
 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA UWAG 

DOTYCZĄCYCH INICJATYWY (bez oceny skutków) 

TYTUŁ INICJATYWY Dobrowolny przegląd UE w sprawie realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030 
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DG INTPA – Dział D2: Polityka Zrównoważonego Rozwoju i Globalne 
Partnerstwa z ONZ i Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi 

ESDZ – GLOBAL.VMR.1: Wartości i Stosunki Wielostronne ECO.FIIC – 
Instrumenty Finansowe i Współpraca Międzynarodowa 

PRAWDOPODOBNY RODZAJ 

INICJATYWY 
Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów 

ORIENTACYJNY TERMIN II kw. 2023 r. 

INFORMACJE DODATKOWE https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-
development-goals_pl 

https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/sustainable-development-
goals_en 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi  

Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Nie przesądza on o ostatecznej decyzji Komisji 
co do tego, czy inicjatywa ta zostanie zrealizowana, ani o jej ostatecznej treści. Wszystkie opisane tu elementy inicjatywy, 
w tym jej harmonogram, mogą ulec zmianie. 

 

A. Kontekst polityczny, określenie problemu i analiza zgodności z zasadą 
pomocniczości 

Kontekst polityczny 

UE i jej państwa członkowskie zobowiązały się do wdrożenia Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 
2030. Przyjęta w 2015 r. Agenda 2030 i jej 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDG) stanowią plan działania 
na rzecz wyeliminowania ubóstwa i osiągnięcia zrównoważonego świata do 2030 r. i w dalszym okresie, którego 
podstawą będą dobrostan człowieka i zdrowa planeta.  

W Agendzie 2030 powołano Forum Polityczne Wysokiego Szczebla ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju 
(HLPF), które spotyka się co roku pod auspicjami Rady Społeczno-Gospodarczej ONZ, i które odgrywa 
centralną rolę w nadzorowaniu przeglądów i związanych z nimi działań następczych na szczeblu globalnym. 
Ważny element prac HLPF stanowi przedstawianie i omawianie dobrowolnych przeglądów krajowych. Mają one 
ułatwić dzielenie się osiągnięciami, wyzwaniami i zebranymi doświadczeniami. 

Różne zainteresowane strony, w tym Rada, Parlament Europejski i społeczeństwo obywatelskie, wezwały 
Komisję do przedstawienia dobrowolnego przeglądu UE na posiedzeniu HLPF. W dokumencie roboczym służb 
Komisji pt. „Delivering on the UN’s Sustainable Development Goals – A comprehensive approach” [„Realizacja 
celów zrównoważonego rozwoju ONZ – podejście kompleksowe”] zwrócono uwagę na możliwość przygotowania 
– przed szczytem w sprawie SDG zaplanowanym w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu 2023 r. 
– dobrowolnego przeglądu wdrażania SDG za pośrednictwem wewnętrznych i zewnętrznych polityk i działań 
UE.  

Problem, któremu ma zaradzić inicjatywa 

Dobrowolny przegląd UE będzie okazją do potwierdzenia zaangażowania UE w realizację Agendy 2030, 
zwiększenia widoczności i spójności działań podejmowanych na potrzeby osiągnięcia SDG oraz do promowania 
znaczenia tej wspólnej globalnej agendy na szczeblu światowym w czasach, gdy multilateralizm znajduje się pod 
presją. 

Dobrowolny przegląd UE odzwierciedli zaangażowanie Komisji we wdrażanie SDG na poziomie UE, które jest 
widoczne w jej nadrzędnych celach i podejściu obejmującym całą administrację rządową na rzecz zapewnienia 
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spójnej realizacji SDG zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Zostaną w nim zestawione 
najważniejsze zobowiązania, cele, środki i − w stosownych przypadkach − harmonogramy oraz podsumowane 
postępy poczynione w zakresie kluczowych inicjatyw wdrażających Agendę 2030. 

Dobrowolny przegląd UE będzie miał charakter nadrzędny i obejmie wewnętrzne i zewnętrzne działania UE, 
które pomagają w realizacji SDG w UE i poza jej granicami. Obejmie on główne ustalenia z rocznych 
sprawozdań monitorujących Eurostatu na temat wdrażania SDG. Aby zapewnić kompleksowość i spójność, 
w części zewnętrznej dobrowolnego przeglądu UE zostaną uwzględnione: 

 wspólne sprawozdanie podsumowujące dotyczące wdrażania Europejskiego konsensusu w sprawie 
rozwoju w kontekście działań zewnętrznych UE i państw członkowskich wspierających realizację 
Agendy 2030;  

 regularne sprawozdania z działań podejmowanych przez UE i państwa członkowskie w zakresie 
spójności polityki na rzecz rozwoju. 

Podstawa działania UE (podstawa prawna i analiza zgodności z zasadą pomocniczości) 

Podstawa prawna 

Zasada zrównoważonego rozwoju jest mocno zakorzeniona w art. 3 ust. 5 i art. 21 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej gwarantuje przestrzeganie zasady spójności 
polityki na rzecz rozwoju. 

Praktyczna potrzeba działania na poziomie UE 

SDG wymagają wdrożenia na wszystkich szczeblach: globalnym, unijnym, krajowym i lokalnym. Przegląd 
działań przeprowadzono na kilku poziomach:  

 globalnym: coroczne posiedzenia HLPF; 

 krajowym: regularne dobrowolne przeglądy krajowe, przeprowadzone już przez wszystkie państwa UE, 
w niektórych przypadkach wielokrotnie; 

 lokalnym: szereg dobrowolnych przeglądów lokalnych.  

UE ma status pełnoprawnego uczestnika HLPF. Stanowi to okazję do ukończenia wspólnych działań 
przeglądowych poprzez przygotowanie i przedstawienie dobrowolnego przeglądu EU. Inicjatywa dobrowolnego 
przeglądu UE będzie dotyczyć głównie działań podjętych na szczeblu unijnym. Ze względu na chęć zrozumienia 
połączonych wysiłków UE i jej państw członkowskich na szczeblu globalnym, dobrowolny przegląd UE będzie 
zawierał informacje ilustrujące działania podejmowane przez państwa członkowskie na różnych szczeblach, 
w szczególności w zakresie partnerstw międzynarodowych w ramach podejścia Drużyna Europy.   

B. Co ma osiągnąć inicjatywa i w jaki sposób? 

Inicjatywa ma na celu przedstawienie sprawozdania z prac podjętych przez UE na rzecz wdrożenia Agendy 
2030 i jej SDG.  

Stanowi to odpowiedź na podjęte w 2015 r. na Szczycie w sprawie Zrównoważonego Rozwoju zobowiązanie 
w zakresie regularnego przeglądu postępów na wszystkich szczeblach. W ostatnich latach Komisja przyjęła 
szereg dokumentów, które już pomogły jej w dokonaniu analizy realizacji wewnętrznych i zewnętrznych SDG. 
Należą do nich roczne sprawozdania monitorujące Eurostatu na temat wdrażania SDG, dokument otwierający 
debatę z 2019 r. pt. „Zrównoważona Europa do 2030 r.”, wspólne sprawozdanie podsumowujące z 2019 r. 
dotyczące wdrażania Europejskiego konsensusu w sprawie rozwoju oraz dokument roboczy służb Komisji 
z 2020 r. pt. „Delivering on the UN’s Sustainable Development Goals – A comprehensive approach” [„Realizacja 
celów zrównoważonego rozwoju ONZ – podejście kompleksowe”].  

Dobrowolny przegląd UE ma na celu włączenie tych prac do globalnie uzgodnionych ram, które obejmują 
przygotowywanie dobrowolnych przeglądów i przedstawianie ich na posiedzeniach HLPF. Zwiększają one 
rozliczalność i porównywalność, a jednocześnie potwierdzają poparcie dla wspólnego światowego programu.  

Prawdopodobne skutki 

Przygotowanie dobrowolnego przeglądu UE stanowi okazję do zwiększenia spójności polityki w UE w zakresie 
wspierania realizacji SDG poprzez promowanie lepszego zrozumienia, w jaki sposób polityki UE aktywnie 
przyczyniają się do osiągnięcia SDG. Obejmuje to opracowanie i przedstawienie systematycznego przeglądu 
głównych zobowiązań i celów UE ściśle związanych z wdrażaniem SDG. Zwiększona koordynacja i widoczność 
przekłada się na szybsze wdrażanie; zwłaszcza w kontekście Dekady Działań ONZ na rzecz realizacji SDG.  
 
W kwestii skutków, dobrowolny przegląd UE stanowi narzędzie racjonalnego promowania zrównoważonego 
rozwoju w trzech wymiarach – gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Ze względu na swój cel i zakres, 

https://ec.europa.eu/info/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_pl
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dobrowolny przegląd UE z definicji przyczynia się do realizacji celu − określonego w dokonanym w 2021 r. 
przeglądzie ram lepszego stanowienia prawa − zgodnie z którym inicjatywy UE przyczyniają się do realizacji 
SDG. 

Monitorowanie w przyszłości 

Postępy w realizacji SDG na szczeblu UE będą nadal monitorowane za pomocą istniejących instrumentów, 
takich jak roczne sprawozdania monitorujące Eurostatu. Wkład unijnych działań we wspieranie krajów 
partnerskich w osiąganiu SDG jest zawarty w rocznych sprawozdaniach z wdrażania instrumentów działań 
zewnętrznych UE. 

C. Lepsze stanowienie prawa 

Ocena skutków 

Inicjatywa informuje o aktualnych politykach i działaniach. Nie wymaga ona nowego prawodawstwa ani nie 
określa żadnych nowych polityk i działań. W związku z tym ocena skutków nie jest konieczna.  

Strategia konsultacji 

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju − w szczególności przygotowanie dobrowolnych przeglądów − jest 
co do zasady nierozerwalnie związana z aktywną interakcją z zainteresowanymi stronami oraz ich mobilizacją. 

W przypadku dobrowolnego przeglądu UE działania konsultacyjne obejmują:  

 niniejsze zaproszenie do zgłaszania uwag, otwarte przez 6 tygodni na portalu „Wyraź swoją opinię”; 

 ukierunkowane konsultacje z państwami członkowskimi, społeczeństwem obywatelskim i, w stosownych 
przypadkach, ekspertami, z wykorzystaniem ustalonych ram. 

Informacje zwrotne na temat tych konsultacji można przesyłać we wszystkich językach urzędowych UE. 
Konsultacje będą promowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych itp. 

Powody prowadzenia konsultacji 

Celem konsultacji jest umożliwienie szerokiemu gronu zainteresowanych stron wymiany informacji zwrotnych na 
temat (i) inicjatywy na rzecz przygotowania dobrowolnego przeglądu UE; (ii) tego, w jaki sposób UE wdraża 
SDG, w tym na temat osiągnięć, wyzwań i możliwości, rozróżniając w stosownych przypadkach pomiędzy 
uwagami ogólnymi a uwagami dotyczącymi poszczególnych SDG; oraz (iii) dobrych praktyk wynikających 
z własnego doświadczenia w zakresie wdrażania SDG na wszystkich szczeblach. 

Grupa docelowa 

Do przedstawienia informacji i opinii zachęca się wszystkie grupy zainteresowanych stron: organy publiczne na 
wszystkich szczeblach, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstwa, środowiska akademickie 
i ogół społeczeństwa. 

 


