Slovenská republika prispieva k plneniu Agendy 2030
v oblasti udržateľnej spotreby a výroby aj zapojením sa
do spolupráce s platformou

Realizácia 10 ročného rámca programov je prvým podcieľom cieľu 12 „UDRŽATEĽNÁ SPOTREBA A VÝROBA“
na dosiahnutie AGENDY UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA 2030.
12.1 REALIZOVAŤ DESAŤROČNÝ RÁMEC PROGRAMOV (10YFP) NA UDRŽATEĽNÚ SPOTREBU A VÝROBU, PRIČOM
VŠETKY KRAJINY PODNIKNÚ KROKY NA ČELE S ROZVINUTÝMI KRAJINAMI, S OHĽADOM NA ROZVOJ
A SCHOPNOSTI ROZVOJOVÝCH KRAJÍN.
12.1.1
„Zásadné zmeny v spôsobe,
Počet krajín s udržateľnou spotrebou a výrobou (SCP), národnými akčnými plánmi
akým spoločnosť vyrába a
alebo začlenenou udržateľnou spotrebou a výrobou ako prioritou alebo cieľom
spotrebúva, sú nevyhnutné pre
v národných stratégiách.
dosiahnutie globálneho trvalo
Naplniť cieľ udržateľnej spotreby a výroby je veľkou výzvou, ktorú je potrebné
udržateľného rozvoja. Všetky
chápať v celosvetovom meradle. Preto 10YFP pomáha a posilňuje medzinárodnú
krajiny by mali podporovať
spoluprácu s cieľom urýchliť prechod na udržateľnú spotrebu a výrobu
udržateľné modely spotreby
a výroby, pričom rozvinuté
v rozvinutých, ako aj v rozvojových krajinách.
krajiny by sa mali ujať vedenia
V súčasnosti má 10YFP 6 programov (udržateľné
10YFP poskytuje
a všetky krajiny by si z tohto
verejné obstarávanie, udržateľný cestovný ruch, inforotvorené, inkluzívne a
procesu mali brať benefity,
movanosť spotrebiteľov o SCP, udržateľné budovy a
kolaboratívne platformy, v
pričom by mali zohľadniť
ktorých môžu zainteresostavby, udržateľný potravinový systém, udržateľný
zásady z Ria...
vané strany zo všetkých
životný
štýl
a
vzdelávanie).
Programy
10YFP
Vlády, relevantné medzinárodné
sektorov spoločnosti a
vychádzajú
z
hlavného
cieľu
č.
12
„Udržateľná
organizácie, súkromný sektor a
všetkých regiónov sveta
spotreba a výroba“ a jeho podcieľov a súčasne sa
všetky hlavné skupiny by mali
systematicky spolupracoprekrývajú aj s podcieľmi iných hlavných cieľov ako
hrať aktívnu úlohu pri zmene
vať na spoločnom
sú napríklad cieľ č. 8 „Dôstojná práca a ekonomický
neudržateľných modelov
dosahovaní cieľov týchto
spotreby a výroby.“
rast“, cieľ č. 14 „Život pod vodou“, cieľ č. 11
programov a zastrešuA/CONF.216/5
„Udržateľné mestá a komunity“, cieľ č. 2 „Žiadny
júcich cieľov 10-ročného
hlad“ a cieľ č. 4 „Kvalitné vzdelanie“.
rámcového programu.
V budúcnosti môžu byť
pridané nové programy.

Čo je One Planet?

Cieľ udržateľného rozvoja 12.1:
Požaduje implementáciu 10YFP pre schémy SCP. 10YFP, prijatý v roku 2012, je globálnym záväzkom urýchliť prechod
na SCP v rozvinutých aj rozvojových krajinách.
KTO SME?
mechanizmus implementácie 12. cieľa trvalo
udržateľného rozvoja
sieť One Planet: partnerstvo viacerých
zainteresovaných strán pre trvalo udržateľný
rozvoj
sieť, ktorá vedie k prechodu na trvalo
udržateľnú spotrebu a výrobu a poskytuje
jednotné a koherentné smerovanie, nástroje a
riešenia
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live with care

travel with care

inform with care

procure with care

10.1
Implementácia 10YFP o trvalo udržateľnej spotrebe a výrobe, kde všetky
krajiny konajú, pričom vedúcu úlohu budú mať rozvinuté krajiny s prihliadnutím na rozvoj a schopnosti rozvojových krajín.
8.4
Postupne sa zlepšovať prostredníctvom globálnej efektívnosti zdrojov do
roku 2030 v oblasti spotreby a výroby a snažiť sa oddeliť hospodársky rast od
zhoršovania životného prostredia v súlade s 10YFP o udržateľnej spotrebe a
výrobe, pričom vedúcu úlohu budú mať rozvinuté krajiny.

Aktivity Slovenskej republiky k plneniu cieľov SDG 12.1:
•

Operačný program Kvalita životného prostredia
Konferencia Ekoinovačné Slovensko na tému “Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo”
(národný projekt Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality
životného prostredia na Slovensku)
Workshop "Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu” (národný projekt Zlepšovanie informovanosti
a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku)

•

Live by Energy – bezplatný energetický poradenský systém pre verejnosť, podniky a verejné orgány

•

Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030

•

Zelené verejné obstarávanie
GPP helpdesk
Metodiky pre uplatnenie zeleného verejného obstarávania (1. Cestná doprava, 2. Počítače a monitory,
3. Kopírovací a grafický papier, 4. Čistiace prostriedky a interiérové upratovacie služby)
Koncepcia rozvoja a realizácie zeleného verejného obstarávania v Slovenskej republike

•

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
Webová stránka www.emas.sk

•

Program predchádzania vzniku odpadov Slovenskej republiky na obdobie 2019 - 2025

•

Národná značka - Environmentálne vhodný produkt

•

Platforma Circular Slovakia – súkromno-verejná platforma
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ĎALŠIE INFORMÁCIE:
www.oneplanetnetwork.org
www.sazp.sk
www.minzp.sk

