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Predmet: Preskúmanie stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ (STUR EÚ)
- obnovená stratégia

Delegáciám v prílohe k tejto poznámke zasielame konečné znenie obnovenej stratégie trvalo 

udržateľného rozvoja EÚ (STUR EÚ)

___________________
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PRÍLOHA

OBNOVENÁ STRATÉGIA TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA EÚ 

NÁŠ ZÁVÄZOK VOČI TRVALO UDRŽATEĽNÉMU ROZVOJU

1. Trvalo udržateľný rozvoj znamená, že potreby súčasnej generácie by sa mali uspokojovať bez 

toho, aby bola ohrozená schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje potreby. Je to 

základný cieľ Európskej únie stanovený v zmluve, ktorým sa riadia všetky politiky a činnosti 

Únie. Je o zachovaní kapacity Zeme udržiavať život v celej jeho rozmanitosti a zakladá sa na 

zásadách demokracie, rodovej rovnosti, solidarity, právneho štátu a rešpektovania základných 

práv vrátane slobody a rovnakých príležitostí pre všetkých. Zameriava sa na neustále 

zlepšovanie kvality života a blahobytu súčasných i budúcich generácií na Zemi. Na tento účel 

podporuje dynamické hospodárstvo s plnou zamestnanosťou, vysokú úroveň výchovy, 

vzdelávania, ochrany zdravia, sociálnej a územnej celistvosti, ako aj vysokú úroveň ochrany 

životného prostredia v mierovom a bezpečnom svete, ktorý rešpektuje kultúrnu rôznorodosť.

2. Európska rada na svojom zasadnutí v Göteborgu (2001) prijala prvú stratégiu trvalo 

udržateľného rozvoja (STUR) EÚ. Tú v roku 2002 s výhľadom Svetového samitu o trvalo 

udržateľom rozvoji v Johannesburgu (2002) doplnila o vonkajší rozmer Európska rada v 

Barcelone. Neudržateľné trendy, pokiaľ ide o zmenu klímy a využívanie energie, hrozby pre 

verejné zdravie, chudobu a sociálne vylúčenie, demografický tlak a starnutie, hospodárenie s 

prírodnými zdrojmi, stratu biodiverzity, využívanie pôdy a dopravu, však stále pretrvávajú a 

nové výzvy vznikajú. Keďže tieto negatívne trendy nadobudli naliehavý charakter, vyžadujú 

sa zásahy v krátkej dobe, pričom sa zachová dlhodobejšia perspektíva. Hlavnou výzvou bude 

postupná zmena našich súčasne neudržateľných modelov spotreby a výroby a neintegrovaný 

prístup k tvorbe politík.
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3. Na tomto pozadí, v závere preskúmania STUR EÚ, ktoré začala Komisia v roku 2004, a na 

základe oznámenia Komisie O preskúmaní stratégie trvalo udržateľného rozvoja – platforma 

činnosti z decembra 2005, ako aj príspevkov Rady, Európskeho parlamentu, Európskeho 

hospodárskeho a sociálneho výboru a ďalších, prijala Európska rada ambicióznu a komplexnú 

obnovenú STUR pre rozšírenú EÚ, ktorá vychádza zo stratégie prijatej v roku 2001.

4. Tento dokument stanovuje jedinú, súvislú stratégiu o tom, ako EÚ efektívnejšie naplní svoj 

pretrvávajúci záväzok riešiť výzvy trvalo udržateľného rozvoja. Opätovne potvrdzuje potrebu 

globálnej solidarity a uznáva dôležitosť posilnenia práce s partnermi mimo EÚ vrátane rýchlo 

sa rozvíjajúcich krajín, ktoré budú mať výrazný vplyv na globálny trvalo udržateľný rozvoj.

5. Celkovým cieľom obnovenej STUR EÚ je určiť a vypracovať opatrenia, ktoré umožnia EÚ 

dosahovať stále zlepšovanie kvality života súčasných i budúcich generácií prostredníctvom 

vytvorenia trvalo udržateľných komunít schopných efektívne využívať zdroje a hospodáriť s 

nimi a využiť potenciál pre ekologickú a sociálnu inováciu hospodárstva, a tým zabezpečiť 

prosperitu, ochranu životného prostredia a sociálnu súdržnosť.

6. Ako základ pre túto obnovenú stratégiu Európska rada v júni 2005 schválila vyhlásenie s 

týmito cieľmi a zásadami:

KĽÚČOVÉ CIELE

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zachovať schopnosť Zeme udržiavať život v celej jeho rozmanitosti, rešpektovať 

obmedzenosť prírodných zdrojov planéty a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany a zvýšenie 

kvality životného prostredia. Predchádzať znečisťovaniu životného prostredia, znižovať ho a 

podporovať trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu, aby sa prerušilo prepojenie medzi 

hospodárskym rastom a zhoršovaním životného prostredia.
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SOCIÁLNA SPRAVODLIVOSŤ A SÚDRŽNOSŤ

Podporovať demokratickú, zdravú, bezpečnú a spravodlivú spoločnosť, ktorá sa zakladá na 

sociálnej integrácii a súdržnosti a ktorá rešpektuje základné práva a kultúrnu rôznorodosť, 

zabezpečuje rovnosť príležitostí a bojuje proti akejkoľvek podobe diskriminácie.

HOSPODÁRSKA PROSPERITA

Podporovať prosperujúce, inovačné a konkurencieschopné hospodárstva, bohaté na znalosti, 

ktoré je účinné pri ochrane životného prostredia a ktoré zaručuje vysokú životnú úroveň, plnú 

zamestnanosť a kvalitnú prácu v celej Európskej únii.

PLNENIE NAŠICH MEDZINÁRODNÝCH POVINNOSTÍ

Podporovať vytváranie demokratických inštitúcií na celom svete, ktoré sa zakladajú na mieri, 

bezpečnosti a slobode, a brániť stabilitu týchto inštitúcií. Aktívne podporovať trvalo 

udržateľný rozvoj vo svete a zabezpečovať súlad vnútorných a vonkajších politík Európskej 

únie s globálnym trvalo udržateľným rozvojom a s jej medzinárodnými záväzkami.

HLAVNÉ ZÁSADY POLITÍK

PODPORA A OCHRANA ZÁKLADNÝCH PRÁV

Umiestniť človeka do centra politík Európskej únie prostredníctvom podpory základných 

práv, boja proti všetkých formám diskriminácie a príspevku k zmenšeniu chudoby a 

odstraňovaniu sociálneho vylúčenia na celom svete.

SOLIDARITA V RÁMCI GENERÁCIÍ A MEDZI NIMI

Reagovať na potreby súčasných generácií bez toho, aby bola ohrozená schopnosť budúcich 

generácií uspokojovať svoje potreby v Európskej únii a inde.

OTVORENOSŤ A DEMOKRATICKÁ SPOLOČNOSŤ

Zaručiť občanom možnosť vykonávať ich právo na prístup k informáciám a zabezpečiť im 

prístup k spravodlivosti. Ponúknuť spôsoby konzultácie a účasti všetkým zainteresovaným 

stranám a združeniam.
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ÚČASŤ OBČANOV

Posilniť účasť občanov na rozhodovaní. Zlepšiť informovanosť a povedomie o trvalo 

udržateľnom rozvoji. Informovať občanov o ich vplyve na životné prostredie a možnostiach 

pre trvalo udržateľné voľby.

ÚČASŤ SOCIÁLNYCH A OBCHODNÝCH PARTNEROV

Posilniť sociálny dialóg, sociálnu zodpovednosť podnikov a partnerstvá medzi verejným a 

súkromným sektorom s cieľom podporiť spoluprácu a spoločnú zodpovednosť v otázke 

zavádzania trvalo udržateľnej spotreby a výroby.

POLITICKÁ SÚDRŽNOSŤ A SPRÁVA VECÍ VEREJNÝCH

Podporovať súlad medzi všetkými politikami Európskej únie a medzi činnosťami na miestnej, 

regionálnej, národnej a celosvetovej úrovni s cieľom zvýšiť ich príspevok k trvalo 

udržateľnému rozvoju.

POLITICKÁ INTEGRÁCIA

Podporovať integráciu hospodárskych, sociálnych a environmentálnych aspektov takým 

spôsobom, aby boli v súlade a navzájom sa posilňovali plným a úplným využívaním nástrojov 

zameraných na lepšiu tvorbu práva, ako sú vyvážené hodnotenie vplyvu a konzultácie so 

zúčastnenými stranami.

EFEKTÍVNEJŠIE POUŽÍVANIE DOSTUPNÝCH POZNATKOV

Venovať pozornosť tomu, aby sa politiky vypracovali, hodnotili a vykonávali na základe 

najlepších dostupných znalostí a aby boli hospodársky, sociálne a environmentálne zdravé a 

nákladovo efektívne.

ZÁSADA PREDBEŽNEJ OPATRNOSTI

V prípade vedeckej neistoty vykonať hodnotiace postupy a vhodné preventívne opatrenia s 

cieľom vyhnúť sa poškodeniu ľudského zdravia a životného prostredia.

NECHAŤ ZNEČISŤOVATEĽOV PLATIŤ

Zabezpečiť, aby ceny odzrkadľovali skutočné náklady spoločnosti na spotrebu a výrobu a aby 

znečisťovatelia platili za škody na ľudskom zdraví a životnom prostredí, ktoré spôsobia.
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VYUŽÍVANIE SYNERGIE MEDZI STUR EÚ A LISABONSKOU STRATÉGIOU PRE 

RAST A ZAMESTNANOSŤ

7. STUR EÚ a lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť sa vzájomne dopĺňajú. STUR sa 

zaoberá prevažne kvalitou života, rovnosťou v rámci generácií a medzi nimi a súvislosťou 

medzi všetkými oblasťami politík vrátane vonkajších hľadísk. Uznáva úlohu hospodárskeho 

rozvoja pri uľahčovaní prechodu na udržateľnejšiu spoločnosť. Lisabonská stratégia 

predstavuje podstatný príspevok k celkovému cieľu trvalo udržateľného rozvoja tým, že sa 

sústreďuje najmä na činnosti a opatrenia zamerané na zvyšovanie konkurencieschopnosti a 

hospodárskeho rastu a zlepšenia tvorby pracovných miest.

8. STUR EÚ tvorí celkový rámec, v ktorom lisabonská stratégia so svojim obnoveným 

sústredením na rast a zamestnanosť poskytuje motor pre dynamickejšie hospodárstvo. Tieto 

dve stratégie uznávajú, že hospodárske, sociálne a environmentálne ciele sa môžu navzájom 

posiľňovať, a preto by mali napredovať spoločne. Cieľom oboch stratégií je podporovať 

nevyhnutné štrukturálne zmeny, ktoré umožnia hospodárstvam členských štátov vysporiadať 

sa s výzvami globalizácie vytvorením rovnakých podmienok, v ktorých môže dynamizmus, 

inovácia a kreatívne podnikanie prekvitať pri súčasnom zabezpečení sociálnej rovnosti a 

zdravého životného prostredia.

9. V tejto súvislosti STUR EÚ uznáva, že investície do ľudského, sociálneho a 

environmentálneho kapitálu, ako aj technologickej inovácie sú predpokladmi dlhodobejšej 

konkurencieschopnosti a ekonomickej prosperity, sociálnej súdržnosti, kvalitných pracovných 

miest a lepšej ochrany životného prostredia.

LEPŠIA TVORBA POLITÍK

10. STUR EÚ stanovuje prístup k lepšej tvorbe politík na základe lepšej regulácie a na zásade, že 

trvalo udržateľný rozvoj sa musí začleniť do tvorby politík na všetkých úrovniach. Vyžaduje 

to od všetkých úrovní vlády, aby sa vzájomne podporovali a spolupracovali so zreteľom na 

rôzne inštitucionálne usporiadanie, kultúru a osobitné okolnosti v členských štátoch.
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11. V tejto súvislosti by všetky inštitúcie EÚ mali zabezpečiť, aby sa významné politické 

rozhodnutia zakladali na návrhoch, ktoré prešli vysokokvalitným posudzovaním vplyvu (IA), 

ktoré vyváženým spôsobom posúdilo sociálne, environmentálne a hospodárske rozmery trvalo 

udržateľného rozvoja a zohľadnilo jeho vonkajší rozmer a náklady spôsobené nečinnosťou.

Iné nástroje lepšej tvorby politík zahŕňajú následné posudzovanie vplyvov politík a účasť 

verejnosti a zainteresovaných strán. Členské štáty by mali tieto nástroje, najmä IA, využívať v 

širšom rozsahu pri prideľovaní verejných finančných prostriedkov a vypracovávaní stratégií, 

programov a projektov.

12. Všetky inštitúcie EÚ by mali zabezpečiť, aby návrhy úloh, cieľov a opatrení boli realistické a 

v prípade potreby sprevádzané potrebnými nástrojmi na úrovni EÚ.

KĽÚČOVÉ VÝZVY

13. So zreteľom na zhoršovanie environmentálnych trendov, hospodárske a sociálne výzvy EÚ v 

spojení s novými konkurenčnými tlakmi a novými medzinárodnými záväzkami vymedzuje 

STUR EÚ sedem kľúčových výziev a zodpovedajúce úlohy, operačné ciele a činnosti. Ich 

budúca podoba a plnenie sa bude riadiť spomenutými zásadami. Odkaz na akúkoľvek 

konkrétnu činnosť sa nedotýka rozdelenia právomocí medzi EÚ a členskými štátmi.

Zmena klímy a čistá energia

Celkový cieľ Obmedziť zmenu klímy a náklady s ňou spojené a negatívne účinky na 
spoločnosť a životné prostredie

Operačné ciele a úlohy

· Záväzky EÚ 15 a väčšiny EÚ 25 vyplývajúce z Kjótskeho protokolu splniť ciele 

zníženia emisií skleníkových plynov v rokoch 2008 – 2012, kde je cieľom EÚ 15 

osempercentné zníženie emisií v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Cieľom je, aby sa 

globálne priemerná povrchová teplota nezvýšila o viac ako 2ºC v porovnaní s 

predindustriálnym obdobím.
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· Energetická politika by mala zodpovedať cieľom, ktorými sú bezpečnosť dodávky, 

konkurencieschopnosť a environmentálna udržateľnosť v duchu energetickej politiky v 

pre Európu, ktorú začala Európska rada v marci 2006. Energetická politika je kľúčová 

pri riešení problému zmeny klímy.

· Prispôsobenie sa zmene klímy a jej zmiernenie by sa malo zahrnúť do všetkých 

príslušných európskych politík.

· Do roku 2010 by sa malo priemerne 12% spotreby energie a 21 % spotreby elektrickej 

energie ako spoločný, ale diferencovaný cieľ pokrývať z obnoviteľných zdrojov so 

zreteľom na zvýšenie ich podielu na 15 % do roku 2015.

· Do roku 2010 by 5,75% palív v doprave malo pozostávať z biopalív, čo je orientačný 

cieľ so zreteľom na zvýšenie ich podielu na 8 % do roku 2015 (smernica 2003/30/ES).

· Dosiahnutie celkovej úspory dodatočných 9% konečnej spotreby energie v období 9 

rokov do roku 2017, ako uvádzajú smernice o energetickej účinnosti konečného 

používania a o službách v energetike.

Opatrenia by mali zahŕňať

· V nadväznosti na montrealský akčný plán pre klímu podľa rámcového dohovoru OSN 

o zmene klímy má EÚ bezodkladne vypracovať alternatívy pre stav po roku 2012 

v súlade s cieľom 2°C prostredníctvom konštruktívneho zapojenia sa do širokého 

dialógu o činnosti dlhodobej spolupráce a zároveň prostredníctvom procesu podľa 

Kjótskeho protokolu v súlade so zásadou spoločnej, ale diferencovanej zodpovednosti a 

príslušných kapacít.

· Bez toho, aby boli dotknuté nové prístupy k diferenciácii medzi stranami v budúcom 

spravodlivom a flexibilnom rámci, EÚ so záujmom očakáva preskúmanie spolu s inými 

stranami stratégií pre dosiahnutie potrebného zníženia emisií. EÚ verí, že v tejto 

súvislosti by sa mali zvážiť spôsoby znižovania skupinou rozvinutých krajín v rozsahu 

15-30% do roku 2020 v porovnaní so základnou líniou uvedenou v Kjótskom protokole 

a v duchu záverov Rady pre životné prostredie.
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· V rámci druhej etapy európskeho programu zmeny klímy budú Komisia a členské štáty 

klásť prioritu na nové činnosti, ktoré systematicky využívajú nákladovo efektívne 

možnosti znižovania emisií pre automobily a letectvo. V tomto kontexte sa ako 

možnosť zmierňovania preskúma sekvestrácia a skladovanie uhlíka.

· Komisia včas ukončí preskúmanie systému obchodovania s emisiami EÚ (SOE EÚ), 

čím poskytne strednodobú a dlhodobú istotu pre investorov, a zváži jeho rozšírenie na 

ostatné skleníkové plyny a odvetvia, osobitne letectva, ako na to vyzvala Rada.

· Komisia a členské štáty posilnia vedúce postavenie EÚ prijatím a vykonávaním 

ambiciózneho a realistického akčného plánu o energetickej efektívnosti so zreteľom 

na 20 % potenciál úspory energie EÚ do roku 2020 odhadovaný Komisiou a pri 

zohľadnení opatrení, ktoré členské štáty už vykonali.

· Komisia vypracuje analýzu o tom, ako dosiahnuť súčasné ciele (2010) pre obnoviteľné 

zdroje energie a ako ďalej nákladovo efektívnym spôsobom podporovať obnoviteľné 

zdroje energie z dlhodobého hľadiska a rovnako podporiť používanie biopalív v odvetví 

dopravy, čo by sprevádzal konštruktívny dialóg s ropným priemyslom a so všetkými 

zainteresovanými stranami, a poskytnúť maximálnu podporu výskumu a vývoju 

biopalív druhej generácie. Vytýčenie nových cieľov by malo byť odôvodnené 

na základe podrobnej analýzy potenciálu a nákladovej efektívnosti ďalších opatrení. Pri 

týchto procesoch by sa mala zohľadniť špecifická charakteristika členských štátov a 

potreba flexibility pri tvorbe ich kombinácie energií, ako aj problémy ostrovov alebo 

regiónov prevažne izolovaných od trhu EÚ s energiou.

· Komisia a členské štáty majú podporovať využívanie biomasy na účely diverzifikácie 

dodávky palivových zdrojov EÚ, zníženia emisií skleníkových plynov a ponúknutia 

možnosti nových príjmov a pracovných príležitostí vo vidieckych oblastiach 

prostredníctvom podpory návrhov v akčnom pláne o biomase vo všetkých jeho troch 

odvetviach: vykurovaní a chladení, elektrickej energii a doprave. Toto by sa malo 

rozpracovať v rámci dlhodobej stratégie pre bioenergiu po roku 2010.

· Členské štáty by mali zvyšovať efektívnosť elektrární, najmä prostredníctvom ďalšej 

podpory využívania kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie.
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Trvalo udržateľná doprava

Celkový cieľ Zabezpečiť, aby naše dopravné systémy spĺňali hospodárske, sociálne a 
environmentálne potreby spoločnosti pri minimalizovaní ich nežiadúceho 
vplyvu na hospodárstvo, spoločnosť a životné prostredie.

Operačné ciele a úlohy

· Oddeliť hospodársky rast a dopyt po doprave s cieľom znížiť vplyv na životné 

prostredie.

· Dosiahnuť udržateľné úrovne využívania energie dopravou a znížiť emisie 

skleníkových plynov z dopravy.

· Znížiť emisie znečisťujúcich látok z dopravy na úrovne, ktoré minimalizujú účinky 

na ľudské zdravie a/alebo životné prostredie.

· Dosiahnuť vyvážený posun smerom k environmentálne vhodným druhom dopravy v 

záujme trvalo udržateľnej dopravy a systému mobility.

· Znížiť dopravný hluk pri zdroji a aj prostredníctvom opatrení na znižovanie hluku 

s cieľom zabezpečiť, aby úrovne celkovej expozície minimalizovali vplyvy na zdravie.

· Zmodernizovať rámec EÚ pre služby vo verejnom záujme v osobnej doprave s cieľom 

podporovať vyššiu účinnosť a výkonnosť do roku 2010.

· V súlade so stratégiou EÚ o emisiách CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel by mal 

priemerný nový vozový park dosiahnuť emisie CO2 140g/km (2008/09) a 120g/km 

(2012).

· Znížiť do roku 2010 úmrtnosť v cestnej doprave na polovicu v porovnaní s rokom 2000.

Opatrenia by mali zahŕňať

· EÚ a členské štáty prijmú opatrenia na zlepšenie hospodárskeho a environmentálneho 

výkonu všetkých druhov dopravy a v prípade potreby opatrenia v prospech presunu od 

cestnej na železničnú, vodnú a verejnú osobnú dopravu vrátane nižšej dopravnej 

intenzity prostredníctvom projektovej zmeny výroby a logistického procesu a zmeny v 

správaní v kombinácii s lepším prepojením rozličných druhov dopravy.

· EÚ a členské štáty by mali zlepšiť energetickú efektívnosť v odvetví dopravy 

využívaním nákladovo efektívnych nástrojov.
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· EÚ a členské štáty by sa mali zamerať na možné alternatívy k cestnej nákladnej a 

osobnej doprave vrátane vhodného rozvoja transeurópskych sietí a intermodálnych 

prepojení pre logistiku v nákladnej doprave, okrem iného vykonávaním opatrení 

uvedených v akčnom programe Komisie pre vnútrozemskú vodnú dopravu NAIADES a 

programe Marco Polo II.

· Komisia bude naďalej skúmať využívanie spoplatňovania infraštruktúry pre všetky 

druhy dopravy v EÚ vychádzajúc nových príležitostí vyplývajúcich z nových 

satelitných, informačných a komunikačných technológií. V rámci smernice 

Eurovignette predstaví Komisia najneskôr v roku 2008 všeobecne uplatniteľný, 

transparentný a komplexný model hodnotenia všetkých externých nákladov, ktorý 

poslúži ako základ pre budúce výpočty účtovania poplatkov za infraštruktúru.

· Komisia a členské štáty by sa mali usilovať dosiahnuť pokrok smerom k účinnejším 

globálnych riešeniam znižovania škodlivých vplyvov medzinárodnej námornej a 

leteckej dopravy.

· S cieľom znížiť úmrtnosť na cestách na polovicu, ako aj znížiť počet zranených v 

cestnej doprave, zvýšiť bezpečnosť ciest zlepšením cestnej infraštruktúry, výrobou 

bezpečnejších vozidiel, podporou spoločných celoeurópskych osvetových kampaní na 

zmenu správania účastníkov cestnej premávky ako aj zriadením cezhraničnej 

vynútiteľnosti.

· V súlade s tematickou stratégiou o rozvoji miest by mali miestne orgány vytvoriť a 

vykonávať mestské dopravné plány a systémy, pričom by zohľadnili technické pokyny, 

ktoré poskytla Komisia v roku 2006, a zvážili užšiu spoluprácu medzi mestami a 

susednými regiónmi.

· Komisia a členské štáty vypracujú dlhodobú a ucelenú palivovú stratégiu EÚ.
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Trvalo udržateľná spotreba a výroba

Celkový cieľ: Podporovať trvalo udržateľné modely spotreby a výroby

Operačné ciele a úlohy

· Podporovať trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu riešením otázky sociálneho a 

hospodárskeho rozvoja v rámci nosnej kapacity ekosystémov a oddeliť hospodársky rast 

od zhoršovania stavu životného prostredia.

· Zlepšiť environmentálny a sociálny výkon produktov a procesov a podporovať podniky 

a spotrebiteľov, aby si ich osvojili.

· Zamerať sa na dosiahnutie takej priemernej úrovne zeleného verejného obstarávania 

(GPP) v EÚ do roku 2010, akú v súčasnosti dosahujú členské štáty s najlepšími 

výsledkami.

· EÚ by sa mala usilovať zvýšiť svoj podiel na svetovom trhu v oblasti 

environmentálnych technológií a ekologickej inovácie.

Opatrenia by mali zahŕňať

· Komisia a členské štáty preskúmajú konkrétne činnosti, ktoré by zaviedli udržateľnejšie 

modely spotreby a výroby v EÚ a na globálnej úrovni, najmä prostredníctvom 

marakéšskeho procesu OSN a Komisie pre trvalo udržateľný rozvoj. V tejto súvislosti 

Komisia navrhne do roku 2007 akčný plán trvalo udržateľnej spotreby a výroby, ktorý 

by mal pomôcť identifikovať a prekonať prekážky trvalo udržateľnej výroby a spotreby 

a zabezpečiť lepší súlad medzi rozličnými súvisiacimi oblasťami politík, zvýšiť 

povedomie občanov a zmeniť neudržateľné spotrebné návyky.

· Komisia a členské štáty by mali nadviazať dialóg s podnikmi a príslušnými 

zainteresovanými stranami s cieľom stanoviť ciele pre environmentálne a sociálne 

výkony produktov a procesov.

· Komisia a členské štáty vypracujú štrukturálny proces na vzájomné poskytovanie 

najlepších postupov a odbornosti v GPP, pričom zohľadnia potenciál podpory GPP na 

miestnych a regionálnych úrovniach. Komisia umožní pravidelné referenčné 

porovnávanie výsledkov v GPP v celej EÚ v súlade s metodikou posudzovania 

založenou na dohodnutých a objektívnych parametroch a do roku 2007 preskúma s 

členskými štátmi možnosti najlepšej podpory GPP pre ostatné hlavné skupiny 

výrobkov.
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· Komisia a členské štáty vystupňujú úsilie na podporu a rozširovanie sociálnych a 

ekologických inovácií a environmentálnych technológií okrem iného prostredníctvom 

účinného vykonávania akčného plánu environmentálnych technológií (ETAP) všetkými 

zainteresovanými stranami s cieľom vytvoriť nové hospodárske príležitosti a nové trhy.

· Komisia navrhne rozšíriť systémy označovania výkonu z elektrických spotrebičov a áut 

na iné skupiny environmentálne škodlivých výrobkov vrátane výrobkov s veľkými 

environmentálnymi vplyvmi.

· Členské štáty s predajcami a ďalšími organizáciami by mali podporovať informačné 

kampane na podporu trvalo udržateľných výrobkov okrem iného výrobkov, ktoré 

pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva a spravodlivého obchodu, ako aj 

environmentálne vhodných výrobkov.

Zachovanie prírodných zdrojov a hospodárenie s nimi

Celkový cieľ: Zlepšiť hospodárenie s prírodnými zdrojmi, vyhnúť sa ich nadmernému 
využívaniu a uznať hodnotu služieb ekosystémov

Operačné ciele a úlohy

· Zvyšovať efektívnosť zdrojov, aby sa znížilo celkové využívanie neobnoviteľných 

prírodných zdrojov a súvisiaci environmentálny vplyv využívania surovín, a preto 

používať obnoviteľné prírodné zdroje tempom, ktoré neprekročí ich schopnosť 

regenerácie.

· Získať a udržať konkurenčnú výhodu zlepšením efektívnosti zdrojov okrem iného 

podporou ekologických inovácií.

· Zlepšiť hospodárenie s prírodnými zdrojmi a vyhnúť sa ich nadmernému využívaniu, 

napr. rybné hospodárstvo, biodiverzita, voda, ovzdušie, pôda a atmosféra, obnoviť 

poškodené morské ekosystémy do roku 2015 v súlade s johannesburským plánom 

(2002) a zároveň dosiahnuť maximálny udržateľný výnos rybného hospodárstva do roku 

2015.

· Zastaviť stratu biodiverzity a do roku 2010 prispievať k výraznému zníženiu miery 

straty biodiverzity vo svete.

· Účinne prispievať k dosiahnutiu globálnych cieľov OSN v oblasti lesov do roku 2015.

· Vyhýbať sa vzniku odpadov a zlepšiť efektívne využívanie prírodných zdrojov 

uplatňovaním koncepcie uvažovania o životnom cykle a podporou opätovného 

používania a recyklácie.
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Opatrenia by mali zahŕňať

· V oblasti poľnohospodárstva a rybného hospodárstva vyvinú členské štáty a Komisia 

ďalšie úsilie prostredníctvom nových programov pre rozvoj vidieka, reformovanej 

spoločnej politiky rybného hospodárstva, nových legislatívnych rámcov pre ekologické 

poľnohospodárstvo a pohodu zvierat, ako aj akčného plánu pre biomasu.

· Komisia a členské štáty by mali budovať na stratégii trvalo udržateľného využívania 

prírodných zdrojov EÚ, ktorú by mal doplniť určitý počet cieľov a opatrení na úrovni 

EÚ. Európska environmentálna agentúra by mala poskytnúť podporu opatreniam na 

efektívnosť zdrojov.

· Trvalo udržateľné lesné hospodárstvo sa posilní prijatím Akčného plánu EÚ pre lesy v 

roku 2006 a účasťou Spoločenstiev na ministerskej konferencii o ochrane lesov v 

Európe vrátane vykonávania jej rezolúcií.

· Členské štáty by mali dokončiť prácu na sieti Natura 2000 a tiež určiť morské oblasti.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať potrebe lepšieho vykonávania siete Natura 

2000, ako aj politík ochrany a riadenia druhov.

· Členské štáty by mali vykonávať stratégiu EÚ pre biologickú diverzitu v rozmere EÚ aj 

v globálnom rozmere (Dohovor OSN o biologickej diverzite) a v spolupráci s Komisiou 

prijať opatrenia na určenie a vykonanie prioritných opatrení, aby sa dosiahol cieľ, 

ktorým je zastavenie straty biodiverzity do roku 2010 a po ňom.

· Komisia a členské štáty by mali pracovať na zlepšení integrovaného manažmentu 

vodných zdrojov, morského prostredia a na podpore integrovaného manažmentu 

pobrežných zón.

· Na základe zelenej knihy Komisie o námorných veciach sa budú politiky týkajúce sa 

oceánov a morí od roku 2008 pripravovať udržateľnejším a integrovanejším spôsobom.
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Verejné zdravie

Celkový cieľ: Podporovať dobré verejné zdravie za spravodlivých podmienok a zlepšiť 
ochranu proti ohrozeniam zdravia

Operačné ciele a úlohy:

· Zlepšiť ochranu proti ohrozeniam zdravia rozvojom kapacít s cieľom koordinovane na 

ne reagovať.

· Ďalej zlepšovať právne predpisy v oblasti potravín a krmív vrátane preskúmania 

označovania potravín.

· Naďalej podporovať vysoké normy v oblasti zdravotnej starostlivosti o zvieratá a 

pohody zvierat v EÚ i medzinárodne.

· Zastaviť zvyšovanie chorôb súvisiacich so životným štýlom a chronických chorôb 

najmä v sociálno-ekonomicky znevýhodnených skupinách a oblastiach.

· Znižovať nerovnosti v oblasti zdravia v členských štátoch a medzi nimi riešením širších 

zdravotných faktorov a vhodných stratégií propagácie zdravia a prevencie chorôb. 

Činnosti by mali zohľadňovať medzinárodnú spoluprácu vo fórach akým je WHO, Rada 

Európy, OECD a UNESCO.

· Zabezpečiť, aby sa do roku 2020 chemické látky vrátane pesticídov vyrábali, nakladalo 

sa s nimi a používali sa takým spôsobom, ktorý výrazne neohrozuje ľudské zdravie

a životné prostredie. V tomto kontexte bude rýchle prijatie nariadenia o registrácii, 

hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) míľnikom, 

konečným cieľom je nahradiť látky vzbudzujúce veľké obavy vhodnými alternatívnymi 

látkami alebo technológiami. 

· Zlepšiť informovanosť o znečistení životného prostredia a nepriaznivých vplyvoch 

na zdravie.

· Zlepšiť duševné zdravie a riešiť riziká samovrážd.

Opatrenia by mali zahŕňať

· Komisia v spolupráci s členskými štátmi, Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu 

chorôb (ECDC) a WHO ďalej vybuduje a posilní kapacity na úrovni EÚ a členských 

štátov s cieľom koordinovane reagovať na zdravotné ohrozenia okrem iného 

aktualizáciou existujúcich akčných plánov na riešenie zdravotných ohrození.
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· Komisia a členské štáty budú podporovať lepšiu zdravotnú prevenciu a prevenciu 

chorôb riešením zdravotných faktorov vo všetkých príslušných politikách a aktivitách. 

Osobitná pozornosť sa bude venovať príprave a vykonávaniu stratégií a opatrení 

zameraných na zdravotné faktory súvisiace so životným štýlom, ako napr. drogy, 

užívanie tabaku, škodlivé pitie, zlá strava a fyzická nečinnosť a chronické choroby.

· Zdravotné politiky členských štátov by sa mali zamerať na vytvorenie a vykonávanie 

stratégií, ktoré pomôžu ženám a mužom dosiahnuť a zachovať si pozitívne emocionálne 

stavy a tak zlepšiť ich blaho, subjektívne vnímanie kvality života a telesné a duševné 

zdravie.

· Komisia navrhne ďalšie zlepšenia právnych predpisov o potravinách a krmivách podľa 

zásad článkov 14 a 15 nariadenia (ES) č. 178/2002 o bezpečnosti potravín a krmív. 

Obzvlášť je potrebné zlepšiť fungovanie systému výroby a používania geneticky 

modifikovaných potravín a krmív s cieľom opätovne ubezpečiť členské štáty, 

zainteresované strany a široká verejnosť, že všetky rozhodnutia sa zakladajú na 

hodnotení rizika, ktoré zohľadňuje aj možné dlhodobé účinky na ľudský život a zdravie, 

zdravie a pohodu zvierat, životné prostredie a záujmy spotrebiteľov.

· Komisia bude spolu s členskými štátmi v rámci EÚ i v susedných krajinách vykonávať 

stratégiu EÚ boja proti HIV/AIDS . Členské štáty by mali zintenzívniť úsilie pri 

vykonávaní existujúceho programu činnosti EÚ na boj proti HIV/AIDS, tuberkulóze a 

malárii v tretích krajinách. Mali by sa vytvoriť konkrétne spojenia s inými opatreniami 

Spoločenstva, ako napr. stratégiou pre Afriku.

· Komisia bude spolu s členskými štátmi zvyšovať informovanosť o znečistení životného 

prostredia a nepriaznivých účinkoch na zdravie a koordinovať výskum v oblasti 

prepojenia medzi látkami znečisťujúcimi životné prostredie, expozíciou a vplyvom na 

zdravie s cieľom zlepšiť naše porozumenie tomu, ktoré environmentálne faktory 

spôsobujú zdravotné problémy a ako im najlepšie predchádzať.

· Komisia by mala navrhnúť stratégiu pre zlepšenie kvality vzduchu vo vnútorných 

priestoroch, ktorá sa bude osobitne venovať emisiám prchavých organických zlúčenín. 
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· Osobitnú pozornosť bude Komisia a členské štáty prostredníctvom akčného plánu o 

životnom prostredí a zdravotnej starostlivosti detí pre Európu (CEHAPE) venovať 

zraniteľným skupinám, najmä deťom.

· vykonávať paneurópsky program pre dopravu, zdravie a životné prostredie (THE PEP) 

okrem iného prostredníctvom integrácie environmentálnych a zdravotných aspektov do 

rozhodovania o dopravných politikách, monitorovania a posudzovania ich vplyvu.

Sociálne začlenenie, demografia a migrácia

Celkový cieľ: Vytvoriť sociálne inkluzívnu spoločnosť zohľadňovaním solidarity 
medzi generáciami a v rámci nich a zabezpečiť zvyšovanie kvality života 
občanov ako podmienky pre trvalé blaho jednotlivca

Operačné ciele a úlohy

· Plniť cieľ EÚ o prijatí krokov s rozhodujúcim vplyvom na zníženie počtu osôb 

vystavených riziku chudoby a sociálneho vylúčenia do roku 2010 s osobitným dôrazom 

na potrebu znížiť chudobu detí.

· Zabezpečiť vysokú úroveň sociálnej a územnej súdržnosti na úrovni EÚ a v členských 

štátoch, ako aj rešpektovanie kultúrnej rôznorodosti.

· Podporovať členské štáty v ich úsilí modernizovať sociálnu ochranu vzhľadom 

na demografické zmeny.

· Výrazne zvýšiť účasť žien a starších ľudí na trhu práce podľa stanovených úloh, ako aj 

zvýšiť zamestnanosť migrantov do roku 2010.

· Naďalej rozvíjať politiku EÚ v oblasti migrácie, doplnenú politikami na posilnenie 

integrácie migrantov a ich rodín, a zohľadňovať aj hospodársky rozmer migrácie.

· Znížiť negatívny vplyv globalizácie na pracujúcich a ich rodiny. 
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· Podporovať zvýšenú zamestnanosť mladých ľudí. Zintenzívniť úsilie na zníženie 

predčasného ukončenia školskej dochádzky na 10% a zabezpečiť, aby aspoň 85% 

dvadsaťdvaročných malo ukončené vyššie stredné vzdelanie. Do konca roku 2007 by sa 

každému mladému človeku, ktorý ukončil školu a je nezamestnaný, mala do šiestich 

mesiacov a najneskôr do 4 mesiacov do roku 2010 ponúknuť práca, učňovské 

vzdelávanie, doplnková odborná príprava alebo iné opatrenia zamestnateľnosti.

· Zvýšiť účasť postihnutých osôb na trhu práce. 

Opatrenia by mali zahŕňať

· Na základe nových cieľov a pracovných metód sociálnej ochrany a sociálneho 

začlenenia, ktoré schválila Európska rada v marci 2006, budú členské štáty a Komisia 

pokračovať v spolupráci využitím otvorenej metódy koordinácie (OMC). V tomto 

kontexte prijmú EÚ a členské štáty aj opatrenia potrebné na rýchle a výrazné zníženie 

detskej chudoby a budú pracovať na poskytnutí rovnakých príležitostí všetkým deťom 

bez ohľadu na ich sociálny pôvod, pohlavie alebo postihnutie.

· Na základe oznámenia Verejnoprospešné sociálne služby budú Komisia a členské štáty 

naďalej vyvíjať úsilie o zabezpečenie toho, aby sociálne služby aktívne prispievali k 

sociálnemu začleneniu a sociálnej súdržnosti a podporili ciele rastu a zamestnanosti. 

Komisia a členské štáty budú tiež pokračovať v práci na ďalšom vyjasnení vplyvu práva 

Spoločenstva na verejnoprospešné sociálne služby.

· Členské štáty budú pokračovať vo vykonávaní Európskeho paktu mládeže. V 

štruktúrovanom dialógu s mladými ľuďmi počas každého predsedníctva by sa mali 

organizácie aktívne v oblasti politiky európskej mládeže, medzi nimi Európske fórum 

mládeže, vyzvať, aby zahrnuli otázky o trvalo udržateľnom rozvoji, ktoré mladých ľudí 

zaujímajú, do tohto dialógu prostredníctvom prípravy týchto dialógov medzi mládežou 

a vládami.

· Členské štáty a EÚ budú vykonávať Európsky pakt rodovej rovnosti dohodnutý na 

Európskej rade v marci 2006.
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· Udržateľnosť a primeranosť dôchodkov zostane pri zohľadnení starnutia obyvateľstva 

vo všetkých európskych krajinách v ďalších desaťročiach dôležitou otázkou. EÚ bude 

podporovať úsilie členských štátov modernizovať systémy sociálnej ochrany a 

zabezpečiť ich udržateľnosť. Členské štáty by preto mali uspokojivo znižovať dlh 

verejných financií, zvyšovať mieru zamestnanosti a produktivity, ako aj reformovať 

systém zdravotnej starostlivosti a systém dlhodobej starostlivosti.

· Komisia v roku 2006 prijme oznámenie o demografickej budúcnosti Európy a 

preskúma, ako môže EÚ pomôcť členským štátom reagovať na demografické výzvy, 

ktorým čelia, najmä podporovaním stratégií aktívneho a zdravého starnutia, zosúladenia 

pracovného a rodinného života, lepších podmienok pre rodiny a aj zohľadnením 

príspevku prisťahovalectva.

· Členské štáty by mali analyzovať možné následky demografických zmien na využívanie 

územia a spotrebu zdrojov a energie, ako aj na mobilitu, a zohľadniť ich pri plánovaní a 

investíciách na všetkých úrovniach.

· EÚ a členské štáty budú pokračovať v rozvíjaní politiky EÚ v oblasti migrácie, 

doplnenej politikami na posilnenie integrácie migrantov a ich rodín predovšetkým 

prostredníctvom plánu politiky migrácie vrátane postupov prijímania. Zintenzívnia 

spoluprácu s tretími krajinami a budú pracovať na spoločných reakciách v súvislosti s 

kontrolou migračných tokov. V roku 2006 predloží Komisia oznámenie o budúcich 

prioritách v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu .
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Chudoba vo svete a výzvy trvalo udržateľného rozvoja

Celkový cieľ: Aktívne podporovať trvalo udržateľný rozvoj vo svete a zabezpečovať 
súlad vnútorných a vonkajších politík Európskej únie s globálnym trvalo 
udržateľným rozvojom a s jej medzinárodnými záväzkami

Operačné ciele a úlohy:

· Vykonať dostatočný pokrok v plnení záväzkov EÚ, pokiaľ ide o medzinárodne 

dohodnuté ciele a úlohy, najmä z miléniovej deklarácie a tie, ktoré vyplývajú zo 

Svetového samitu o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorý sa konal v Johannesburgu v roku 

2002, a zo súvisiacich procesov, akými sú napr. konsenzus z Monterrey o financovaní 

rozvoja, rozvojová agenda z Dauhy a parížska deklarácia o harmonizácii pomoci.

· Prispievať k zlepšeniu medzinárodného environmentálneho riadenia (IEG) najmä v 

kontexte krokov nadväzujúcich na výsledok svetového samitu v roku 2005 a k 

posilneniu multilaterálnych environmentálnych dohôd (MEA).

· Zvýšiť objem pomoci na 0,7 % hrubého národného dôchodku (HND) do roku 2015 s 

medzicieľom 0,56 % v roku 2010.

(i) Členské štáty, ktoré zatiaľ nedosiahli úroveň ODA vo výške 0,51 % HND, sa 

zaväzujú dosiahnuť túto úroveň do roku 2010 v rámci svojich príslušných 

rozpočtových postupov rozdeľovania rozpočtu, kým tie, ktoré už túto úroveň 

prekročili, sa zaväzujú pokračovať vo svojom úsilí;

(ii) Členské štáty, ktoré pristúpili k EÚ po roku 2002 a nedosiahli úroveň 0,17 % 

ODA/HND sa budú usilovať zvýšiť svoju ODA, aby v rámci svojich postupov 

prideľovania rozpočtových prostriedkov dosiahli túto úroveň do roku 2010, kým 

tie, ktoré už túto úroveň prekročili, sa zaväzujú pokračovať vo svojom úsilí;

(iii) Členské štáty sa zaväzujú dosiahnuť cieľ 0,7 % ODA/HND do roku 2015, pričom 

tie, ktoré túto cieľovú hodnotu dosiahli, sa zaväzujú udržať sa nad ňou; členské 

štáty, ktoré sa k EÚ pripojili po roku 2002, sa budú usilovať zvýšiť svoju 

ORP/HND do roku 2015 na 0,33 %.

· Podporovať trvalo udržateľný rozvoj v kontexte rokovaní WTO v súlade s preambulou 

marakéšskej dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, ktorá určila trvalo 

udržateľný rozvoj za jeden zo svojich hlavných cieľov.
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· Zvýšiť efektívnosť, súdržnosť a kvalitu politík pomoci EÚ a členských štátov v období 

rokov 2005–2010.

· Začleniť otázky trvalo udržateľného rozvoja do všetkých vonkajších politík EÚ vrátane 

spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky okrem iného tým, že sa trvalo udržateľný 

rozvoj stane predmetom multilaterálnej a bilaterálnej rozvojovej spolupráce. 

Opatrenia by mali zahŕňať

· Vykonávanie iniciatívy EÚ Voda pre život, energetickej iniciatívy EÚ pre odstránenie 

chudoby a trvalo udržateľný rozvoj, ako aj johannesburskej koalície pre obnoviteľnú 

energiu a strategického prístupu k medzinárodnému manažmentu chemických látok 

(SAICM).

· Vývoj spoločného programovacieho rámca EÚ s väčším využitím spoločných činností 

a spolufinancovaním projektov a zvyšovaním súdržnosti medzi politikou rozvoja 

a ostatnými politikami. Kvalita a efektívnosť pomoci by sa mohla zvýšiť 

prostredníctvom okrem iného efektívnej podpory rozpočtu, znižovaním dlhu 

a uvoľňovaním viazania pomoci.

· Členské štáty a Komisia by mali vykonávať stratégie EÚ o Afrike, Latinskej Amerike a 

Tichomorí.

· Komisia a členské štáty zvýšia úsilie v globalizačnej práci pre trvalo udržateľný rozvoj 

vystupňovaním úsilia, aby sa medzinárodný obchod a investície používali ako nástroj na 

dosiahnutie skutočného globálneho trvalo udržateľného rozvoja. V tomto kontexte by 

mala EÚ spolupracovať so svojimi obchodnými partnermi na zlepšení 

environmentálnych a sociálnych noriem a využiť na tento účel všetky možnosti 

obchodných dohôd alebo dohôd o spolupráci na regionálnej alebo bilaterálnej úrovni.

· Investície prostredníctvom Európskej investičnej banky a partnerstva pre infraštruktúru 

EÚ-Afrika by mali podporovať ciele trvalo udržateľného rozvoja. Európska investičná 

banka by mala hodnotiť svoje pôžičky vzhľadom na ich prínos k dosahovaniu 

rozvojových cieľov tisícročia a trvalo udržateľného rozvoja.

· Členské štáty a Komisia by mali spolupracovať pri podpore pozície EÚ v súvislosti s 

transformáciou programu OSN pre životné prostredie (UNEP) na špecializovanú 

agentúru OSN alebo Organizáciu OSN pre životné prostredie (ONEO) so sídlom v 

Nairobi a s posilneným mandátom a stálym, primeraným a predvídateľným 

financovaním.
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PRIEREZOVÉ POLITIKY PRISPIEVAJÚCE K ZNALOSTNEJ SPOLOČNOSTI

· Vzdelávanie a odborná príprava

14. Výchova a vzdelanie je predchádzajúcou podmienkou pri podporovaní zmien v správaní 

a poskytujú všetkým občanom kľúčové schopnosti potrebné na dosiahnutie trvalo 

udržateľného rozvoja. Úspech pri zvrátení neudržateľných trendov bude vo veľkej miere 

závisieť od vysokokvalitného vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju na všetkých 

úrovniach vzdelávania vrátane vzdelávania v otázkach ako napr. trvalo udržateľné využívanie 

energií a dopravných systémov, modely trvalo udržateľnej výroby a spotreby, zdravie, 

schopnosť médií a zodpovedné globálne občianstvo.

15. Výchova a vzdelávanie môžu prispieť k väčšej sociálnej súdržnosti a blahobytu 

prostredníctvom investícií do sociálneho kapitálu a zabezpečením rovnakých príležitostí, 

občianskej účasti najmä znevýhodnených skupín, aby sa dosiahol vyšší stupeň povedomia 

a chápania zložitosti a mnohých vzájomných závislostí dnešného sveta. Vzdelanie, ktoré 

ženám a mužom poskytuje spôsobilosti, ktoré zvyšujú ich zamestnateľnosť a vedú ku 

kvalitnému zamestnaniu, je tiež kľúčom k posiľňovaniu konkurencieschopnosti EÚ. 

16. Na základe oznámenia Iniciatíva i2010 Európska informačná spoločnosť pre rast a 

zamestnanosť by mali Komisia a členské štáty riešiť otázky, ako napr. rovnaké príležitosti, 

zručnosti IKT a regionálne rozdiely.

17. V kontexte Desaťročia OSN vzdelávania o trvalo udržateľnom rozvoji (2005 – 2014) by 

členské štáty mohli ďalej rozpracovať svoje národné akčné plány a využiť najmä pracovný 

program Výchova a odborné vzdelávanie 2010, ktorého ciele sa sústreďujú na kvalitu 

a vecnosť, prístup pre všetkých a na otvorenosť systémov a inštitúcií spoločnosti a širšiemu 

svetu. Členské štáty by mohli vypracovať náuku o trvalo udržateľnom rozvoji a cielenú 

odbornú prípravu pre zamestnania v kľúčových odvetviach ako je stavebníctvo, energetika 

a doprava a pre vzdelávanie učiteľov. Osobitná pozornosť by sa mala venovať odbornej 

príprave učiteľov. Mali by tiež vykonávať Stratégiu EHK OSN o vzdelávaní o trvalo 

udržateľnom rozvoji prijatú vo Vilniuse v roku 2005. Náuka o trvalo udržateľnom rozvoji by 

sa mala podporiť aj na úrovni EÚ.  Európsky parlament a Rada prijmú v roku 2006 

integrovaný akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania na roky 2007 – 2013.
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· Výskum a vývoj

18. Výskum v oblasti trvalo udržateľného rozvoja musí zahŕňať projekty podpory v oblasti 

krátkodobého rozhodovania a dlhodobé vizionárske koncepcie a musí riešiť problémy 

globálnej a regionálnej povahy. Má podporovať medzidisciplinárne a prierezové prístupy 

zahŕňajúce spoločenské a prírodné vedy a premostiť medzeru medzi vedou, tvorbu politík 

a vykonávanie. Musí sa ďalej rozvinúť pozitívna úloha technológií pre inteligentný rast. Stále 

existuje silná potreba ďalšieho výskumu vzájomného pôsobenia sociálnych, hospodárskych 

a ekologických systémov a metodík a nástrojov analýzy rizika, systémov spätnej projekcie, 

predpovedí a prevencie.

19. V tejto súvislosti je kľúčom zabezpečenie účinného vykonávania 7. rámcového programu 

Európskeho spoločenstva pre výskum, technologický vývoj a demonštračné činnosti so 

zapojením akademickej obce, priemyslu a tvorcov politík a napredovanie vo vykonávaní 

akčného plánu pre environmentálnu technológiu.

20. Pre lepšie porozumenie vzájomných prepojení medzi troma rozmermi TUR by sa ústredný 

systém účtovníctva národného dôchodku mohol rozšíriť okrem iného zahrnutím koncepcií 

statických a dynamických údajov (stock and flow) a netrhovej práce a ďalej rozvinúť 

satelitnými účtami napr. environmentálnymi výdavkami, materiálovými tokmi a zohľadnením 

najlepšej medzinárodnej praxe.

21. Univerzity, výskumné inštitúcie a súkromné podniky majú všetci dôležitú úlohu v propagácii 

výskumu, ktorý podporuje úsilie na zabezpečenie vzájomného posilňovania hospodárskeho 

rastu a ochrany životného prostredia. Univerzity a iné vysoké školy majú kľúčovú úlohu v 

poskytovaní vzdelávania a odbornej prípravy na vybavenie kvalifikovanej pracovnej sily 

schopnosťami potrebnými na plné rozvinutie a využitie trvalo udržateľných technológií. Mali 

by tiež prispievať k manažmentu s malým vplyvov na životné prostredie prostredníctvom 

medzidisciplinárnych prístupov a budovaním na existujúcich sieťach. Malo by sa podporovať 

vytvorenie partnerstiev a spolupráce medzi univerzitami a vysokými školami v Európe 

a v tretích krajinách, podpora budovania sietí a partnerského učenia sa.
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FINANČNÉ A EKONOMICKÉ NÁSTROJE

22. EÚ sa bude pri vykonávaní svojich politík usilovať využiť plný rozsah politických nástrojov. 

Najvhodnejšie ekonomické nástroje by sa mali použiť na podporu trhovej transparentnosti 

a cien, ktoré odrážajú skutočné hospodárske, sociálne a environmentálne náklady výrobkov 

a služieb (určenie správnych cien). Mal by sa uznať ich potenciál zmieriť ochranu životného 

prostredia a inteligentný hospodársky rast a využiť obojstranne prínosné príležitosti (win-

win). Okrem toho by sa ich udržateľnosť mala hodnotiť na základe súboru kritérií vrátane ich 

vplyvu na konkurencieschopnosť a produktivitu.

23. Členské štáty by mali zvážiť ďalšie kroky na posun zdaňovania z práce na zdroje a spotrebu 

energie a/alebo znečistenie, aby sa prispelo k cieľom EÚ zvýšiť zamestnanosť a nákladovo 

efektívne znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie. V tomto kontexte by mala Komisia 

zozbierať príslušné informácie do roku 2007. 

24. Komisia by mala do roku 2008 predložiť cestovnú mapu reformy dotácií v jednotlivých 

odvetviach, ktoré majú závažné negatívne účinky na životné prostredie a nie sú kompatibilné 

s trvalo udržateľným rozvojom, s cieľom ich postupného odstránenia.

25. Na zabezpečenie optimálneho použitia a sprostredkovania financovania EÚ na podporu trvalo 

udržateľného rozvoja by členské štáty a Komisia mali koordinovať svoju činnosť, aby zlepšili 

komplementaritu a synergie medzi mechanizmami spolufinancovania Spoločenstvom a inými 

mechanizmami spolufinancovania, ako napr. kohézna politika, rozvoj vidieka, Life+, Výskum 

a technologický rozvoj (RTD), program pre konkurencieschopnosť a inováciu (CIP) 

a Európsky fond rybného hospodárstva (EFR).
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KOMUNIKÁCIA, MOBILIZÁCIA AKTÉROV A ZNÁSOBOVANIE ÚSPECHOV

26. Komisia bude presadzovať trvalo udržateľný rozvoj vo svojich informačných, osvetových 

a komunikačných aktivitách a naďalej spolu s ostatnými inštitúciami Spoločenstva 

organizovať podujatia a stretnutia zainteresovaných strán k rozličným hľadiskám stratégie, 

rozširovať nové myšlienky a vymieňať najlepšie postupy. V tomto kontexte by Komisia mala 

vytvoriť laickú príručku k tejto stratégii vrátane osvedčených postupov a osvedčených politík 

v členských štátoch, aby sa zvýšilo povedomie verejnosti o trvalo udržateľnom rozvoji. Mali 

by sa využiť cenné komunikačné nástroje na meranie vplyvu ľudských činností na kapacitu 

zeme podporovať život v jeho rozmanitosti.

27. Komisia by mala vypracovať konkrétnu a realistickú víziu EÚ na jej ceste k trvalo 

udržateľnému rozvoju počas nasledujúcich 50 rokov. Takáto vízia by sa mala pripraviť za 

všeobecnej účasti, mala by vymedziť hlavné dlhodobé ciele a opísať prechodné štádia a kroky 

na ich dosiahnutie.

28. Členské štáty majú kľúčovú rolu pri zameraní komunikácie na najvhodnejšiu úroveň.

29. Vzhľadom na dôležitú úlohu miestnych a regionálnych úrovní pri zabezpečovaní trvalo 

udržateľného rozvoja a pri budovaní sociálneho kapitálu je celkovým cieľom vybudovať 

trvalo udržateľné komunity v mestských a vidieckych oblastiach, kde občania žijú a pracujú 

spoločne na budovaní kvalitného života. Ďalej sa musia posiľňovať a podporovať prístupy 

ako miestna agenda 21 a iné procesy so širokou účasťou verejnosti. Obce a mestá by mali byť 

prizvané k podpisu a vykonávaniu Aalborgských záväzkov. Siete rozličných úrovní by mali 

tieto činnosti podporovať.

30. V tejto súvislosti sa Komisia vyzýva, aby vypracovala alternatívy pre podporu kampane 

európskych trvalo udržateľných miest, ktorá poskytuje výmenu osvedčených postupov 

vrátane vypracovania kvalitatívnych kritérií, ukazovateľov a nástrojov akým je posudzovanie 

vplyvu. Ročne budú odmeňované najlepšie iniciatívy trvalo udržateľného rozvoja prijaté 

regionálnymi a miestnymi orgánmi. Komisia vyzve ostatné inštitúcie a organizácie EÚ na 

predloženie návrhov, ako to čo najlepšie zorganizovať.
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31. Lídri v oblasti obchodu a iné kľúčové zainteresované strany vrátane zamestnaneckých 

a mimovládnych organizácií by sa mali s politikmi zapojiť do naliehavých úvah 

o strednodobých a dlhodobých politikách potrebných pre trvalo udržateľný rozvoj a navrhnúť 

ambiciózne reakcie obchodu, ktoré presahujú existujúce minimálne právne požiadavky. Návrh 

na posilnenie tohto procesu urobí Komisia v roku 2007. V súlade s Európskou alianciou pre 

korporačnú a sociálnu zodpovednosť (CSR) by sa malo zvýšiť povedomie o korporačnej 

sociálnej a environmentálnej povinnosti a zodpovednosti a znalosť o nich.

32. EÚ víta iniciatívy občianskej spoločnosti, ktorých cieľom je vytvoriť viac zodpovednosti za 

trvalo udržateľný rozvoj, a zintenzívni preto dialóg s príslušnými organizáciami a 

platformami, ktoré môžu poskytnúť cenné rady upozornením na pravdepodobný vplyv 

súčasných politík na budúce generácie. V tomto kontexte bude EÚ aj naďalej podporovať 

úplné vykonávanie Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na 

rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia. 

VYKONÁVANIE, MONITOROVANIE A NADVÄZUJÚCE KROKY

33. Komisia predloží každé dva roky (počnúc septembrom 2007) správu o pokroku pri 

vykonávaní STUR v EÚ a členských štátoch, do ktorej zahrnie aj budúce priority, orientácie 

a činnosti. Pokiaľ ide o monitorovanie na úrovni EÚ, Komisia bude pri analýze súčasného 

stavu v súvislosti s uvedenými výzvami čerpať z komplexného súboru ukazovateľov trvalo 

udržateľného rozvoja (UTUR) s prihliadnutím na monitorovaciu správu TUR Eurostatu, ktorá 

sa bude aktualizovať každé dva roky, ako aj z najnovších vedeckých dôkazov a vývoja 

kľúčových aktivít EÚ (stratégie, akčné plány, právne predpisy).

34. Na zabezpečenie komplexného a hĺbkového zachytenia zložitosti trvalo udržateľného rozvoja 

sa ukazovatele majú vytvárať s vhodným stupňom podrobnosti, aby sa zabezpečilo správne 

vyhodnotenie situácie vzhľadom na každú jednu výzvu. 
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35. Komisia bude v spolupráci s členskými štátmi prostredníctvom Pracovnej skupiny pre UTUR 

ďalej rozvíjať a skúmať ukazovatele s cieľom zvýšiť ich kvalitu a porovnateľnosť, ako aj ich 

význam pre obnovenú STUR EÚ, pričom zohľadní ďalšie iniciatívy v oblasti ukazovateľov 

a sústredí sa na tie ukazovatele, ktoré sa označia za najpotrebnejšie. 

36. Rada najneskôr v roku 2007 a potom v pravidelných intervaloch preskúma pokrok v súvislosti 

s ukazovateľmi trvalo udržateľného rozvoja a zváži schválenie obmedzeného súboru 

ukazovateľov pre monitorovanie STUR na úrovni EÚ a na komunikačné účely. 

37. Pokiaľ ide o národnú úroveň, správa Komisie o pokroku bude budovať na činnostiach 

členských štátov na vykonávanie STUR EÚ a na výsledkoch získaných z dokončených 

partnerských previerok. Každý členský štát vymenuje predstaviteľa, ktorý bude konať ako 

kontaktná osoba pre STUR, ktorá najneskôr v júni 2007 (a potom v dvojročných intervaloch) 

bude môcť poskytnúť potrebné vstupy o pokroku na vnútroštátnej úrovni v súlade 

s národnými stratégiami trvalo udržateľného rozvoja (NSTUR) berúc do úvahy prípadne aj 

vývoj na nižšej úrovni, ako je národná. Čo najviac sa využijú aj príslušné informácie 

z ostatných správ členských štátov.

38. Na základe správy Komisie o pokroku a príspevkov Rady by mala decembrová Európska rada 

každé dva roky preskúmať pokrok a priority (počnúc rokom 2007) a poskytnúť všeobecné 

smerovanie o politikách, stratégiách a nástrojoch trvalo udržateľného rozvoja zohľadňujúc 

priority lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť. Týmto spôsobom môžu výsledky STUR 

EÚ prispieť k práci v lisabonskom kontexte vrátane práce na integrovaných usmerneniach, čo 

umožní koherentné riešenie prierezových otázok, ako napr. zmena klímy, energetická 

efektívnosť, starnutie a sociálna súdržnosť.
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39. Európsky parlament sa vyzve, aby prispel názormi v kontexte budúcich preskúmaní pokroku 

a zapojil sa do úzkej spolupráce s Radou a Komisiou, aby sa zabezpečila čo najširšia podpora 

STUR EÚ. Európsky parlament by sa mohol spojiť aj s národnými parlamentmi. Európsky 

hospodársky a sociálny výbor (EHSV) by mal zohrávať aktívnu úlohu pri jej osvojovaní 

okrem iného prostredníctvom svojho fungovania ako katalyzátor podnietenia diskusie na 

úrovni EÚ a vyzýva sa, aby pripravil príspevok k dvojročnej správe Komisie o pokroku 

vrátane zhromažďovania najlepších postupov jeho členov. Výbor regiónov by mohol 

nadväzovať spojenia na podštátnej a miestnej úrovni.

40. Členské štáty, ktoré pripravujú svoje prvé národné STUR, by ich mali dokončiť do júna 2007. 

Budúce preskúmania NSTUR by sa mali vykonávať vzhľadom na revidovanú STUR EÚ, aby 

sa zabezpečila jednotnosť, súvislosť a vzájomné podporovanie, pričom sa zohľadňujú 

osobitné okolnosti členských štátov.

41. Dobrovoľné partnerské previerky NSTUR by mali začať v roku 2006 v rámci prvej skupiny 

členských štátov. Mali by zahŕňať úradníkov a zainteresované strany z iných členských štátov 

vrátane národných rád pre trvalo udržateľný rozvoj a prípadne medzinárodných 

pozorovateľov. Partnerské previerky by sa mohli sústrediť buď na stratégie ako celok alebo 

na konkrétne témy. Mali by tiež slúžiť na určenie príkladov dobrých politik a postupov. 

Nasledujúce kolo partnerských previerok by mohlo začať v roku 2007 v ďalšej skupine 

členských štátov. Partnerské previerky by mohli byť prostredníctvom vonkajšieho hodnotenia 

podložené vedeckými dôkazmi.

42. Členské štáty by mohli využiť existujúcu európsku sieť trvalo udržateľného rozvoja s cieľom 

uľahčiť výmenu osvedčených postupov a skúseností. Táto sieť by mohla zhromažďovať 

názory o konkrétnych prioritných témach otázkach, ktoré majú členské štáty prediskutovať, 

aby sa uviedli v príkladoch a zdokumentovali osvedčené politiky a postupy. Mohla by sa 

použiť aj na posilnenie začleňovania otázok trvalo udržateľného rozvoja do politík, posilnenie 

vertikálnej integrácie a súladu medzi politikami na úrovni EÚ, národnej úrovni a na nižšej ako 

národnej úrovni.
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43. Členské štáty by mali zvážiť posilnenie národných poradných rád pre trvalo udržateľný 

rozvoj, alebo ak ešte neexistujú, ich vytvorenie s účasťou zainteresovaných strán na účely 

stimulácie fundovanej diskusie a pomoci pri príprave NSTUR a/alebo prispievania k 

skúmaniu pokroku na vnútroštátnej a EÚ úrovni. Národné rady pre trvalo udržateľný rozvoj 

majú zvýšiť účasť občianskej spoločnosti vo veciach trvalo udržateľného rozvoja a prispievať 

k lepšiemu prepojeniu rozličných politík a politických úrovní aj s využitím ich siete 

Európskych poradných rád pre životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj (EEAC).

44. EÚ inštitúcie by mali zlepšiť koordináciu vnútorných politík medzi rozličnými odvetviami. 

Horizontálnu koordináciu STUR EÚ by mala zabezpečiť Rada (všeobecné záležitosti), kým 

iné zoskupenia Rady by mali overovať jej vykonávanie v oblastiach svojej príslušnej 

zodpovednosti. Rada by mala pri preskúmaní pokroku zvážiť rôzne možnosti ďalšieho 

posilnenia tejto práce, aby sa zabezpečilo riadne vykonávanie STUR EÚ. 

45. Európska rada najneskôr do roku 2011 rozhodne o tom, kedy bude potrebné začať komplexné 

preskúmanie STUR EÚ.

______________________


