mezinárodního společenství na celosvětové výzvy 

a trendy v oblasti udržitelného rozvoje. Vzhledem k tomu, že 

základem jsou samozřejmě cíle udržitelného rozvoje, je tato 

agenda transformačním politickým rámcem pro vymýcení chudoby  

 

a dosažení udržitelného rozvoje na celém světě. Uvádí do 

rovnováhy hospodářský, sociální a environmentální rozměr 

udržitelného rozvoje, především pak klíčové otázky správy 

mírumilovných společností. Agendu je třeba realizovat jako 

celek, nikoli selektivně. Posun od rozvojových cílů tisíciletí  

 

k vlastním cílům udržitelného rozvoje odráží měnící se přístup 

lidstva k celosvětovému rozvoji. Tento přístup založený na 

udržitelném rozvoji a lidských právech je zcela v souladu 

s hodnotami a zásadami Evropské unie. Pro provádění cílů 

udržitelného rozvoje jsou klíčová mnohostranná partnerství.  

 

Evropská unie a její členské státy jsou odhodlány zajistit 

důstojný život pro všechny, který bude založený na souladu 

mezi hospodářskou prosperitou a účinností, na mírumilovných 

společnostech, sociálním začleňování a na odpovědnosti za životní 

prostředí. Při této činnosti se budou zaměřovat na vymýcení  

 

chudoby, vylepšení slabých míst a řešení nerovností s cílem 

zajistit, aby nikdo nezůstal opomenut. Přispěním k naplnění této 

agendy pro udržitelný rozvoj podpoří Evropská unie a její členské 

státy rovněž silnější a udržitelnější, přátelskou, bezpečnou 

a prosperující Evropu. Evropská unie a její členské státy musí  

 

reagovat na aktuální globální výzvy a příležitosti. Agendu budou 

provádět prostřednictvím komplexního a strategického přístupu 

napříč všemi vnitřními i vnějšími politikami, přičemž do nich 

rovnoměrně a soudržně začlení všechny tři rozměry udržitelného 

rozvoje. V jejich rámci se budou zabývat vzájemnými vazbami mezi  

 

jednotlivými cíli udržitelného rozvoje, jakož i širšími dopady 

svých vnitrostátních opatření v mezinárodním a celosvětovém 

měřítku. Klíčovým faktorem při dosahování těchto společných cílů 

je, aby Evropská unie vystupovala jednotně. Evropská unie a její 

členské státy se proto zavazují, že budou lépe spolupracovat.  
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Mezi členskými státy a orgány Evropské unie je třeba více 

soudržnosti. Evropská unie a její členské státy musí být jednotné 

v rozmanitosti, využívat řadu různých zkušeností a přístupů 

a nezapomínat na své příslušné komparativní výhody. Politický 

dialog představuje ten nejlepší způsob podpory rozvoje všech  

 

důležitých zásad. Má rovněž preventivní rozměr, jelikož jeho 

cílem je zajistit prosazování hodnot Evropské unie. Evropská 

unie a její členské státy začlení do svého politického dialogu 

respektování lidských práv, dodržování zásad demokracie 

a právního státu i otázku rovnosti žen a mužů. Tento dialog bude  

 

veden s partnerskými vládami i mimo jejich rámec a bude rovněž 

významnou platformou pro realizaci činností zaměřených na 

prosazování sdíleného chápání, pravidelného přezkoumávání pokroku 

a určování vhodných podpůrných opatření. Evropská unie a její 

členské státy přikládají velký význam účasti organizací občanské  

 

společnosti na rozvoji a vyzývají všechny části společnosti, 

aby se do něj aktivně zapojily. Uznávají vícečetné úlohy, které 

organizace občanské společnosti hrají jakožto propagátoři 

demokracie a obránci držitelů práv a právního státu, sociální 

spravedlnosti a lidských práv. Evropská unie a její členské státy  

 

budou podporovat prostor pro občanskou společnost a zvýší podporu 

dalšího budování kapacit organizací občanské společnosti s cílem 

posílit jejich slovo v procesu rozvoje a v zájmu dosažení pokroku 

v politickém, sociálním a hospodářském dialogu. Evropská unie 

a její členské státy uznávají, že agenda musí být prováděna  

 

jako celek, nikoli selektivně. Budou se proto zabývat celou 

řadou jednotlivých prvků za účelem dosažení udržitelného rozvoje 

a urychlení transformace. Prioritami jsou mládež, rovnost žen 

a mužů, mobilita a migrace, udržitelná energie a změna klimatu, 

investice a obchod, řádná správa věcí veřejných, demokracie,  

 

právní stát a lidská práva, inovativní spolupráce s vyspělejšími 

rozvojovými zeměmi i mobilizace a využívání domácích zdrojů. 

Celosvětový demografický růst a demografické přesuny ve spojení 

s hospodářskými, sociálními a environmentálními změnami jsou 

zdrojem příležitostí, ale také závažných výzev pro udržitelný  
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rozvoj. Reagovat na vzdělávací potřeby dětí a mládeže je zcela 

zásadní pro podporu odpovědného občanství, rozvoj udržitelných 

a prosperujících společností a posílení zaměstnanosti mladých 

lidí. Základem politiky Evropské unie v oblasti rozvojové 

spolupráce je vymýcení chudoby, řešení diskriminace a nerovností  

 

a cíl nikoho neopomíjet. Chudoba je jev, který má celou řadu 

rozměrů. Souvisí s ekonomickými, sociálními, environmentálními, 

kulturními a politickými aspekty. Evropská unie a její členské 

státy budou usilovat o vymýcení hladu a všech forem podvýživy 

a zároveň prosazovat všeobecné zdravotní pojištění, všeobecný  

 

přístup ke kvalitnímu vzdělávání a odborné přípravě, odpovídající 

a udržitelnou sociální ochranu a důstojnou práci ve zdravém 

prostředí pro všechny. Pokrok v těchto oblastech vytvoří silnější 

základy pro udržitelný rozvoj. Významnými překážkami rozvoje 

a celoživotní zátěží jsou nesprávná výživa a podvýživa, neboť  

 

způsobují poznávací deficit, snižují schopnosti dětí ve škole 

a vedou k chatrnému zdraví a omezené hospodářské produktivitě. 

Evropská unie a její členské státy budou pracovat na tom, aby 

všem zajistily přístup k cenově dostupným, bezpečným a výživným 

potravinám v dostatečném množství. Budou postupovat koordinovaně,  

 

urychleně a napříč odvětvími, aby pomohly vymýtit hlad, zvýšit 

kapacitu pro místní a regionální produkci potravin, zajistit 

bezpečnost potravin a výživu a v neposlední řadě posílit odolnost 

nejzranitelnějších skupin, především v zemích, které se potýkají 

s vleklými nebo opakujícími se krizemi. Budou pokračovat  

 

v investování do raného vývoje dětí prostřednictvím řešení všech 

forem podvýživy, včetně nedostatečného a opožděného růstu dětí. 

Zabezpečí základní služby v oblasti zdraví, výživy, zásobování 

vodou, hygienických podmínek a sociální ochrany. Evropská unie 

a její členské státy budou podporovat nejchudší komunity tak,  

 

že pro všechny zlepší dostupnost půdy, potravin, vody a čisté, 

cenově dostupné a udržitelné energie bez ničivých dopadů na 

životní prostředí. Budou i nadále prosazovat politické iniciativy 

a intenzivně podporovat partnerské země při plánování a provádění 

integrovaného přístupu s cílem konkrétně řešit nejdůležitější  
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vazby mezi půdou, potravinami, vodou a energií. Významný nárůst 

poptávky po vodě a nedostatek vody v příštích desetiletích povede 

k obrovským výzvám, zejména pokud jde o přizpůsobení se změně 

klimatu. Všeobecný přístup k nezávadné pitné vodě, stejně jako 

dostatečné hygienické podmínky jsou předpokladem pro zdraví  

 

a blahobyt, růst a produktivitu. Vodní zdroje jsou také zvláště 

vystaveny zhoršování životního prostředí a důsledkům změny 

klimatu, což podstatně ohrožuje zemědělství a zabezpečení 

potravin. Evropská unie a její členské státy budou podporovat 

udržitelné a jednotné vodní hospodářství, jakož i účinnější  

 

využívání vody a její recyklaci, mimo jiné prostřednictvím 

strategičtějšího přístupu k regionálnímu rozvoji a integraci. 

Zdraví má v lidském životě zásadní význam a je klíčovým prvkem 

spravedlivého a udržitelného růstu a rozvoje, včetně omezování 

chudoby. Evropská unie a její členské státy znovu potvrzují své  

 

odhodlání chránit a prosazovat právo každého člověka na nejvyšší 

dosažitelnou úroveň tělesného a duševního zdraví a podporovat 

lidskou důstojnost, blahobyt i prosperitu. Budou i nadále 

podporovat partnerské země v jejich úsilí o budování silných 

a odolných systémů zdravotní péče zajištěním rovného přístupu  

 

ke zdravotním službám a všeobecné zdravotní péči. Právě proto 

bude Evropská unie a její členské státy podporovat rozvojové 

země v odborné přípravě, náboru a profesním rozvoji jejich 

zdravotnických pracovníků. Budou podporovat výzkum a investice 

v oblasti nových zdravotnických technologií a jejich vývoj.  

 

Předpokladem zaměstnatelnosti mladých lidí a dlouhodobého rozvoje 

je zajištění přístupu všech ke kvalitnímu vzdělávání. Evropská 

unie a její členské státy budou podporovat celoživotní učení 

a spravedlivé kvalitní vzdělávání, zvláště v předškolním věku, 

ale také během primárního vzdělávání. Budou rovněž podporovat  

 

sekundární a terciární vzdělávání, prioritou bude technické 

a odborné školství, nadále se bude rozvíjet další vzdělávání na 

pracovištích a vzdělávání dospělých, mimo jiné i v problémových 

a krizových situacích. Zvláštní pozornost musí být věnována 

vzdělávání a odborné přípravě dívek a žen. Evropská unie a její  
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členské státy zintenzivní své úsilí s cílem zajistit, aby všichni 

získali znalosti, dovednosti, schopnosti a práva, která potřebují 

pro důstojný život, aby se mohli plně zapojit do společnosti jako 

zodpovědní a produktivní dospělí, aby mohli přispět k dobrým 

sociálním, hospodářským a environmentálním podmínkám svých  

 

společností. Naši pozornost vyžadují potřeby, práva a ambice 

dětí. Mezi činnosti s nejvyšší mírou hospodářské a sociální 

návratnosti patří komplexní opatření v raném věku dětí. Evropská 

unie a její členské státy zintenzivní úsilí s cílem zajistit pro 

děti bezpečné a podnětné prostředí jako důležitý prvek na podporu  

 

zdravé mladé populace, která je schopna dosáhnout svého plného 

potenciálu. Uznávají rovněž, že každé dítě si zaslouží klidné 

dětství a kvalitní vzdělávání, a to i v nouzových a krizových 

situacích, aby se předešlo riziku vzniku takzvané ztracené 

generace. Evropská unie a její členské státy budou spolupracovat  

 

s partnerskými zeměmi s cílem zlepšit ochranu dětí a jejich 

zapojení do rozhodování, které se jich týká. Osoby se zdravotním 

postižením patří často ve svých komunitách mezi ty nejchudší. 

Evropská unie a její členské státy zohlední ve své rozvojové 

spolupráci zvláštní potřeby osob se zdravotním postižením. Hlavní  

 

výzvou zůstane i v příštích letech vytváření dostatečného počtu 

kvalitních pracovních míst pro mladé lidi. Cílené politiky 

a vhodné investice jsou nutné na podporu práv mladých lidí a také 

pro usnadnění jejich zapojení do společenského, občanského 

i hospodářského života a na zajištění jejich plnohodnotného  

 

přínosu k růstu podporujícímu zajištění udržitelného rozvoje. 

Mladí lidé by se měli rovněž účastnit demokratických procesů 

a ujímat se postupně vůdčích rolí. Zanedbávat vzdělávání, 

zaměstnávání i sociální a politické potřeby mladých lidí znamená 

ohrozit dosažení cílů udržitelného rozvoje a ponechat mladé lidi  

 

na pospas trestné činnosti a případné radikalizaci, zejména během 

konfliktů. Evropská unie a její členské státy budou samozřejmě 

usilovat o přijetí konkrétních opatření zaměřených na plnění 

specifických potřeb mladých lidí, zejména žen a dívek, zvýšením 

počtu kvalitních pracovních míst a podnikatelských příležitostí.  
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V této souvislosti budou využívat podpory efektivních politik 

v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, rozvoje dovedností 

a přístupu k digitálním technologiím a službám. Cílem je využít 

schopností v oblasti digitálních inovací a vytvořit podmínky pro 

využívání technologického pokroku. Evropská unie a její členské  

 

státy se rovněž zaměří na posílení práv mladých lidí a jejich 

postavení v řízení veřejných záležitostí, mimo jiné podporou 

jejich zapojení do hospodářství, společnosti a rozhodování nejen 

na místní úrovni, ale především prostřednictvím mládežnických 

organizací. Rovnost žen a mužů všech věkových skupin je pro  

 

udržitelný rozvoj zásadní. Má značný multiplikační efekt při 

dosahování cíle vymýcení chudoby a je klíčem k uvolnění rozvoje 

demokratických společností založených na respektování lidských 

práv, sociální spravedlnosti a udržitelnosti. Kromě toho je 

rovnost žen a mužů pozitivně navázána na rostoucí prosperitu  

 

a stabilitu i na lepší výsledky ve zdravotnictví a vzdělávání. 

Evropská unie a její členské státy uznávají ženy a dívky jako 

klíčové aktéry rozvoje a změny, včetně jejich úlohy při budování 

míru, řešení konfliktů a při poskytování humanitární pomoci. 

Mnohým ženám a dívkám jsou však i nadále upírána práva, zdroje  

 

a podíl na rozhodování. Nerovnost žen a mužů souvisí i s jinými 

formami vyloučení. Při prosazování lepšího postavení žen a dívek 

a rovnosti žen a mužů je třeba pracovat na tom, aby chlapci, 

muži, dívky i ženy problematice práv, rovnosti a úloh ve 

společnosti co nejlépe rozuměli. Je třeba rovněž spolupracovat  

 

s klíčovými aktéry ve společnosti, jako jsou učitelé, náboženské 

autority a představitelé komunit, s cílem zamezit diskriminaci 

dívek a žen. Evropská unie a její členské státy zajistí, aby bylo 

hledisko rovnosti žen a mužů systematicky začleněno do všech 

politik jako klíčový příspěvek k úspěšnému dosažení cílů  

 

udržitelného rozvoje. Urychlí své úsilí o dosažení rovnosti žen 

a mužů a posílení postavení žen tím, že prohloubí mnohostranná 

partnerství, posílí kapacity pro posílení rovnosti žen a mužů 

v rozpočtu i plánování a zajistí aktivní zapojení ženských 

organizací do rozhodovacího procesu. Kultura je jak faktorem  
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přispívajícím k rozvoji, tak i významnou složkou rozvoje. Může 

usnadnit sociální začlenění, svobodu projevu, budování identity, 

posilování občanského postavení, ale také předcházení konfliktům 

a zároveň posílení hospodářského růstu. Evropská unie a její 

členské státy zdůrazňují, že hlavními zásadami jsou univerzalita,  

 

nedělitelnost, souvztažnost a vzájemná provázanost všech lidských 

práv. Budou prosazovat dialog mezi kulturami a spolupráci včetně 

kulturní rozmanitosti, budou aktivně chránit kulturní dědictví, 

povzbuzovat kulturní a tvůrčí odvětví a podporovat kulturní 

politiky tam, kde mohou pomoci dosáhnout udržitelného rozvoje  

 

při zohlednění místních okolností. Evropská unie a její členské 

státy se budou aktivně zasazovat o snížení nerovnosti výsledků 

a prosazovat rovné příležitosti pro všechny. Tím budou přímo 

pomáhat nejchudším a nejzranitelnějším vrstvám společnosti a také 

přispějí k podpoře udržitelnějšího růstu podporujícího začlenění,  

 

který neohrožuje schopnost našich budoucích generací naplnit své 

potřeby. Ekonomický růst je trvalý a přínosnější pro nejchudší, 

pokud podporuje začlenění. V zájmu boje proti nerovnosti budou 

Evropská unie a její členské státy rovněž podporovat efektivní, 

udržitelné a spravedlivé systémy sociální ochrany, aby zaručily  

 

základní příjem, předcházely opakovaným návratům do stavu 

extrémní chudoby a rozvíjely odolnost. Budou posuzovat určující 

faktory hospodářských a sociálních nerovností a související 

trendy a posilovat své nástroje a přístupy k jejich zefektivnění 

při řešení nerovnosti. Evropská unie a její členské státy začlení  

 

snížení nerovnosti do své rozvojové spolupráce a budou podporovat 

inovativní sociální postupy. Evropská unie a její členské státy 

budou posilovat odolnost především ohrožených skupin obyvatelstva 

vůči environmentálním a hospodářským otřesům, vůči přírodním 

katastrofám a katastrofám způsobeným lidmi, konfliktům, jakož  

 

i vůči globálním zdravotním hrozbám. K růstu podporujícímu 

začlenění a udržitelnému rozvoji může pozitivně přispět řádně 

řízená migrace a mobilita. Legální migrace a mobilita mohou být 

prospěšné samotným migrantům, jejich rodinám a zemím původu 

i cílovým zemím předáváním znalostí, dovedností a výrobních  

 



CZ – Text production – Cagliari 2019 8 

kapacit. Nelegální migrace může mít na druhou stranu za následek 

značné výzvy a negativní dopady na země původu, tranzitu i na 

cílové země. Migrace je čím dál tím naléhavější otázkou pro 

rozvojové i rozvinuté země. V některých případech jsou migrantům 

odpírána lidská práva a přístup ke zdravotní péči a vzdělávání  

 

a tito lidé mohou být vystaveni riziku, že se stanou obětí nucené 

práce nebo obchodování s lidmi. Silnější spolupráce přispěje 

k usnadnění bezpečné, řádné, legální a odpovědné migrace 

a mobility osob, mimo jiné prováděním plánovaných a dobře 

řízených migračních politik. Dobré řešení migrace se promítne do  

 

řady oblastí politiky, včetně rozvoje, řádné správy věcí 

veřejných, bezpečnosti, lidských práv, zaměstnanosti, zdraví, 

vzdělávání, zemědělství, zabezpečení potravin, sociální ochrany 

a životního prostředí, včetně změny klimatu. Evropská unie a její 

členské státy zaujmou k migraci koordinovanější, komplexnější  

 

a strukturovanější přístup, budou maximalizovat spolupráci 

a uplatňovat všechny potřebné motivační prvky využíváním 

příslušných politik, nástrojů a prostředků Evropské unie, včetně 

rozvoje a obchodu. Evropská unie a její členské státy budou 

prostřednictvím rozvojové politiky řešit základní příčiny  

 

nelegální migrace a budou mimo jiné přispívat k udržitelnému 

začlenění migrantů v hostitelských zemích a komunitách a pomohou 

zajistit úspěšnou sociální a ekonomickou integraci vracejících se 

migrantů v zemích jejich původu nebo v zemích tranzitu. To bude 

zahrnovat prosazování investic, obchodu a inovací v partnerských  

 

zemích s cílem podpořit růst a vytváření pracovních příležitostí. 

Evropská unie a její členské státy zintenzivní úsilí v zájmu 

řešení základních příčin nelegální migrace a nuceného vysídlování 

a na podporu lepšího řízení migrace v partnerských zemích ve 

všech jejích aspektech. Budou migraci konsolidovat jakožto  

 

klíčovou součást dialogu v rámci zahraniční politiky Evropské 

unie, mimo jiné prostřednictvím individuálních reakcí nebo 

posílených partnerství realizovaných demokratickým způsobem. 

Evropská unie a její členské státy budou podporovat důstojnost 

a odolnost osob, které jsou dlouhodobě nuceně vysídleny, a jejich  
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zapojení do hospodářského a společenského života hostitelských 

zemí a hostitelských komunit, neboť uznávají, že schopnosti 

vysídlených osob představují životně důležitá přenosná aktiva, 

která jsou zásadní pro jejich odolnost a opětovné vybudování 

jejich životů, i příspěvek jejich hostitelským komunitám.  

 

Evropská unie a její členské státy budou uplatňovat přístup 

založený na právech, se zvláštním důrazem na ženy, nezletilé 

osoby s doprovodem i bez doprovodu a vysoce ohrožené osoby. Budou 

chránit dlouhodobější sociální struktury, začleňující dlouhodobě 

vysídlené osoby do širšího rozvojového plánování, mimo jiné tím,  

 

že jim poskytnou přístup ke vzdělání a k důstojným pracovním 

místům. Lidský blahobyt a odolnost společností závisejí na 

zdravém životním prostředí a fungujících ekosystémech. Zhoršování 

životního prostředí, změna klimatu, extrémní počasí a přírodní 

nebo člověkem způsobené katastrofy mohou převážit nad přínosy  

 

rozvoje a hospodářského pokroku, zejména pro chudé osoby. Mohou 

zvýšit zranitelnost, ohrozit mír a stabilitu nebo dokonce vyvolat 

rozsáhlou migraci. Kromě zvláštních opatření je nutné zapracovat 

environmentální hlediska do všech oblastí rozvojové spolupráce, 

mimo jiné prostřednictvím preventivních opatření. Evropská unie  

 

a její členské státy budou podporovat účinné využívání veškerých 

zdrojů a udržitelnou spotřebu a výrobu, včetně udržitelného 

nakládání s chemickými látkami a odpadem. Cílem bude oddělit 

hospodářský růst od zhoršování životního prostředí a umožnit 

přechod na oběhové hospodářství. Rozhodující pro úspěch bude  

 

také odpovědný soukromý sektor a systematické dodržování zásady, 

že platí ten, kdo znečištění způsobil. Budou pomáhat s budováním 

kapacit pro zajištění environmentální udržitelnosti, cílů 

v oblasti změny klimatu a snahy o zelený růst do vnitrostátních 

a místních rozvojových strategií. Budou také lépe využívat vědu,  

 

technologie a inovace na podporu udržitelnosti životního 

prostředí. Budou prosazovat, aby partneři využívali komplexní 

údaje a informace dostupné prostřednictvím evropských 

a mezinárodních programů pozorování Země, aby se podpořilo 

rozhodování založené na důkazech, které bere v úvahu stav  
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životního prostředí. Evropská unie a její členské státy budou 

podporovat zachování a udržitelnou správu i využívání přírodních 

zdrojů. Důležité je zachování a udržitelné využívání biologické 

rozmanitosti a ekosystémů, a to včetně lesů, oceánů, pobřežních 

oblastí i ekosystémů pro poskytování ekologických systémových  

 

služeb. V souladu s mezinárodními závazky budou bojovat proti 

nezákonné těžbě dřeva a souvisejícímu obchodu, znehodnocování 

lesů a půdy, suchu a úbytku biologické rozmanitosti. Budou 

podporovat přidružené výhody plynoucí z udržitelného hospodaření, 

včetně zvyšování odolnosti vůči změně klimatu a přizpůsobování.  

 

Posílí začlenění trvale udržitelného rozvoje do všech odvětví 

spolupráce a zviditelní otázky životního prostředí v rámci 

dialogů se svými partnery. Evropská unie a její členské státy 

budou prosazovat využívání všech možností pro zachování 

přírodního bohatství. Budou podporovat lepší správu věcí  

 

veřejných a budování kapacit pro udržitelné hospodaření 

s přírodními zdroji, včetně prevence nezákonného využívání lesů. 

Budou rovněž prosazovat zapojení místních zúčastněných stran 

a dodržování práv všech včetně původních obyvatel a místních 

komunit. Aby oceány byly zdravé a produktivní, budou Evropská  

 

unie a její členské státy podporovat ochranu a obnovu mořských 

ekosystémů, udržitelné řízení mořských zdrojů a udržitelný 

rybolov, mimo jiné prostřednictvím lepší správy oceánů a rozvoje 

modré ekonomiky. Evropská unie a její členské státy začlení 

životní prostředí a změnu klimatu do všech aspektů svých  

 

strategií rozvojové spolupráce, mimo jiné prostřednictvím 

prosazování vhodné rovnováhy mezi zmírňováním a přizpůsobením. 

Budou přispívat ke vzniku místních bojovníků za klima a aktivně 

šířit a rozvíjet projekty v oblasti osvědčených postupů, mimo 

jiné podporováním mnohostranných platforem. Energie je zásadně  

 

důležitým faktorem rozvoje, který hraje klíčovou úlohu v řešeních 

pro udržitelnou planetu. Rozvojové země potřebují energii 

k prosazování růstu podporujícího začlenění a dalšímu zvyšování 

životní úrovně. Investice do udržitelné energie mohou zajistit 

a zlepšit přístup k čisté vodě, čistému vaření, vzdělávání  
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a zdravotní péči, ale také vytvářet pracovní místa a podporovat 

místní podniky způsobem šetrným k životnímu prostředí. Evropská 

unie a její členské státy budou usilovat o dosažení tří vzájemně 

propojených klíčových cílů. Musí vyřešit nedostatečný přístup 

k energii a také zvýšit energetickou účinnost a výrobu energie  

 

z obnovitelných zdrojů v zájmu dosažení udržitelné rovnováhy mezi 

výrobou a spotřebou energie. Evropská unie a její členské státy 

budou řešit energetickou chudobu tím, že přispějí k všeobecnému 

přístupu k energetickým službám, které jsou cenově dostupné, 

moderní, spolehlivé a udržitelné, současně se silným důrazem na  

 

obnovitelné zdroje energie a energetickou účinnost. Čistou, ale 

především obnovitelnou energii lze poskytovat prostřednictvím 

komunitou spravovaných řešení mimo rozvodnou síť nebo v malých 

elektrických sítích, které umožní dobrý přístup k energii ve 

venkovských oblastech. Evropská unie a její členské státy budou  

 

rovněž prosazovat postupné ukončení dotací na fosilní paliva 

škodlivá pro životní prostředí, stabilní a transparentní trhy 

s energiemi a zavádění inteligentních sítí včetně využívání 

digitálních technologií pro udržitelné hospodaření s energií. 

Tato posílená strategie půjde ruku v ruce s pokračující činností  

 

Evropské unie v souladu s jejím globálním vedoucím postavením 

v boji proti změně klimatu a podpoře třetích zemí v tomto boji. 

Důležitý bude přechod na nízkoemisní hospodářství odolné vůči 

změně klimatu. Rozsah finančních investic potřebných k zajištění 

všeobecného přístupu k bezpečným a čistým energetickým službám  

 

vyžaduje zapojení mnoha aktérů. Evropská unie a její členské 

státy zintenzivní spolupráci se všemi příslušnými zúčastněnými 

stranami, včetně soukromého sektoru, v oblasti řízení poptávky 

po energiích, energetické účinnosti, obnovitelné energie 

a rozvoje a přenosu čistých technologií. Budou podporovat  

 

zlepšení regulačních rámců vedoucích ke konkurenceschopnému 

a udržitelnému odvětví energetiky a ke stimulaci soukromého 

financování. Přilákají další finanční prostředky, mimo jiné od 

soukromých investorů a prostřednictvím inovativních iniciativ 

a nástrojů financování. Podpora Afriky a sousedství Evropské unie  
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v této transformaci energetiky bude součástí rámce, který umožní 

energetickou unii Evropské unie. Vytváření důstojných pracovních 

míst, zejména pro ženy a mladé lidi, je pro udržitelný růst 

podporující začlenění zcela zásadní. Sdílená prosperita a růst 

jsou klíčové faktory přispívající k blahobytu a důstojnosti.  

 

Udržitelný růst, který podporuje začlenění, přispívá ve všech 

partnerských zemích k budování dlouhodobé odolnosti tím, že 

dává zranitelným skupinám obyvatel a nejvíce ohroženým 

jednotlivcům příležitost podílet se na vytváření blahobytu 

a důstojných pracovních míst a mít z nich prospěch. Evropská unie  

 

a její členské státy budou podporovat ekonomickou transformaci, 

která vytváří důstojná pracovní místa, zvyšuje výrobní kapacitu, 

generuje dostatečné příjmy pro veřejné služby a sociální ochranu 

a podporuje udržitelné hodnotové řetězce a diverzifikaci, včetně 

udržitelné industrializace. To zahrnuje prosazování vzorců  

 

udržitelné spotřeby a výroby v oběhovém hospodářství, včetně 

prosazování koloběhu netoxických materiálů a účinnosti zdrojů, 

a přechodu k nízkoemisním řešením odolným vůči změně klimatu. 

Významnou hnací silou udržitelného rozvoje jsou udržitelné 

veřejné a soukromé investice. Pomáhají diverzifikovat ekonomiky,  

 

podporují růst a vytváření důstojných pracovních míst, poskytují 

inovativní výrobky a služby, propojují ekonomiky rozvíjejících 

se zemí s regionálními a celosvětovými hodnotovými řetězci, 

podporují regionální integraci a obchod a plní sociální potřeby. 

Evropská unie a její členské státy učiní kroky k posílení  

 

investic kombinací finančních prostředků pro udržitelný rozvoj, 

technické pomoci za účelem vypracování udržitelných projektů 

a přilákání investorů a přijmou opatření ke zlepšení správy 

ekonomických záležitostí a podnikatelského prostředí, k boji 

proti korupci a ke spolupráci se soukromým sektorem. Evropská  

 

unie a její členské státy také přispějí ke zvýšení soukromých 

a veřejných investic do nízkoemisní zelené ekonomiky odolné vůči 

změně klimatu. Evropský plán vnějších investic obsahuje záruky ke 

snížení rizikových investic v rozvojových zemích, čímž aktivuje 

dodatečné zdroje financování, zejména ze soukromého sektoru. 


