
z ozaveščanjem o ciljih trajnostnega razvoja, zelenega dogovora EU in skladnosti politik za trajnostni razvoj,
s pregledom političnih procesov in struktur,
z izmenjavo znanja in krepitev zmogljivosti lokalnih deležnikov ter članic Evropske mreže političnih fundacij ENoP,
s predstavitvijo najboljših praks, izzivov in rešitev,
z vplivanjem na prednostne naloge slovenskega predsedovanja EU na področju trajnosti.

Agenda 2030 in cilji trajnostnega razvoja
skladnost politik za trajnostni razvoj
evropski zeleni dogovor

Robert Križanič, direktor, Zavod Povod
Seku Conde, novinar, voditelj zunanjepolitične oddaje »Globus« na TV Slovenija

Na tem dogodku bodo izpostavljeni ključni procesi za uresničitev Agende 2030 in predstavljena zavezanost Slovenije
trajnostnemu ter razvojnemu sodelovanju v okviru slovenskega predsedovanja Evropski uniji, in sicer:

Udeleženci bodo na dogodku s pomočjo razpoložljivih okvirov in orodij raziskovali ter izpostavljali usklajenost politik za
trajnostni razvoj v okviru zelenega dogovora EU za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja.

Na dogodku bodo sodelovale najrazličnejše zainteresirane strani, zato upamo, da bomo ponudili resnično vključujoč in
konstruktiven način za izpolnitev Agende 2030 ter ciljev trajnostnega razvoja tako na ravni EU kot tudi na lokalni ravni.

Dogodek bo gostila Evropska mreža političnih fundacij ENoP (www.enop.eu). ENoP služi kot platforma za dialog med
političnimi fundacijami v Evropski uniji, njihovimi lokalnimi partnerji v več kot 100 državah po svetu, institucijami EU in
organizacijami civilne družbe, ki delujejo na področjih demokracije, trajnostnega razvoja in političnega dialoga. Med
temi deležniki gradi most, ki bo okrepil njihovo sodelovanje in jim pomagal doseči izvedljive politične rešitve.

Za vsebino dogodka so odgovorne članice ENoP iz Slovenije, ki jih koordinira Zavod Povod (www.povod.si), ob podpori
SDG Watch Europe (www.sdgwatcheurope.org), največjega medsektorskega zavezništva civilne družbe v Evropi za
trajnostni razvoj, ki združuje več kot 150 organizacij, mrež in koalicij, ki se osredotočajo na okolje, socialo, blaginjo in
zdravje, človekove pravice, pravično trgovino, izobraževanje, humanitarno pomoč in razvoj.

Teme:

Moderatorja:

Dodatne informacije: povod@povod.si

Dogodek bo potekal v hibridni obliki. Povezava Zoom za udeležence prek spleta:
https://us02web.zoom.us/j/88389648243

Prenos v živo na Facebook strani Zavoda Povod: https://www.facebook.com/Povod-249963391841863

Prijave: https://forms.gle/vUvjG5mgre5CFRCc8

Skladnost politik za trajnostni razvoj in evropski
zeleni dogovor
Kako lokaliziramo globalno desetletje ukrepov za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja

MEDNARODNA KONFERENCA

Ljubljana, Slovenija, Hotel Slon

Petek, 8. oktober 2021, ob 10.00
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Dobrodošlica: predstavitev programa in uvodni pozdrav: Robert Križanič, direktor, Zavod Povod, Slovenija

Aleška Simkić, Evropska komisija: vodja kabineta evropskega komisarja Janeza Lenarčiča za krizno upravljanje
Denis Schrey, Koordinator mreže, Evropska mreža političnih fundacij (ENoP) 

Evropska komisija, kabinet komisarja za mednarodna partnerstva INTPA ali kmetijstvo, TBC
Barry Andrews, Renew, poslanec Evropskega parlamenta, predsednik, Zavezništvo SDG v Evropskem
parlamentu
Ernesto Soria Morales, politični analitik, enota OECD za skladnost politik za trajnostni razvoj (PCSD)
Rilli Lappalainen, predsednik CONCORD, Evropska konfederacija nevladnih organizacij za pomoč in razvoj,
predstavitev finskega načrta za uresničitev Agende 2030
dr. Milan Brglez, S&D, poslanec Evropskega parlamenta iz Slovenije
Ljudmila Novak, EPP, poslanka Evropskega parlamenta iz Slovenije
Špela Rotar, delovna skupina za Agendo 2030, Vlada Republike Slovenije, Služba vlade za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko SVRK

PROGRAM:

10:00

10:10
Uvodni nagovor:

10:30
1. panel - Politična razprava:

Na tem panelu bomo udeležence povabili k razpravi o koristih, izzivih in priložnostih, ki bodo zagotovili vključenost
ciljev trajnostnega razvoja v načrte za okrevanje in odpornost. Hkrati nam bo Organizacija za gospodarsko
sodelovanje in razvoj OECD predstavila načela skladnosti politik za trajnostni razvoj kot zelo učinkovitega okvira za
zagotavljanje skladnosti politik in uporabnega orodja za prehod ter popolno uskladitev z Agendo 2030 in cilji
trajnostnega razvoja.

Sodelujoči:

kabinet komisarja za zeleni dogovor EU (TBC)
Grace O'Sullivan, Zeleni/ESZ, poslanka Evropskega parlamenta, posebna poročevalka Parlamenta za osmi
okoljski akcijski načrt, članica Odbora za ribištvo PECH in Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ENVI
Uroš Brežan, Evropski odbor regij in župan Tolmina, zeleni dogovor EU: ukrepanje na lokalnem nivoju in
izvajanje
Sarah Franklyn, usmerjevalna skupina SDG Watch Europe, koordinatorka, oddelek za politiko in zagovorništvo,
sodelavka Inštituta za evropsko okoljsko politiko IEEP
Jana Lampe, Slovenska Karitas, vodja mednarodnega razvoja in humanitarne pomoči pri Slovenski Karitas
Eyachew Tefera, Inštitut za afriške študije, direktor

12:15 
Odmor za kavo in prigrizki

12:30
2. panel - Evropski zeleni dogovor: ukrepanje na lokalnem nivoju in izvajanje - najboljše prakse in izzivi za uveljavitev
evropskega zelenega dogovora, načel skladnosti politik za trajnostni razvoj in ciljev trajnostnega razvoja

Na tem panelu bodo udeleženci razpravljali o koristih, izzivih in priložnostih, s katerimi bo mogoče zagotoviti
vključitev ciljev trajnostnega razvoja v evropski zeleni dogovor. Namen tega panela je razumeti, kako lahko
Slovenija v celoti uveljavi zeleni dogovor EU.

Sodelujoči:

14:00
Mreženje in pogostitev


