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JT DARNAUS VYSTYMOSI DARBOTVARKĖ IKI 2030 M.
Darnus vystymasis (toliau – DV, angl. sustainable development) – tai vystymasis, plėtra
užtikrinanti geresnę gyvenimo kokybę tiek dabartinei, tiek ir ateities kartoms. DV susideda iš
trijų esminių elementų – ekonominio vystymosi, socialinės gerovės ir aplinkos kokybės – ir
siekia jų suderinamumo ir progreso.
2015 m. JT priėmė 17 Darnaus vystymosi tikslų (Pav. 1), kurie yra paremti penkiais
principais: žmonės, planeta, gerovė (klestėjimas), taika ir partnerystė (angl. 5 P’s: people,
planet, prosperity, peace and partnership).
DVT – ne tik plati vizija darnesnei planetos ir visų gyventojų ateičiai, bet tai ir konkreti
uždaviniais ir rodikliais paremta sistema, detali struktūra, kaip įgyvendinti darnaus vystymosi
principus pasauliniu mastu: skatinti taiką ir bendradarbiavimą ir didinti visų žmonių gerovę
tuo pačiu saugant planetą. DVT yra patikslinti 169 uždaviniais (angl. targets), kuriems
matuoti yra siūlomas 231 rodiklių (angl. indicators) sąrašas.
DVT nėra teisiškai saistantys, tačiau tai yra tarptautinės bendruomenės bendru sutarimu
priimtas įsipareigojimas. Tikimasi, jog šalių vyriausybės geranoriškai vykdys šį įsipareigojimą,
prisiims atsakomybę už Tikslus ir atitinkamai parengs nacionalines darbotvarkes jų
įgyvendinimui ir atsakingai to sieks.
Daugiau apie DVD 2030 žiūrėkite Esamos situacijos apžvalgoje.

Pav. 1 Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslai
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Darnaus vystymosi tikslų lokalizavimas
Nustatyti ambicingą, DVT įgyvendinimu paremtą politiką (strateginiame, vidutinės trukmės
biudžeto formavimo ir veiklos planų lygmenyje), atsižvelgiant į esamą kontekstą – tai pačių
nacionalinių vyriausybių atsakomybė. Kitaip tariant, globalius susitarimus, išreikštus
bendrinėmis formuluotėmis ir nurodančius plačias vystymosi kryptis, reikia lokalizuoti.
Šis procesas turėtų susidėti iš penkių kertinių pakopų1:
●

Sąmoningumo didinimas: susipažinimas su DVT visais lygiais – nuo nacionalinio iki
savivaldos – ir sektoriais bei jų tarpusavio ryšio ir bendradarbiavimo galimybėmis.

●

Idėjos palaikymas, propagavimas, lobizmas: DVT įgyvendinimo savivaldos lygiu
užtikrinimas nacionalinėse darbotvarkėse.

●

Įgyvendinimas: DVT įgyvendinimas vietos lygiu: tiek darnaus vystymo principų
skatinimas, tiek darniu vystymusi paremtų planų intervencijoms formavimas.

●

Stebėsena ir monitoringas: pastovus pokyčio vertinimas, klausimų tobulinimui
kėlimas, jeigu reikia, naujų duomenų modeliavimas ir analizavimas.

●

Ilgalaikės perspektyvos planavimas: ambicijų, kokioje aplinkoje norime gyventi
ateityje, užsibrėžimas ir laikymasis.

Labai svarbu į procesus efektyviai įtraukti ne tik politiką formuojančias institucijas, bet ir
politiką įgyvendinančias – regionus, miestus, vietinę savivaldą ir bendruomenes – taip
tiesiogiai skatinant bendradarbiavimą, sisteminį požiūrį ir sprendimų integruotumą ir
praktiškumą.
DVT taikymas nacionalinėje ir vietos politikoje bei planavime turėtų būti esamus procesus
palengvinanti priemonė, taupanti laiką ir suteikianti daugiau struktūros ir aiškumo. DVT taip
pat yra svarbūs iš finansinės perspektyvos – tarptautiniai finansai kuo toliau, tuo labiau bus
siejami su DVT, t. y. pavyzdžiui, kaip vienas ar kitas rengiamo projekto tikslas ar kuriama
nauda atliepia DVT. Todėl DVT integravimui ir lokalizavimui turi būti paruošta ne tik
strategija, bet ir proceso žemėlapis su konkrečiais rodikliais paremtomis siekiamybėmis, jų
aktualumo nustatymu skirtingais lygiais, stebėsena ir rekomendacijomis proceso tobulinimui.

1

Pasaulinė vietinių ir regioninių savivaldų darbo grupė (angl. Global taskforce of Local and Regional
Governments), 2016
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Šiame dokumente
Gerųjų užsienio praktikų analizės pagrindinis klausimas buvo šis:
Kaip kitose projekto metu analizuotose šalyse DVT yra integruojami nacionalinėje ir
vietinėje politikoje bei planavime?
Siekiant susisteminti analizę, šis tyrimo klausimas buvo išdalintas į keletą sub-klausimų:
●

kokios institucijos ir suinteresuotos šalys yra įtraukiamos į DVT integravimo procesą?

●

į kokio lygio dokumentus/strategijas DVT yra integruojami?

●

kaip pasirinktose šalyse matuojamas progresas link DVT (kokie rodikliai)?

●

kokios metodologijos yra pasitelkiamos integruojant DVT ir stebint progresą?

Šiame dokumente siekiama atsakyti į šiuos klausimus apžvelgiant įvairias gerąsias užsienio
praktikas:
1) kitų ES šalių patirtys integruojant DVT į strateginį ir teritorijų planavimą (politiką
formuojančių dokumentų analizė)
2) DVT integravimo įrankių rinkiniai (angl. toolbox), įskaitant atskirose temose
(pavyzdžiui, klimato kaita)
3) DVT įtraukimo į organizacijų strategiją ir atsiskaitymo/audito (angl. reporting)
iniciatyvos
Taigi šio dokumento tikslas yra susisteminti ir apžvelgti užsienio šalių ir organizacijų patirtis
taikant DVT kaip darnaus vystymosi struktūrą bei įvertinti, kurie iš aptariamų pavyzdžių ir
priemonių galėtų būti taikomi ir Lietuvoje. Remiantis čia pateikta analize ir esamos situacijos
analize apie DVT integravimo problematiką Lietuvoje, bus pateiktas pirminis pasiūlymas
galimo DVT integravimo į nacionalinę politiką, konkrečiai strateginio ir teritorijų planavimo
procesus (atskiras dokumentas).
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UŽSIENIO ŠALIŲ PAVYZDŽIAI
Šalys gerųjų užsienio praktikų analizei buvo pasirinktos po konsultacijų su AM specialistais ir
nepriklausomais konsultantais, susipažinusiais su DVT / teritorijų planavimo / strateginio
planavimo sritimis, taip pat analizuojant JT DVT internetinėje svetainėje pateiktas
savanoriškas šalių progreso link DVT ataskaitas (VNRs) bei siekiant reprezentuoti skirtingus
ES regionus.
ŠALIS
AIRIJA

PAGRINDINĖS ŽINUTĖS APIE GERĄJĄ DVT PATIRTĮ*
•
•
•
•

ESTIJA

•
•
•
•

NYDERLAN
DAI

•

•

SLOVĖNIJA

•
•
•
•

ŠVEDIJA

•
•

•
•

Strateginis ir teritorijų planavimas integruotas į vieną dokumentą (Project Ireland
2040)
DVT atliepiami netiesiogiai – siejami su strateginiais tikslais
Tiesioginė ministrų atsakomybė
DVT kaip priemonė padidinti šalies svarbą tarptautinėje arenoje
Daug dėmesio yra skiriama partnerystėms ir nevyriausybinio sektoriaus įtraukimui
Daug dėmesio yra skiriama DVD 2030 viešinimo ir visuomenės informavimo
procesams
Proceso koordinavimas – Vyriausybės kanceliarijoje
Estija keturioms prioritetinėms sritims, išskirtoms „Sustainable Estonia 21“
strategijoje (kultūrinės erdvės patikimumas, (ekonominės) gerovės augimas,
socialinė sanglauda ir aplinkos apsauga), yra nustačiusi konkrečius rodiklius,
matuojamus kasmet. Įvardijamas kiekvieno rodiklio aprašas (angl. definition),
naudingumas (angl. relevance), Estijos situacija pagal atitinkamą rodiklį (angl.
situation in Estonia), tarptautiniai palyginimai (angl. international comparisons),
priemonės gerinti situaciją (angl. measures) bei grafikas, parodantis šalies
situacijos pokytį laike tarp ES šalių
Partnerystės su privačiu sektoriumi yra labai svarbi darnaus vystymosi
įgyvendinimo grandis. Didžiausios bendrovės ne tik reguliariai susitinka su šalies
tvaraus augimo koalicija, teikia finansines paskatas darnaus vystymosi
iniciatyvoms, bet ir integruoja DVT savo veikloje
Šiuo metu Nyderlanduose yra stebimi apie 37 proc. JT DVT rodiklių. Šie rodikliai yra
aktyvios siekiamybės. Taip pat Nyderlandai naudoja atvirą rodiklių rinkinį, kuris gali
būti keičiamas ir modifikuojamas atsižvelgiant į kintantį kontekstą
DVT atliepiami tiesiogiai – siejamos strateginės kryptys, tikslai ir uždaviniai
Proceso koordinavimas – Vyriausybės kanceliarijoje
Progresas link DVT matuojamas kartu su strateginių rodiklių pasiekimais
Esamos DVT integravimo situacijos analizės vienas iš tikslų – atsakomybės už DVT
didinimas, parodymas, jog DVT jau šiandien yra (dalinai) atliepiami nacionalinėje
politikoje
DVT bendradarbiavimo platformų kūrimas (įvairios suinteresuotos šalys, ypač
verslas ir savivalda)
Įsteigta DVT mokslo taryba (DVT integravimas paremtas mokslu) ir Vyriausybės
kanceliarijoje įsteigta DVT kanclerio pareigybė; įsteigta DVD 2030 delegacija kaip
patariamoji ir vykdančioji (informavimas, komunikacija) institucija
DVT susiejimas su ekonomine gerove (aiškiai suformuluoti klestėjimo indikatoriai
šalia BVP)
Siūloma skiriant tam tikras valstybės dotacijas, remtis darnaus vystymosi kriterijais

*Plačiau skaitykite atskirų šalių skyriuose bei apibendrintose išvadose (p. 25)
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Airija: Project Ireland 2040
Airijoje už DVT procesą yra atsakingas Komunikacijų, klimato politikos ir aplinkos
ministerijos Darnaus vystymosi, aplinkos koordinavimo ir valdymo skyrius.
Iš Airijos pavyzdžio būtų galima išskirti du svarbiausius DVT integravimo procesus:
1. Nacionalinio DVT įgyvendinimo plano 2018-2020 m. (The Sustainable
Development Goals National Implementation Plan 2018-2020) procesas, bei
2. Project Ireland 2040, kurį sudaro du pagrindiniai dokumentai – Nacionalinė
planavimo programa (National Planning Framework to 2040) ir Nacionalinis
vystymosi planas (National Development Plan 2018-2027) – procesas
Nacionalinis DVT įgyvendinimo planas 2018-2020 m.
Pirmasis dokumentas – Nacionalinis DVT įgyvendinimo planas 2018-2020 m. – yra
konkrečiai skirtas DVT ir kaip jų siekimas yra ar turėtų vykti Airijos nacionalinėje politikoje
bei užsienio politikoje (pirmiausia, kaip vystomojo bendradarbiavimo parama) trumpuoju
laikotarpiu.
Plane įvardijami keturi strateginiai prioritetai, kuriais reikėtų remtis integruojant DVT:
●

Temos suvokimas ir visuomenės susipažinimas su bendrine problematika

●

Suinteresuotų šalių dalyvavimas ir įtrauktis

●

Parama bendruomenėms ir organizacijoms, norinčioms prisidėti prie DVT
įgyvendinimo

●

Nacionalinės politikos suderinimas su DVT, politikos nuoseklumo užtikrinimas

Kai kurie šių prioritetų bus detaliau apžvelgti žemiau.
Svarbiausi Nacionalinio DVT įgyvendinimo plano 2018-2020 m. aspektai:
●

„VISA VYRIAUSYBĖ“: Airija yra išsikėlusi aiškų tikslą integruoti DVT į visas
nacionalines politikas.
○

Nustatyta, jog norint efektyviai integruoti ir įgyvendinti DVT, nacionaliniam
valdžios mechanizmui būtini trys elementai:
■

aktyvus politinis įsitraukimas

■

aiškus pasidalinimas DVT atsakomybėmis Vyriausybėje ir tarp
ministerijų

■

tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir bendrų veiksmų koordinacija
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○

Politinis procesas yra koordinuojamas ministrų kabineto lygiu, kiekvienas
ministras yra atsakingas už DVT uždavinių įgyvendinimą, atsižvelgiant į
teminę sritį ir funkcijas.

○

Kiekviena ministerija, taip pat pavaldžios institucijos ir savivalda prisidės prie
DVT įgyvendinimo, joms numatytos atitinkamos funkcijos.

○

Rengiamos naujos strategijos, programos, institucijų veiklos planai ir pan.,
visos turės atsižvelgti į Airijos įsipareigojimus įgyvendinti DVT. Pirmas
žingsnis to link: jau atlikta analizė (kaip dalis Airijos VNR teikiamo JT),
įvardijanti, kurios šiandien jau galiojančios strategijos ir politikos yra
svarbiausios ir aktualiausios DVT, taip pat identifikuojanti sąryšius tarp
strategijų ir jų galimybes įgyvendinti kelis DVT. Nors toks nacionalinės
politikos ir DVT suderinimas įvardijamas kaip nebaigtinis procesas, analizė
parodė, jog jau egzistuojančios strategijos taip pat turi nemažai potencialo
įgyvendinti DVT.

●

NEUŽMIRŠTI NEI VIENO: planas grindžiamas principais, jog kiekvienam asmeniui turi
būti užtikrintas deramas gyvenimas ir jo kokybė, kad šis pasiektų pilną savo
potencialą; toks gyvenimas yra paremtas ekonominių, socialinių ir aplinkos aspektų
sąryšiais ir į juos būtina atsižvelgti, nes nei viena šių dimensijų negali vystytis be
kitos.

●

GLOBALI AIRIJA: kitas Airijos prioritetas – padidinti šalies svorį ir svarbą
tarptautinėje arenoje. Siekiant šio tikslo, Airija dalyvauja ir DVT procese (pirmiausia
skiriant daugiau paramos besivystančioms šalims).

●

SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ ĮTRAUKTIS: planuojama suburti DVT suinteresuotų šalių
forumą, kuris turėtų patariamąją funkciją ir prisidėtų prie DVT integravimo, prioritetų
nustatymo ir įgyvendinimo. Suinteresuotos šalys taip pat turėtų prisidėti prie
komunikacinės medžiagos rengimo bei visų Plano kontekste parengtų ataskaitų
įvertinimo.

●

RYŠYS SU PROJECT IRELAND 2040: didelė dalis priemonių, kuriomis Airija sieks
įgyvendinti DVT, yra planuojamos Project Ireland 2040 kontekste. Project Ireland
2040 yra Airijos vyriausybės iniciatyva naujo tipo strateginiam, teritorijų ir investicijų
planavimui, siekiant užtikrinti, jog Airija taptų „geresne šalimi visiems jos
gyventojams“ (žr. žemiau plačiau).

Galiojanti Airijos Darnaus vystymosi strategija buvo priimta 2012 m., paskutinė jos progreso
ataskaita buvo išleista 2015 m. Plane iškeliamas uždavinys iki 2020 m. (plano galiojimo
pabaigos) paruošti naują DV strategiją, kuri tiesiogiai atsižvelgtų į DVT įsipareigojimus.
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Airija yra nusistačiusi ambicingą viziją pasiekti DVT (atsižvelgiant į nacionalinį kontekstą) iki
2030 m. Nors daug egzistuojančių strategijų yra svarbios DVT siekimui, šalis taip pat
supranta tamprų ryšį tarp visų DVT ir mato labiau integruotų, tarpsektorinių politikų,
apjungiančių visas tris DV dimensijas, poreikį.
Galiausiai, kalbant apie DVT indikatorius, Airija planuoja stebėti savo DVT progresą
remiantis ES darnaus vystymosi rodikliais, pateiktais Eurostat, bei globaliais JT DVT
rodikliais, kuriems yra renkami duomenys. Manoma, jog tai užtikrins nuoseklų progreso
stebėjimą, kuris yra aktualus šalies kontekstui ir išsivystymo lygiui. Duomenis rinks ir
apdoros Airijos Centrinis statistikos biuras, konsultuodamasis su tarpministerine DVT darbo
grupe. Airija planuoja atsiskaityti JT apie savo DVT progresą (teikti VNR) kas dvejus metus
pradedant 2018 m.
Project Ireland 2040
Airijos Vyriausybės pavedimu, Airijos Būsto planavimo ir savivaldos ministerija parengė
Nacionalinę planavimo programą (dalis Project Ireland 2040), kuri oficialiai buvo pristatyta
2018 m. vasario mėn. Airijoje per artimiausius dešimtmečius prognozuojamas didelis
gyventojų

skaičiaus

augimas

–

papildomas 1 mln. gyventojų iki
2040 m. (iki 5,7 mln. gyv.) Programa
siekiama, jog, augant populiacijai,
strateginis

planavimas

ir

šalies

vystymasis per artimiausius 20 m.
būtų darnus, t. y. atsižvelgiantis į
visas

tris

DV

dimensijas

(ekonominis, socialinis ir aplinkos
vystymasis).
Tai bus siekiama užtikrinti derinant
strateginį ir teritorijų planavimą su
infrastruktūros finansavimu (antroji
Project

Ireland

Nacionalinis

2040

dalis

investicijų

vystymosi) planas)

–

(arba

– ir visa tai

iškeliant į nacionalinį lygmenį. Taigi,
pirmą

kartą

planavimas

Airijos
ir

istorijoje

investicijos

yra

apjungiami į vieną planą/strategiją,
kuris taip pat pateiks gaires šalies
Pav. 2 Airijos nacionaliniai strateginiai tikslai ir Nacionalinio
vystymosi plano prioritetai.

regionų teritorinėms ir ekonomikos
strategijoms. Project Ireland 2040,
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be kitų priemonių, inicijuos keturis naujus fondus, kurių suma sieks 4 mlrd. eurų, ir bus skirti
regionų ir miestų plėtrai, klimato politikai ir inovacijoms. Taip pat Programos pristatyme
pažymėta, jog net 22 mlrd. eurų bus skirti klimato kaitos programai ir viešajam transportui
gerinti.
DVT integravimas į Project Ireland 2040
Nacionalinėje planavimo programoje teigiama, jog šios programos Nacionaliniai strateginiai
tikslai yra glaudžiai susiję su DVT, ypač šiose srityse: klimato politika, švari energija, darnūs
miestai ir bendruomenės, ekonominis augimas, sumažinta nelygybė, inovacijos ir
infrastruktūra bei sveikata ir švietimas; tai akivaizdžiai matosi ir žiūrint į strateginius tikslus
(Pav. 2). Nors iš esmės, tai yra vienintelis tiesioginis DVT paminėjimas visame dokumente
(Nacionalinis vystymosi planas DVT išvis nemini), DVT kalba jame yra labai ryškiai
užkoduota, pradedant nuo „nepalikti nei vieno užnugaryje“ (angl. leave no one behind)
principo iškėlimo kaip kertinio viso Project Ireland 2040 principo, baigiant tuo, jog,
pavyzdžiui, aplinkos klausimai yra atliepiami visuose skyriuose, o ekonominės, socialinės ir
aplinkos dimensijų darnos užtikrinimas taip pat yra dokumento „stuburas“.
Paties Project Ireland 2040 procesas buvo labai įtraukus, per trejus metus įgyvendinęs
tūkstančius konsultacijų siekiant, kad šalies vizija ir planas būtų parengtas atsižvelgiant į kuo
įvairesnių suinteresuotų šalių poreikius.

IŠVADOS: ko būtų galima pasimokyti Lietuvai
Planavimo (strateginio ir teritorijų) ir investicijų apjungimas į vieną dokumentą
Aukšto lygio politinis suinteresuotumas DVT tema, tiesioginė ministrų atsakomybė
Visų ministerijų įtraukimas, aiškus atsakomybių pasiskirstymas
DVT atliepimas visuose strateginiuose dokumentuose ir planuose
Aiškus DVT suvedimas su šalies prioritetais
DVT kaip priemonė padidinti šalies svarbą tarptautinėje arenoje

Šaltiniai, daugiau informacijos:
Project Ireland 2040: bendrai
Project Ireland 2040: National Planning Framework
JT DV svetainė: Airija
Nacionalinis DVT įgyvendinimo planas 2018-2020

10

Estija: Kaip darnus vystymasis tampa strategijų integralumo
faktoriumi?
Estijoje DVT yra matomi kaip jungtis tarp šalies politikos, kurią formuoja ministerijos, ir
įgyvendinimo, prie kurio prisideda tiek viešosios institucijos, tiek nevyriausybinis sektorius.
DVT koordinavimo sistemos funkcijos taip pat yra paskirstytos tarp nevyriausybinio ir
vyriausybinio sektoriaus institucijų tam, kad būtų atsižvelgiama į visas darniam vystymuisi
aktualias sritis. Centrinės valdžios lygyje DVT integravimas ir stebėsenos procesas yra
koordinuojami iš Strateginio skyriaus Vyriausybėje, o šis skyrius taip pat koordinuoja šalies
kompetentingumo strategiją „Estija 2020“ bei sudarinėja ir atlieka Vyriausybės Veiklos plano
stebėseną. Tokiu formatu priimami sprendimai sustiprina pagrindinių horizontaliųjų
strategijų suderinamumą nepaliekant nuošaly ir darnaus vystymosi. Be to, šiuo metu
valstybės planuose yra siekiama dar labiau įtvirtinti nacionalinės reikšmės klausimų
sprendimą integruotu formatu, tad ir DVD 2030 siekimas bus koordinuojamas tokiu pat
mechanizmu.
Darnus vystymasis Estijos formuojamoje politikoje atsirado su Darnaus vystymosi aktu
(1995) ir Estijos darnaus vystymosi komisija, įkurta 1996 metais. Komisija yra sudaryta iš
nevyriausybinių organizacijų, kurios dirba su pagrindinėmis darnaus vystymosi sritimis
(pavyzdžiui, švietimas, aplinkos apsauga, kultūra, sveikata, žemdirbystė ir kita). Ši komisija
susitinka 4-5 kartus per metus organizuojamose teminėse diskusijose darnaus vystymosi
klausimais, aptaria darnaus vystymosi planus prieš jų priėmimą bei publikuoja pažangos
ataskaitas su savo politinėmis rekomendacijomis.
Pagrindiniai Estijos teisiniai dokumentai atspindintys DVT
Darnaus vystymosi aktas (1995), kurio tikslas:
1. Nustatyti pagrindinius darnaus vystymosi principus nacionalinei darnaus vystymosi
strategijai
2. Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją tiesiogiai remti sprendimais priimtais Rio
de Žaneiro konferencijoje (1992) priimtais sprendimais
3. Nustatyti tvaraus gamtos ir gamtos išteklių naudojimo pagrindus
4. Nurodyti programas, pagal kurias nustatomi Darnaus vystymosi pagrindai kitose
srityse
Estijos parlamento ratifikuota Darnaus vystymosi strategija „Sustainable Estonia 21“ (2005)
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija yra viena pagrindinių horizontaliųjų strategijų,
esminė sudarinėjant kitus strateginius šalies planus. Pagrindinės vystymosi kryptys 2005 m.
nustatytos šia strategija yra:
1. Estijos kultūrinės erdvės patikimumas (angl. Viability of Estonian cultural space)
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2. (ekonominės) Gerovės augimas (angl. Growth of welfare)
3. Socialinė sanglauda (angl. Coherent society)
4. Aplinkosaugos apsauga (angl. Ecological balance)
Parama kitoms šalims
Estija yra priėmusi atskirą strategiją vystomajam bendradarbiavimui ir humanitarinei
pagalbai (2016-2020), kuri tiesiogiai integruoja DVT, susijusius su tarptautinėmis
partnerystėmis ir pagalba besivystančioms šalims, daugiausiai paremta technologinių
inovacijų skatinimu. Strategija taip pat remiasi Adis Abeba Veiksmų darbotvarke bei ES
vystymo politikos nutarimais ir gairėmis. Pagrindiniai prioritetai Estijos vykdomam
vystomajam bendradarbiavimui yra: 1) parama kokybiškam švietimui, 2) parama sveikatos
apsaugos vystymui, 3) taikos ir stabilumo išsaugojimas, 4) parama demokratijos vystymui,
gero valdymo praktikai ir žmogaus teisių užtikrinimui, 5) parama ekonominiam vystymui, 6)
aplinkai draugiško vystymo skatinimas, 7) Estijos visuomenės, ypatingai jaunimo,
supažindinimas su vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos bei globaliomis
vystymo problemomis.
Rodikliai
Estijos statistikos departamentas atliko pirminę visų 231 JT DVT rodiklių analizę. Jos
duomenimis, Estijoje tik apie 14 proc. visų DVT rodiklių turi siektinas reikšmes, pritaikytą
stebėjimo ir matavimo sistemą. Taip pat Estija rodiklių rinkinio atnaujinimą planuoja kaip
reguliarų procesą, duomenų bazė bus tolygiai pildoma bendradarbiaujant su tarpministerine
grupe, Estijos Statistikos departamentu ir Darnaus vystymosi komisija, sudaryta iš
nevyriausybinių organizacijų.
Šiuo metu DVT stebėsena yra atliekama per sutartą rodiklių sistemą, kuri yra atnaujinama
reguliariai ir kuri dengia pagrindines darnaus vystymosi temines sritis. Rodiklių sąrašas taip
pat atliepia temas, kurios prisideda prie tikslų, nustatytų darnaus vystymosi strategijoje,
įgyvendinimo, tačiau, kurie nebuvo tiesiogiai paminėti nacionalinėje darnaus vystymosi
strategijoje (2005), pavyzdžiui, klausimai susiję su energetika ir klimato kaita. DVT
stebėseną atlieka tarpministerinė darbo grupė, kuri susideda iš visų ministerijų atstovų bei
Estijos statistikos departamento. Susitikimai vyksta iškilus klausimams apie darnaus
vystymosi rodiklių stebėseną arba, pavyzdžiui, planuojant Estijos pozicijas diskusijoms dėl
DVT ir sudarinėjant Estijos darnaus vystymosi DVD 2030 ataskaitą JT aukšto lygio
politiniam susitikimui.
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IŠVADOS: ko būtų galima pasimokyti Lietuvai:
Daug dėmesio yra skiriama partnerystėms ir nevyriausybinio sektoriaus įtraukimui į visų
17 tikslų integravimą ir progresą, nes yra kritiškai suvokiamas viešojo sektoriaus
ribotumas.
Daug dėmesio yra skiriama DVD 2030 viešinimo ir visuomenės informavimo procesams.
Viešasis sektorius deda pastangas tam, kad atsirastų bendras suvokimas apie DVD 2030
bei atsakomybė už DVT. Pirmoji vieša konferencija plačiajai visuomenei buvo
suorganizuota jau 2015 m. lapkričio mėn. (DVT buvo paskelbti tų metų rugsėjo mėn.).
Konferencijoje aplinkos ministras, užsienio reikalų ministras bei kiti aukšto rango atstovai
iš įvairių institucijų jau pristatė Tikslus ir jų įgyvendinimo galimybes.
Estija 4 prioritetinėms sritims, išskirtoms „Sustainable Estonia 21“ strategijoje (Estijos
kultūrinės erdvės patikimumas, (ekonominės) gerovės augimas, socialinė sanglauda ir
aplinkos apsauga), yra nustačiusi konkrečius rodiklius, matuojamus kasmet. Šių rodiklių
progreso įvertinimui yra rengiamos ataskaitos, kuriose yra įvardijamas kiekvieno rodiklio
aprašas (angl. definition), naudingumas (angl. relevance), Estijos situacija pagal
atitinkamą rodiklį (angl. situation in Estonia), tarptautiniai palyginimai (angl. international
comparisons), priemonės gerinti situaciją (angl. measures) bei grafikas parodantis šalies
situacijos pokytį laike ir tarp ES šalių. Tokios analizės yra išverstos į anglų k. ir
publikuojamos viešai.
Šaltiniai, daugiau informacijos:
Estijos Darnaus vystymosi aktas (1995)
Darnaus vystymosi strategija „Sustainable Estonia 21“ (2005)
Estijos VNR (2016)
Estijos VNR santrauka (2016)
Tvaraus vystymosi tikslų planavimas, įgyvendinimas, tolesni veiksmai ir peržiūra
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Nyderlandai: pagrindinis tikslas – konkurencingumas
Atsakomybė už Darnaus vystymosi tikslus (DVT)
Nyderlandai, lyginant su kitomis pasaulio šalimis, turi aukštą išsivystymo lygį, ypatingai
ekonominiu aspektu. Tačiau šalis identifikuoja kitas esmines problemines sritis, pavyzdžiui,
aukštą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų vienam gyventojui kiekį, atsinaujinančios
energijos lyginant su bendru energijos suvartojimu dalį, moterų sveikatos palaikymą,
atlyginimų nelygybę tarp vyrų ir moterų bei diskriminaciją, taip pat aplinkos ir bioįvairovės
apsaugą, tvarią maisto gamybą, atliekų, vandens ir žuvininkystės darną ir kita.
Atsakomybės už DVT yra paskirstytos atitinkamai pagal temas tarp ministerijų, o už visą
koordinavimo procesą yra atsakinga Užsienio reikalų ministerija. Tačiau tai, jog šalies
darnaus vystymosi progresą JT aukšto lygio politiniuose suvažiavimuose pristato
Nyderlandų Ministras pirmininkas, pabrėžia DVT aktualumą nacionaliniu lygiu.
Daugumos DVT ir jų uždavinių įgyvendinimą užtikrina jau esamos strategijos, tačiau
papildomai yra ruošiama Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, kurioje daugiausia
dėmesio bus skiriama rodiklių matavimo sistemai ir naujų rodiklių nustatymui.
Darnus erdvinis planavimas
Nyderlandai turi aiškią ambiciją iki 2040 m. tapti viena iš 10-ies konkurencingiausių pasaulio
valstybių, tad ir šalies erdvinis planavimas tai atspindi (žr. Pav. 3). Nyderlandų strateginis
teritorinis planavimas yra paremtas paprastomis taisyklėmis ir selektyviu valdžios
įsitraukimu, paliekant didelę sprendimų teisę privatiems asmenims ir savivaldai. Sprendimai
dėl erdvinio planavimo priimami trimis lygiais: nacionaliniu, regioniniu (provincijų) ir vietos
(savivaldos). Erdvinės vizijos – tai šiais trimis lygiais nustatomi politikos formavimo
dokumentai, kurie pakeitė prieš tai buvusią didesnį reguliacinį pamatą turėjusią praktiką:
pagrindinius vyriausybės planavimo sprendinius, provincijų regioninius planus ir
savivaldybių struktūros planus.
Nyderlanduose erdvinio planavimo politika ir jos įgyvendinimas yra decentralizuotas
procesas ir pirmiausia, kiek įmanoma, yra formuojamas savivaldybių lygiu. Savivaldybės
nustato atitinkamus teisės aktus ir bendruosius planus, pagrįstus jų žiniomis apie vietos
situaciją. Valstybė sutelkia dėmesį į temas, kurios yra svarbios nacionaliniu lygiu, tokios kaip
prieinamumo prie ekonominių, mokslo ir inovacijų bei poilsio ir socialinio gyvenimo tinklo
gerinimas, sanglauda tarp skirtingų susisiekimo formų, integracija tarp erdvinio planavimo ir
judumo sistemų. Centrinė valdžia nėra atsakinga už kraštovaizdžio politiką, yra sumažinta
gamtinių resursų valdymo režimų apimtis. Nyderlandų vyriausybė nėra tas lygmuo, kuris,
pavyzdžiui, sprendžia, koks bus užstatymo procentas miestuose. Tik regionuose, kurie yra
nacionalinės svarbos (didieji uostai ir susisiekimo centrai, mokslo ir inovacijų centrai)
vyriausybė palaiko tiesioginį ryšį su vietos valdžia.
Centrinė valdžia yra atsakinga už klausimus, kurie gali daryti teigiamą arba neigiamą įtaką
nacionaliniu lygiu ir yra už regioninės ir vietinės valdžios ribų. Tai krašto gynyba ir jai būtina
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infrastruktūra, pagrindiniai susisiekimo uostai (antžeminiai, žalieji, jūrų ir oro) bei
technologijų ir inovacijų centrai. Vyriausybė taip pat yra atsakinga už tarptautinius
įsipareigojimus, kurie liečia biologinę įvairovę, tvarią energiją, vandens sistemas ir pasaulinį
paveldą bei klausimus, kurie peržengia regionines ir nacionalines ribas (keliai, vanduo,
geležinkelis, energijos pasiūla ir sveikatos apsauga).

Pav. 3 Nyderlandų teritorinio planavimo sprendinių išraiška žemėlapyje
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Nyderlandų strateginiame erdvinio planavimo dokumente valstybės teritorija yra suskirstyta
pagal tam tikras bendras kryptis (Pav. 3). Visos šios kryptys yra nustatytos tam, kad būtų
užtikrinama pagrindinė valstybės ambicija, kuria siekiama, kad Nyderlandai iki 2040 m. taptų
viena iš 10-ies konkurencingiausių pasaulio valstybių. Įgyvendindami šį tikslą, Nyderlandai
pirmiausia siekia gerinti gyvenimo ir darbo kokybę šalies regionuose ir užtikrinti tarptautinį
pasiekiamumą, užtikrinant jungtis tarp įvairių transporto formų bei gerinant jungtis tarp
nacionalinių ir tarptautinių ekonominių, mokslo ir susisiekimo centrų. Nyderlandai tuo pačiu
siekia išsaugoti bioįvairovę, natūralias buveines ir kultūros paveldą. Šalies siekis iki 2040 m.
gyvybingumo ir saugumo požiūriu yra užtikrinti miestų ir kaimų gyventojams saugią ir sveiką
gyvenimo aplinką. Į tai yra įtraukiama ir nuolatinė apsauga nuo ekstremalių aplinkos
grėsmių, potvynių bei švaraus vandens užtikrinimas sausringu metu. Aplinkos apsauga yra
matoma kaip galimybė paspartinti judėjimą prie tvarios ir atsinaujinančios energijos
(vandens, vėjo, saulės, biomasės ir geoterminės energijos). Atsinaujinanti energija
nacionaliniu lygiu suvokiama kaip šalies konkurencingumą užtikrinantis standartas.
Taip pat Nyderlandų vizija yra lanksti, teigiama, kad šalies ambicija ir siekiai gali keistis, jeigu
yra susiduriama su naujais iššūkiais ir vystymosi tempais.
Regioninio planavimo lygiu daugiausia dėmesio skiriama regionų interesams, pavyzdžiui,
kraštovaizdžio tvarkymui, urbanizacijai ir žaliųjų plotų išsaugojimui.
Žemės naudmenų planai yra svarbiausia erdvinio planavimo priemonė. Tokie planai numato,
kur gali būti statoma, kas gali būti pastatyta, konstrukcijos dydis ir kaip ji gali būti
naudojama. Nekintamos žemės naudojimo plano dalys yra: atitinkamos taisyklės konkrečiai
vietovei bei planavimo žemėlapis, nurodantis ir paaiškinantis įvairias zonas.
Miestų vystymosi politika
Miestų darbotvarkė (nl. Agenda Stad), patvirtinta 2016 m. sekant ES miestų darbotvarke –
tai trumpos trukmės veiksmų planas ir ilgos trukmės miestų politikos formavimo gairės,
kuriomis užtikrinamas miestų vystymasis, gyvenimo kokybė ir miestų inovacijos.
Pagrindiniai aspektai, kuriuos užtikrina Darbotvarkė – tai miestų ekonominio augimo
potencialas, didėjanti inovacijų miestuose koncentracija ir gyvenimo miestuose kokybės
augimas. Kita vertus, eismo spūstys, nesaugi aplinka ir būsto stoka kelia grėsmę gyvenimo
kokybei ir investiciniam klimatui bei miestų konkurencingumui. Šias problemas bei jų galimus
sprendimo būdus apibūdina Miestų darbotvarkė.
Siekiant pagerinti viešojo sektoriaus, verslo ir miestų gyventojų bendradarbiavimą,
Darbotvarkė išskiria tris svarbiausias vystymosi kryptis:
●
●

Pašalinti reguliacines kliūtis ir suteikti miestams erdvę reguliuoti savo išteklius bei
skatinti tyrimus ir eksperimentavimą
Skatinti bendradarbiavimą tarp miestų ir šalia esančių vietovių. Kartu miestai gali
sustiprinti savo pozicijas tarptautiniu mastu, derindami pastangas ir dirbdami kartu
per skirtingas administracines sritis.
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●

Sukurti sąlygas (sistemos) inovacijoms. Atvirų duomenų infrastruktūra, energetikos
tinklai ir geros transporto koncepcijos gali pagerinti gyvenimo miestuose kokybę ir
taip sukurti naujas galimybes verslui ir inovacijoms.

IŠVADOS: ko būtų galima pasimokyti Lietuvai?
Nyderlanduose labai daug dėmesio skiriama darnaus vystymosi viešinimui, privataus ir
trečiojo sektoriaus įtraukimui, didinant visuomenės informuotumą apie DVT.
Problematikos viešinimas pradedamas nuo mažų dienų, integruojant tvarumo klausimus į
išsilavinimo mokymo programas.
Partnerystės su privačiu sektoriumi yra labai svarbi darnaus vystymosi įgyvendinimo
grandis. Nyderlanduose didžiausios bendrovės ne tik reguliariai susitinka su šalies
tvaraus augimo koalicija, tačiau taip pat pasirašė tarptautinį darnaus verslo manifestą,
teikia finansines paskatas darnaus vystymosi iniciatyvoms ir integruoja darnaus
vystymosi tikslus kompanijos veikloje.
Nyderlanduose vyriausybės iniciatyva yra sukurtas Darnaus vystymosi tinklas, vienijantis
kiekvienos ministerijos ir Nyderlandų savivaldybių asociacijos atstovų veiklas susijusias
su DVT. Jam pirmininkauja specialiai paskirtas aukšto lygio nacionalinio DVT
įgyvendinimo koordinatorius, kurį remia sekretoriatas, atsakingas už Tikslų įgyvendinimą
šalyje.
Nyderlandai buvo viena iš pirmųjų šalių, atlikusių pagrindinį nacionalinių pastangų, skirtų
pasiekti DVT, tyrimą. Šiuo metu Nyderlanduose yra stebimi apie 37 proc. JT DVT rodiklių.
Šie rodikliai yra aktyvios siekiamybės. Taip pat Nyderlandai naudoja atvirą rodiklių
rinkinį, kuris gali būti keičiamas ir modifikuojamas atsižvelgiant į kintantį kontekstą.
Nyderlandų tvarumo stebėsena (angl. Sustainability Monitor of the Netherlands) – tai
periodinė ataskaita, kuri stebi progresą darnumo link, naudojant įvairius rodiklius. Šios
tvarumo stebėsenos koncepcinė sistema ir rodiklių rinkinys nevisiškai atitinka visus
darnaus vystymosi tikslus.
Šaltiniai, daugiau informacijos:
Nyderlandų VNR (2016)
Nyderlandų nacionalinė infrastruktūros ir erdvinio planavimo strategijos santrauka
Darnaus Vystymosi Tikslai Nyderlanduose: Aplinkos strategija 2030
Darnaus vystymosi statutas
Nyderlandų SDG investicijų darbotvarkės signatarai
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Slovėnija: glaudus DVT integravimas
Slovėnijoje, kaip ir Estijoje, bet kitaip nei daugelyje ES šalių, už DVT procesą yra atsakinga
ne Aplinkos ar Užsienio reikalų ministerija, o vienas iš Slovėnijos vyriausybės kanceliarijos
departamentų (Vystymosi ir Europos sanglaudos politikos departamentas).
Analizuojant Slovėnijos patirtį su DVT buvo remtasi dviem dokumentais:
1. Slovėnijos Voluntary National Review (VNR), pristatytu JT Aukšto lygio politiniame
forume 2017 m. bei
2. Slovėnijos vystymosi strategija iki 2030 m. (angl. Slovenian Development Strategy
2030), patvirtinta Slovėnijos vyriausybės 2017 m. pabaigoje.
Slovėnijos vystymosi strategija iki 2030 m. yra vidutinės trukmės planavimo dokumentas su
stipriu sąryšiu su valstybės biudžetu ir šio įgyvendinimu. Pagrindinė Slovėnijos vystymosi
strategijos iki 2030 m. siekiamybė yra aukšta gyvenimo kokybė visiems. Tai parodo glaudų
ryšį su DVD 2030, kur šis principas yra centrinis ir persipinantis per visus DVT. VNR
teigiama, jog šio pagrindinio tikslo bus siekiama užtikrinant darnų ekonomikos, socialinį ir
aplinkos vystymąsi, kuris užtikrintų deramas galimybes tiek šiai, tiek ateities kartoms.
Kitaip nei Airijos, Estijos ar Nyderlandų atvejais, Slovėnijos vystymosi strategija ne tik pamini
DVT ir teigia, jog šalies strateginiai tikslai glaudžiai siejasi su DVT, bet ir tiesiogiai tai parodo
(žr. Pav. 4). Slovėnijos vizija nustatė penkias „strategines orientacijas“, atsispindinčias 12-

Pav. 4 Slovėnijos vystymosi strategijos schema: sąryšiai tarp strateginių orientacijų, tikslų bei jų rodiklių ir DVT.
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oje Strategijos tikslų – pastarieji yra tiesiogiai susieti su atitinkamais DVT, t. y. minimuose
dokumentuose yra įvardijama, kuriuos DVT daugiau ar mažiau atliepia kiekvienas Strategijos
tikslas.
Penkios strateginės Slovėnijos orientacijos, kurių tikslas – aukšta gyvenimo kokybė ir gerovė
bei kuriose atsispindi trys DV dimensijos, yra:
●

įtrauki, sveika, saugi ir atsakinga visuomenė

●

mokymasis visą gyvenimą ir gyvenimui

●

aukšto produktyvumo ekonomika, kurianti pridėtinę vertę visiems

●

išsaugota natūrali aplinka

●

kompetencija ir valdymo efektyvumas

DVT ir Strategijos tikslų sąsaja daugiau nėra išplėtota, tačiau, gilinantis į Strategijos tikslų
turinį, yra akivaizdu, jog pastarųjų uždaviniai buvo rengiami atsižvelgiant į JT DVT
uždavinius. Pagal VNR, planuojant Strategijos tikslus buvo sąmoningai siekiama, jog šie,
kaip ir DVT, būtų kompleksiški ir holistiški, taip pat glaudžiai tarpusavyje susiję bei atlieptų
tris DV dimensijas ir skatintų visuomenės įtrauktį.
Strategija atsižvelgia ne tik į Slovėnijos gyventojų poreikius ir gyvenimo gerovę – šalis
suvokia savo tarptautinę atsakomybę. Tai yra vienas iš pagrindimų, kodėl DVT yra
integruojami į Strategiją ir siekiama juos įgyvendinti.
Slovėnijos vystymosi strategija iki 2030 m. ir DVT, trumpa apžvalga:
●

Užtikrinama aukšta gyvenimo kokybė visiems, Strategijos centre – darnus
ekonomikos, socialinis ir aplinkos vystymasis

●

Slovėnija apjungė DVT įgyvendinimo ir Slovėnijos vystymosi strategijos progreso
stebėseną – taigi per konkrečią sistemą, kuria bus siekiama įgyvendinti Strategijos
tikslus, bus įgyvendinami ir DVT

●

Įvardijama, jog toks procesas reikalauja glaudaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo,
labiau integruotos vyriausybės politikos ir įvairių suinteresuotų šalių įtraukimo

●

DVT įgyvendinimo progreso stebėsenos koordinatorius nacionaliniu lygiu (institucija)
taip pat yra atsakingas už šalies vystymosi strateginį planavimą

●

Komunikaciją ir koordinavimą tarp institucijų užtikrina nuolatinė tarpministerinė
vystymosi planavimo darbo grupė; ši darbo grupė taip pat aktyviai dalyvauja
formuojant šalies strateginius ir įgyvendinimo dokumentus, prižiūri DVT integravimą
į juos bei yra atsakinga už DVT svarbos skirtinguose sektoriuose komunikaciją (šie
procesai yra šiuo metu inicijuojami)

●

Rengiant naujas strategijas/politikas, jų suderinamumas su DV bus tikrinamas
planavimo stadijoje

●

Slovėnija planuoja atsiskaityti JT aukšto lygio politiniame susitikime už DVT
įgyvendinimo progresą 2023 m. ir 2029 m. (pirmasis atsiskaitymas buvo 2017 m.)
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Kaip ir Airijos atveju, Slovėnija mini egzistuojančių šalies strategijų ir jų prisidėjimo prie DVT
ir jų uždavinių siekimo analizės svarbą. Tokia analizė leido nustatyti Slovėnijos pasiekimus
DV kontekste, kuriuos rodiklius šalis jau matuoja ir kokius konkrečius veiksmus šalis jau
įgyvendina. Ši analizė toliau prisidės prie DVT integravimo į nacionalinius prioritetus ir
veiksmų planus (angl. internalizing the 2030 Agenda). Tačiau, remiantis VNR, vis tik
įdomiausia išvada apie šią analizę yra tai, jog pastaroji buvo atliekama ir kaip bandymas
paskatinti ministerijas, kitas viešojo ir privataus sektoriaus institucijas prisiimti atsakomybę
už DVT – ar apskritai parodyti, jog DVT nėra tiesiog vietos lygiu mažai aktualus, dar vienas
tarptautinis ir teisiškai nesaistantis nutarimas, bet tai yra tikslai, kurių jau dabar yra siekiama
tiek nacionaliniu, tiek vietos lygiu (angl. creating ownership).

IŠVADOS: ko būtų galima pasimokyti Lietuvai?
DVT integruoti glaudžiai į pagrindinę šalies strateginės plėtros programą
Progresas link DVT matuojamas kartu su strateginių rodiklių pasiekimais
Esamos DVT integravimo situacijos analizės vienas iš tikslų – atsakomybės už DVT
didinimas, parodymas, jog DVT jau šiandien yra dalinai atliepiami
Už DVT procesą atsakinga ta pati institucija, kuri yra atsakinga ir už strateginę šalies
plėtrą
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo, įtraukties svarba ir skatinimas
Labai aiški ir konkreti DV kalba visame Strategijos dokumente: gerovė visiems, trys DV
dimensijos, ši ir ateities kartos, atsparumas ir prisitaikymas prie pokyčių
Šaltiniai, daugiau informacijos:
Slovenian Development Strategy 2030: apžvalga
Slovenian Development Strategy 2030: pagrindinis dokumentas
Slovenian VNR 2017
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Švedija: su DVT susieti gerovės rodikliai
„Kasdieniai procesai viešajame sektoriuje ir plačiojoje visuomenėje turėtų būti paremti
integruotu mąstymu ir požiūriu į darnų vystymąsi, kaip išdėstyta DVD 2030. Švedijos
vyriausybė mato 17 DVT kaip visą apimantį ir į ateitį orientuotą įsipareigojimą, kuriuo šalis
vadovaujasi.“ (Švedijos VNR 2017 m.)
Švedijos DVT integravimo modelis remiasi į ilgą Švedijos darnaus vystymosi ir gerovės
valstybės (angl. welfare state) istoriją. Kaip rašoma Švedijos 2017 m. VNR, DVT integravimo
pagrindas yra:
●

visų visuomenės grupių prisiimta plati atsakomybė už DVD 2030, taip pat
suvokimas, kas tai yra

●

įtraukimu ir partneryste paremti procesai

Švedija jau yra sukūrusi ne vieną bendradarbiavimo platformą tarp privataus sektoriaus,
pilietinės visuomenės, akademijos ir savivaldybių, turinčią tiesioginį vaidmenį DVT
integravime.
Šiame procese Švedijoje galima išskirti šiuos pagrindinius aktorius ir jų roles:
●

Vyriausybė
○

Atsakinga už DVT įgyvendinimą, ministrai pasiskirstę atsakomybėmis už
atitinkamus tikslus ir klausimus. Taip pat, Viešojo administravimo ministras
yra atsakingas už DVT įgyvendinimo koordinavimą ir skatinimą šalies viduje;
Vystomojo bendradarbiavimo ir klimato ministras vadovauja Švedijos
siekiams prisidėti prie tarptautinio DVT įgyvendinimo.

○

Žemiau hierarchijoje yra konsultacinė grupė, kurioje dalyvauja valstybės
sekretoriai iš Finansų, Užsienio reikalų, Aplinkos ir energetikos bei Verslo ir
inovacijų ministerijų.

○

Vyriausybės kanceliarija taip pat turi tarpministerinę darbo grupę skirtą DVD
2030 klausimams, kurioje dalyvauja visos ministerijos.

●

Parlamentas (Riksdagas)
○

Parlamento sprendimai įvairiose srityse yra svarbūs sudarant galimybes
įgyvendinti DVT. Bendrus DVT klausimus parlamente pirmiausia kuruoja
Užsienio reikalų ir Finansų komitetai. Kita vertus, turint omeny DVT temų
platumą bei holistiškumą ir glaudžius tarpusavio sąryšius, iš esmės visi
komitetai turėtų būti įtraukti į DVT įgyvendinimo procesus.

●

DVD 2030 delegacija
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○

Švedijos vyriausybė suformavo nacionalinę DVD 2030 delegaciją (toliau –
Delegacija), kuriai davė užduotį remti ir skatinti Švedijos DVT darbotvarkės
įgyvendinimo darbus, tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu.

○

Delegacijos rolės: veiksmų plano pasiūlymas, Švedijos progreso siekiant DVT
įvertinimas; DVT nuleidimas ant žemės (angl. anchoring) ir dialogo,
apsikeitimo žiniomis ir informacija, bendradarbiavimo skatinimas tarp įvairių
suinteresuotų šalių.

○

Delegaciją sudaro 7 nariai, turintys įvairios patirties ir reprezentuojantys
skirtingas visuomenės dalis.

●

Darnaus vystymosi mokslo taryba
○

Tikslas: dialogas tarp Vyriausybės ir mokslininkų siekiant užtikrinti, jog
darnaus vystymosi politika yra paremta moksliniu pagrindu.

●

Kitos nacionalinio lygmens institucijos
○

Savivaldybės ir seniūnijos

Kaip rašoma Švedijos VNR, visos ministerijos yra įpareigotos integruoti DVT į savo ir
pavaldžių institucijų veiklas. Viešojo sektoriaus įstaigos turi pateikti savo planus, kaip jos
dirbs siekdamos DVT įgyvendinimo ir kurie DVT yra joms aktualiausi.
Kaip ir kitos analizuotos šalys, Švedija akcentuoja esamų strategijų ir planų inventorizaciją.
Švedijos ministerijos taip pat jau atliko vidinius auditus, kaip jos įgyvendina DVT ar kaip DVT
yra atliepiami jų veiklose. Toks pratimas yra laikomas svarbia priemone siekiant DVT ir
paverčiant juos natūralia kasdienio darbo dalimi.
Rodikliai
●

Švedijos statistikos biurui buvo duota užduotis pasiūlyti nacionalinius integruotus
rodiklius siekiant DVT, kurie atsižvelgtų į sąryšius tarp įvairių tikslų ir uždavinių, bei jų
stebėsenos sistemą (pasitelkiant egzistuojančias stebėsenos sistemas ir rodiklius).
Pagal šiuos rodiklius ir jų tendencijas bus nustatomi ir nacionaliniai DVT prioritetai iki
2030 m.

●

Švedijos VNR pristatė 120 rodiklių, kurių 100 visiškai, dalinai ar apytiksliai sutampa
su pasauliniais DVT indikatoriais. Pasak Švedijos statistikos biuro, šalis jau yra
pasiekusi 49 rodiklius, t. y. 20 proc. visų rodiklių.

●

Kai kuriems indikatoriams dar trūksta duomenų, kiti DVT rodikliai turėtų būti pakeisti
atitinkamais nacionaliniais rodikliais. Taip pat reikia kokybiškai ir kiekybiškai tikslinti,
kokios yra Švedijos ambicijos bei tikslai ir vertės siekiant DVD 2030 tam, kad
progreso įvertinimas būtų vertingas ir palyginamas.

●

Švedijos vyriausybė siūlo naujus indikatorius matuoti šalies gerovei ir klestėjimui,
greta BVP, kurie kartu pademonstruotų šalies ekonomikos darną ir žmonių gyvenimo
kokybę ir remiasi trimis DV dimensijomis – ekonomikos, aplinkos ir socialine.
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Regioninė politika ir Teritorijų planavimas
●

Delegacija savo rekomendacijose atkreipė dėmesį, jog DVT integravimas ir
įgyvendinimas regionuose ir vietos savivaldoje yra labai svarbu: Švedijos regioninis
vystymasis ir ES struktūrinių fondų parama turėtų sietis su DVT ir jiems
neprieštarauti.

●

Malmė, trečia pagal dydį Švedijos savivaldybė, taip pat aktyviai siekia DVT – miesto
biudžetas yra susietas su DVT įgyvendinimu.

●

Teritorijų planavimą reglamentuoja Švedijos Planavimo ir statybų įstatymas (PSĮ);
jame yra apibrėžti ir darnaus vystymosi principai, kuriais skatinama kurti darnią
gyvenamąją aplinką (įskaitant socialinę dimensiją) šiandienos ir ateities kartoms

●

PSĮ reikalauja, kad kiekviena savivaldybė turėtų bendrąjį planą. Šie planai nėra
teisiškai saistantys, bet turėtų identifikuoti ilgalaikes vystymosi kryptis ir vizijas.

●

Delegacija siūlo Vyriausybei peržiūrėti PSĮ, siekiant į jį integruoti DVD 2030 tam, kad
visos DV dimensijos atsispindėtų teritorijų planavime. Ši peržiūra turėtų būti atlikta
kartu su suinteresuotomis šalimis – savivaldybėmis, regionais ir kita.

●

Savivaldybių bendrieji planai yra strateginiai bendruomenės planavimo dokumentai,
atliekantys daug paskirčių ir derinantys regionų strategijas, todėl jie galėtų būti
strateginiai dokumentai ir integruojant ir lokalizuojant DVT. Čia Delegacija pirmiausia
išryškina aplinkos ir klimato kaitos tikslus, bet jie galėtų pasitarnauti ir socioekonominės atskirties mažinimui.

Kitos strategijos
Mūsų analizė nedavė informacijos apie bendrą Švedijos nacionalinę strategiją ir galimai joje
integruojamus DVT, tačiau verta paminėti, jog Švedijos nacionalinė saugumo strategija,
priimta 2017 m. rudenį, mini DVT. Į konkrečius tikslus nėra atsižvelgiama ir integravimas
nėra minimas, bet DVT pasitelkiami kaip kontekstas, jog šalies nacionaliniam saugumui
užtikrinti yra būtina puoselėti taikias ir klestinčias visuomenes už šalies ribų, o būtent apie
tokių sąlygų sukūrimą ir kalba DVT, kurių įgyvendinimą dėl šios priežasties skatina ir
saugumo strategija.
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IŠVADOS: ko būtų galima pasimokyti Lietuvai?2
Plačiosios visuomenės įtraukimas, bendradarbiavimo platformų kūrimas.
DVT – ne tik Aplinkos ministerijos atsakomybė. Finansų, kitos ministerijos taip pat yra
labai svarbios.
DVT integravimas į parlamento veiklą, siekiant užtikrinti aiškumą ir ilgalaikę perspektyvą.
Peržiūra, kaip DVD 2030 siejasi su egzistuojančiais nacionaliniais prioritetais.
Įsteigta DVT mokslo taryba (DVT integravimas paremtas mokslu) ir Vyriausybės
kanceliarijoje įsteigta DVT kanclerio pareigybė; įsteigta DVD 2030 delegacija kaip
patariamoji ir vykdančioji (informavimas, komunikacija) institucija.
DVT susiejimas su ekonomine gerove (aiškiai suformuluoti klestėjimo indikatoriai šalia
BVP).
Nacionalinio lygmens institucijų aiškesnis atsakomybės pasiskirstymas už DVT. Siūloma
skiriant tam tikras valstybės dotacijas, remtis darnaus vystymosi kriterijais.
Šaltiniai, daugiau informacijos:
Sweden and the 2030 Agenda
I riktning mot en hållbar välfärd (Delegacijos rekomendacijos)
Global Malen (Švedijos DVT svetainė)
Statistical follow-up on the 2030 Agenda for Sustainable development – Executive
summary

2

Pagal DVD 2030 delegacijos rekomendacijas Švedijai
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Remiantis Airijos, Estijos, Nyderlandų, Slovėnijos ir Švedijos pavyzdžiais galima išskirti
pagrindinius svarbiausius DVT integravimo proceso aspektus, kuriuos galima laikyti ir
rekomendacijoms Lietuvoje vykstančiam procesui:
INVENTORIZACIJA
●

Būtina esamos DVT integravimo situacijos analizė: tai skatina institucinės
atsakomybės už DVT augimą, pademonstruoja, jog DVT jau šiandien yra dalinai
atliepiami egzistuojančiose strategijose (visos šalys)

INTEGRAVIMAS (+FINANSAI)
●

DVT yra tiesiogiai atliepiami nacionalinėse ilgalaikėse strategijose (Slovėnija) ARBA
tiesiogiai neatliepiami (Airija, Nyderlandai, Estija), bet jais remiamasi

●

DVT atliepti visuose strateginiuose dokumentuose ir planuose, aiškus DVT ryšys su
šalies prioritetais (Švedijos pavyzdys su Nacionaline saugumo strategija)

●

DVT ryšys su šalies/miestų finansais
○

DVT tiesiogiai/netiesiogiai siejami su šalies planavimo prioritetais, šie siejami
tiesiogiai su finansais

○

Tarptautiniai finansai siejami su DVT

○

Gerovės rodikliai siejami su ekonominiais rodikliais

ATSAKOMYBĖ
●

Aukšto lygio politinis suinteresuotumas DVT tema, tiesioginė ministrų atsakomybė

●

Už DVT procesą atsakinga ta pati institucija, kuri yra atsakinga ir už strateginį šalies
plėtros planavimą (Slovėnija, Estija); kuriamos specialios darbo grupės ir sekretoriatai,
įtraukiantis įvairias suinteresuotas šalis, ne tik viešąjį sektorių (Švedija, Airija,
Nyderlandai)

●

Visų ministerijų įsitraukimas, aiškus atsakomybių pasiskirstymas

GLOBALUS KONTEKSTAS
●

DVT matoma kaip priemonė padidinti šalies svarbą, konkurencingumą tarptautinėje
arenoje (visos šalys)

RODIKLIAI
●

Kuriamos unikalios šalių rodiklių sistemos arba peržiūrimos senosios rodiklių sistemos
turint omeny DVT siūlomus rodiklius, taip pat siūlomos savos rodiklių alternatyvos

●

Atviri, lankstūs rodiklių rinkiniai, kintantys pagal besikeičiantį kontekstą

●

DVT siejami su nacionaliniais prioritetais, pažanga matuojama kartu
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NE TIK NACIONALINĖ POLITIKA: DVT TEMOS IR
SUINTERESUOTOS ŠALYS
Nors šioje ataskaitoje konkrečiai ir projekte apskritai daugiausiai dėmesio skiriama DVT
integravimui į nacionalinę politiką, iš tiesų DVT integravimas yra gerokai platesnė tema.
Egzistuoja įvairios iniciatyvos, kurios, pavyzdžiui, akcentuoja vieną iš DVT ir teikia
sprendimus tik toje srityje ir surištus tik su tuo DVT; arba – tam tikrą problemą analizuoja per
vieno DVT prizmę ir vėliau susieja su eile likusių DVT. Čia populiarūs tie DVT, kurie turi itin
daug jungčių su kitais tikslais (DVT4 Kokybiškas išsilavinimas) arba yra aukštai tarptautinėje
politinėje darbotvarkėje (DVT13 Sušvelninti klimato kaitos poveikį). Švedų think tank Global
Utmaning, pavyzdžiui, paruošė ataskaitą kaip DVT11 Darnūs miestai ir bendruomenės
galėtų būti lokalizuojamas per JT Naująją miestų darbotvarkę (NDM): čia įvardijamas iššūkis
(pvz. Judumas ir infrastruktūra), tuomet susiejami aktualūs DVT (šiuo atveju DVT 1, 2, 8, 9 ir
13), jie suvedami į bendrą tikslą, t. y. DVT 11 uždavinį (šiuo atveju 11.2 Darnus transportas),
o šis galiausiai susiejamas su įrankiais ir priemonėmis iš NDM.
Kitas DVT procesų tipas – tai įvairios audito iniciatyvos (angl. reporting initiatives), kur
įmonės ar kitos organizacijos yra skatinamos integruoti DVT į savo verslo modelį, stebėti
savo progresą ir už jį atsiskaityti.
Šioje ataskaitoje apie šiuos integravimo tipus neišsiplėsime, bet kelių iniciatyvų pavyzdžiai
yra pateikti žemiau su nuorodomis kur rasti daugiau informacijos.

DVT suderinimas su organizacijos strategija
EY ataskaitoje pristatoma, kaip DVT galima susieti su organizacijos veikla ir KPIs, kaip
stebėti rezultatus ir kaip atsiskaityti už pasiekimus.
Kodėl įmonės turėtų prisidėti prie DVT įgyvendinimo? Pasak EY, sėkmingos bus tos
organizacijos, kurios sugebės visuomenės iššūkius (kuriuos ir atliepia DVT) paversti
galimybėmis, užtikrinančiomis tiek verslo augimą, tiek ilgalaikį konkurencingumą.
Tokias išvadas patvirtino ir projekto viešosios konsultacijos metu apklausti privataus verslo
ir jį reprezentuojančių organizacijų atstovai Lietuvoje. Vis labiau suprantama, jog tiek DVT
integravimas, tiek socialiai atsakingos verslo politikos (angl. social corporate responsibility)
diegimas gali padėti pritraukti investicijas bei kompetentingus darbuotojus, kuriems darbo
privalumas yra ne tik atlygis, bet ir atsakinga ir darni darbo aplinka, taip pat kurti naujas
partnerysčių galimybes ir užtikrinti konkurencingumą šiandienos rinkose.
EY mato DVT kaip sistemą kompanijoms valdyti, komunikuoti ir atsiskaityti – apie jų viziją,
strategiją, tikslus ir veiklas. DVT suvokimas ir integravimas leistų (p. 7):
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1. identifikuoti naujas verslo galimybes, susijusias su konkrečiais DVT (reikėtų
nepamiršti, jog vienas iš DVD 2030 tikslų yra mobilizuoti finansus spręsti globaliems
iššūkiams – kuriems sprendimus galėtų pasiūlyti ir privatus verslas).
2. taip pat, numatyti akcininkų pozicijas ir lūkesčius bei būsimas politikos kryptis
tarptautiniame, nacionaliniame ir vietos lygmenyje.
EY siūlo penkių žingsnių modelį, leisiantį suderinti DVT su kompanijos strategija (Pav. 5).
Pirmas žingsnis, Identifying and linking materiality, kalba apie nustatymą kurioje DVT temoje
organizacija gali turėti didžiausią tiesioginį (materialų) poveikį, neigiamą ar teigiamą;
remiantis tuo nustatomi prioritetiniai DVT. Penktas žingsnis, Obtaining assurance, kalba apie
nepriklausomų vertintojų pateiktą organizacijos DVT progreso įvertinimą (įvairios audito
iniciatyvos, standartai, žr. žemiau).
EY ataskaitoje išsamiau aprašomi kiekvienas iš šių žingsnių. Čia tik norėtume pridėti
komentarą apie komunikaciją: atsiskaitymo ir komunikacijos suderinimas su DVT, pirma,
leistų vertinti organizacijos darbą DVT lūkesčių kontekste, antra, bendra ir visiems
suprantama DVT kalba užtikrintų konstruktyvų dialogą su suinteresuotomis šalimis
(įskaitant akcininkus ir investuotojus).

Pav. 5 Penkių žingsnių schema, kaip sulyginti DVT su organizacijos strategija. Žr. alternatyvų SDG compass
modelį.
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Audito iniciatyvos ir standartai
Čia pateikiamos kelios pasaulinės iniciatyvos, kurios vertina organizacijų DVT / darnaus
vystymosi / darnumo pasiekimus (sąrašas nebaigtinis). Tai patvirtinti ir pripažinti standartai
ir jų naudojimas leistų organizacijoms užtikrinti, jog teiginiai apie jų veiklos darnumą yra
pagrįsti, o veikla šiuo aspektu – veiksminga ir efektyvi. Reikia turėti omenyje, jog visos čia
pateiktos audito iniciatyvos turi savų pranašumų ir minusų: vienas naudoti yra lengviau, kitas
sudėtingiau, vienos yra glausčiau susietos su DVT, kitos turi mažiau tiesioginio sąryšio,
vienos labiau pritaikytos įmonėms, kitos kitokio tipo organizacijoms, pavyzdžiui,
universitetams, ir t. t.
Tarptautinių darnaus vystymosi audito sistemų pavyzdžiai:
●

Global Reporting Initiative (GRI) – pasauliniai darnumo audito standartai

●

SDG compass – strategijų suderinimo, matavimo, stebėsenos ir galimybių prisidėti
prie DVT įgyvendinimo gairės organizacijoms

●

UN global compact – didžiausia pasaulyje verslo tvarumo iniciatyva, beveik 10 tūkst.
prisijungusių kompanijų. Remiasi į 10 pasaulinių principų ir juos sieja su DVT

●

ISO 26000 – socialinės atsakomybės ISO standartas; standartas siūlo ir gaires, kaip
tarptautinėms organizacijoms susieti savo strategiją ir veiklas su DVT

●

EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) – įmonėms gali padėti prisidėti prie
tam tikrų DVT įgyvendinimo, pirmiausia DVT12 Atsakingas vartojimas ir gamyba,
taip pat 6 Švarus vanduo ir higiena ir 7 Prieinama ir švari energija bei galiausiai 13
Sušvelninti klimato kaitos poveikį, 14 Gyvybė vandenyse ir 15 Gyvybė žemėje

●

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) – naudingi resursai
ir iniciatyvos kompanijoms, norinčioms pereiti prie tvaresnių veiklos modelių
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