Skladnost politik je pogoj za doseganje ciljev mednarodnega
razvojnega sodelovanja

Spoštovana evropska poslanka, spoštovani evropski poslanec,
v sklopu Evropskega leta za razvoj v Umanoteri letos izvajamo projekt Skladnost politik – pogoj za
doseganje ciljev mednarodnega razvojnega sodelovanja. Pod okriljem projekta nastaja tudi krajše
poročilo o skladnosti politik, ki se osredotoča na (ne)skladnost trgovinske politike EU in prizadevanja za
doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Ker nova trgovinska strategija EU še ni oblikovana, bomo poročilo
oblikovali na osnovi posameznih trgovinskih sporazumov EU (npr. EPA, EU – Mehika, TTIP, CETA). V
določenem smislu bo poročilo pristransko, saj bo pregled izpostavil zlasti kritične primere, ki prinašajo
negativne implikacije za razvojne cilje. Toda natanko to je namen našega projekta, opozoriti evropske
institucije na morebitna neskladja politik EU in jih pozvati k doslednemu izvajanju lastnih pravnih zavez.
V sklopu projekta želimo pridobiti tudi vaše mnenje o tem pomembnem vprašanju, zato smo za vas
pripravili krajši vprašalnik na to temo, nahaja se v nadaljevanju tega dokumenta.
Vljudno vas vabimo, da s kritičnim pogledom ocenite skladnost trgovinske politike EU s Cilji trajnostnega
razvoja, ki bodo uradno sprejeti konec septembra letos na vrhu v New Yorku za sprejetje Agende po letu
2015. Med sedemnajstimi predlaganimi Cilji trajnostnega razvoja smo izbrali štiri, na podlagi katerih vas
prosimo, da oblikujete vašo kritično oceno. Kako uspešna je trgovinska politika EU v doseganju Ciljev
trajnostnega razvoja, lahko dodatno utemeljite tudi v opisni obliki.
Prosimo, da vaše odgovore pošljete na e-naslov andrej@umanotera.org najkasneje do 21.9. 2015.
Vaše odzive bomo predstavili javnosti na dogodku, ki ga organiziramo posebej za ta namen.
Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo.
Z lepimi pozdravi,
Andrej Gnezda, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Več informacij: Andrej Gnezda, andrej@umanotera.org, 01 439 7100. Raziskava poteka v okviru projekta Skladnost politik – pogoj za doseganje ciljev mednarodnega
razvojnega sodelovanja, ki ga sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru nacionalnega programa Evropskega leta za razvoj 2015, ki poteka pod sloganom
“Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost“. Vsebine izražajo mnenje avtorja in ne predstavljajo uradnega stališča Vlade RS.

VPRAŠALNIK O SKLADNOSTI TRGOVINSKE POLITIKE EU S
CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Prosimo vas, da pri vsakem vprašanju označite, koliko po vašem mnenju trgovinska politika EU vpliva oz.
prispeva k doseganju posameznega cilja trajnostnega razvoja.

2. CILJ: Izkoreniniti lakoto, doseči prehransko varnost in izboljšano prehrano ter spodbujati trajnostno
kmetijstvo
prispeva

delno prispeva

nevtralno

delno ovira

ovira

8. CILJ: Spodbuditi trajnostno in vključujočo rast, polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo
za vse
prispeva

delno prispeva

nevtralno

delno ovira

ovira

delno ovira

ovira

10. CILJ: Zmanjšati neenakosti znotraj in med državami
prispeva

delno prispeva

nevtralno

13. CILJ: Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam
(upoštevajoč sporazume v okviru Okvirne konvencije ZN o spremembah podnebja (UNFCCC))
prispeva

delno prispeva

Dodatna utemeljitev ali pojasnila:

nevtralno

delno ovira

ovira

