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VEČDELEŽNIŠKA PLATFORMA O
CILJIH TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Cilj Evropske večdeležniške platforme o izvajanju ciljev
trajnostnega razvoja, ki jo je maja 2017 ustanovila
Evropska komisija, je Komisiji (in drugim deležnikom)
zagotavljati strokovno podporo pri izvajanju ciljev
trajnostnega razvoja na ravni Evropske unije (EU).
Namenjena je tudi zagotavljanju pomoči pri
izboru prejemnikov letnih nagrad za trajnost
ter predstavlja forum za izmenjavo izkušenj
ter dobrih praks na področju izvajanja ciljev
trajnostnega razvoja.
Politična platforma večdeležniške platforme
je imela 30 članov, predsedoval pa ji je
prvi podpredsednik Evropske komisije
Frans Timmermans. Upravni odbor, ki mu
je predsedoval namestnik generalnega
sekretarja Jean-Eric Paquet, je bil
ustanovljen kot podskupina platforme,
namenjena zagotavljanju pomoči pri
njenem delu. Upravni odbor se je sestajal
pogosteje in je ustanovil več podskupin.
Informacije o srečanjih in povezani
dokumenti so na voljo na spletnem
mestu večdeležniške platforme. Mandat
večdeležniške platforme se je zaključil 31.
decembra 2019.
Na podlagi poziva je generalni sekretar
Komisije imenoval člane platforme, ki
delujejo bodisi v svojem imenu bodisi v
imenu določene organizacije. Evropski
ekonomsko-socialni odbor in Odbor
regij imata v platformi po en sedež.
Sestava upravnega odbora odseva
sestavo platforme, pri čemer organizacije
običajno predstavljajo druge osebe. Člani
platforme in upravnega odbora so tudi
številni opazovalci, kot so predstavniki
Svetovne banke, ZN ter OECD. Priporočila

organizacij civilne družbe, v skladu s
katerimi bi morala platforma temeljiti na
načelu samoorganizacije, pri čemer bi
deležniki neodvisno imenovali in predlagali
svojega predstavnika, namesto da bi tega
imenovala Komisija, niso bila upoštevana.
Leta 2018 je bila glavna naloga
večdeležniške platforme napisati mnenje o
doseganju ciljev trajnostnega razvoja, ki bi
dopolnilo dokument za razpravo Komisije,
objavljen januarja 2019. Upravni odbor je pri
tej nalogi prevzel pobudo in na srečanju 14.
marca 2018 oblikoval skupino za pripravo
dokumenta. Skupina je združila prispevke,
ki so jih deležniki zagotovili v odzivu na
posvetovalni vprašalnik, na podlagi
katerega je bil pripravljen zbirni dokument
(Evropsko soglasje o razvoju), ki vključuje
mnenja vseh 30 deležnikov.
Dejstvo, da je bilo mnenje večdeležniške
platforme sprejeto tik pred objavo
dokumenta o razpravo Komisije, je porodilo
resne pomisleke glede dejanskega vpliva
platforme. Zaradi oblikovanja nove Komisije
v letu 2019, takratni Komisije novi Komisiji niso
želeli zvezati rok s sprejetjem ambicioznega
izvedbenega načrta. Mnenje večdeležniške
platforme bi bilo lahko kljub temu koristno
in v novem mandatu Komisije predstavljalo
vnaprej pripravljen načrt, ki čaka na
izvedbo.
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Sklepni dokument »Evropa na poti proti
trajnostni prihodnosti, prispevki večdeležniške
platforme o izvajanju ciljev trajnostnega razvoja
v dokumentu EU za razpravo! (Europe moving
towards a sustainable future, Contributions
of the Multi-Stakeholder Platform on the
implementation of the Sustainable Goals in the
EU Reflection Paper) je bil sprejet 11. oktobra
2018.
Podskupina za večletni finančni okvir je napisala
mnenje, ki je bilo predloženo takratnemu
podpredsedniku Timmermansu, podskupina za
nagrade za trajnost svoj predlog še pripravlja,
podskupina za spremljanje in poročanje pa se
je prvič sestala marca 2018. Ustanovljeni sta bili
tudi skupina za upravljanje, skladnost politik za
trajnostni razvoj in vladavino prava ter skupina
za doseganje ciljev trajnostnega razvoja na
lokalni in regionalni ravni. Druge podskupine, ki
bodo predvidoma ustanovljene, so podskupina
za enakost, pravičnost, vključevanje in dostojno
delo, podskupina za globalne razsežnosti
ciljev trajnostnega razvoja, vključno s trgovino
in migracijami, podskupina za odgovornost
podjetij in družbeno odgovornost ter
podskupina za okolje in naravne vire, vključno s
kmetijstvom.

Organizacije civilne družbe s predstavniki v
večdeležniški platformi so: Birdlife, COFACE
Families Europe, CONCORD, Evropski okoljski
urad (European Environmental Bureau – EEB),
Evropski mladinski forum, Evropska zveza
za javno zdravje (European Public Health
Alliance – EPHA), Evropski sindikalni odbor
za izobraževanje (European Trade Union
Committee for Education – ETUCE), Evropska
zveza sindikatov (European Trade Union
Confederation – ETUC), Evropsko združenje
univerz (European University Association – EUA),
Socialna platforma, združenje organizacij SDG
Watch Europe, organizacija Transparency
International, Svetovni sklad za naravo (World
Wildlife Fund – WWF) in urad za pravično
trgovino Fair Trade Advocacy Office.
SDG Watch Europe kot večsektorsko
združenje za doseganje ciljev trajnostnega
razvoja v platformi predstavlja Leida
Rijnhout, v upravnem odboru pa Ingeborg
Niestroy. Kontaktirati ju jo mogoče prek
sekretariata združenja SDG Watch na naslovu
sdgwatcheurope@gmail.com.

VIRI
Spletno mesto večdeležniške platforme
Pismo združenja SDG Watch o predlagani večdeležniški platformi
Odgovor Evropske komisije
Stališče združenja SDG Watch o vzpostavitvi večdeležniške platforme
Sklepni dokument z naslovom »Europe moving towards a sustainable
future, Contributions of the Multi-Stakeholder Platform on the
implementation of the Sustainable Goals in the EU Reflection Paper«,
11. oktober 2018
Dokument za razpravo Evropske komisije o trajnostni Evropi do leta
2030 z naslovom »Towards a Sustainable Europe by 2030«

#SDGs4All
makeeuropesustainableforall.org

This document has been produced with the financial
assistance of the European Union. The contents of this
document are the sole responsibility of the project
partners and can under no circumstances be taken
as reflecting the position of the European Union.

