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NÁVRHY 

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého 

návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje, že s cílem umožnit OSN, aby utvářela a řídila proces provádění Agendy pro 

udržitelný rozvoj 2030, je třeba zásadních změn; zdůrazňuje, že je na základě praktické 

spolupráce mezi orgány OSN třeba začleňovat účinnějším způsobem tři aspekty 

udržitelnosti, a to jak na strategické, tak na místní úrovni; 

2. vítá zavedení politického fóra na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj (HLPF); je 

přesvědčen, že HLPF se musí stát hlavním rozhodovacím orgánem odpovědným za 

sledování a přezkum plnění cílů udržitelného rozvoje, čímž se zajistí koordinované 

a účinné vyhodnocování potřeb a přijímání strategických plánů a rozhodnutí potřebných 

pro provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030; vyzývá k pravidelnému dialogu mezi 

HLPF a Komisí o pokroku učiněném v souladu se zásadami transparentnosti a vzájemné 

odpovědnosti; 

3. zdůrazňuje, že v zájmu zachování věrohodnosti a vedoucího postavení EU v oblasti 

celosvětové rozvojové politiky je naprosto nezbytné, aby byl její společný postoj 

k provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 představen ještě před HLPF, které se má 

konat v roce 2016; v této souvislosti naléhavě vyzývá Komisi, aby vydala sdělení 

o provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 s takovým předstihem, aby Parlament 

mohl před začátkem HLPF přispět k závěrům Rady; 

4. zdůrazňuje význam účinného provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 v plném 

rozsahu, mj. prostřednictvím přístupu založeného na dodržování práv; naléhavě vyzývá 

OSN, aby zajistila, aby byly přijaty ambiciózní závazky, které povedou ke splnění cílů 

udržitelného rozvoje, a aby přijala stabilní systém ukazatelů za použití statistických údajů 

s cílem monitorovat pokrok a zajistit odpovědnost všech aktérů; vybízí všechny země (a to 

jak země rozvinuté, tak rozvojové), aby přijaly svou odpovědnost a zavedly pro 

dosahování všech 17 cílů vnitrostátní rámce, včetně integrovaných vnitrostátních 

finančních rámců; 

5. trvá na tom, že je nutné posílit soudržnost politik ve prospěch rozvoje v rámci pracovních 

struktur OSN, aby bylo možné začlenit účinným způsobem všechny rozměry udržitelného 

rozvoje; 

6. uznává, že udržitelného rozvoje ani vymýcení chudoby nelze dosáhnout bez bezpečnosti 

a že udržitelný rozvoj je podmínkou pro bezpečnost, stabilitu, sociální spravedlnost 

a demokracii; domnívá se, že tvorba politik na mezinárodní úrovni by měla lépe odrážet 

tyto vazby mezi mírem, bezpečností a rozvojem; vyzývá OSN, aby systematicky 

zahrnovala budování kapacit a řádnou správu věcí veřejných do své dlouhodobé rozvojové 

strategie; 

7. připomíná, že rozvoje nelze dosáhnout bez míru, ani míru bez rozvoje, a že pro dosažení 

obého je nutno zajistit dodržování lidských práv; v této souvislosti připomíná význam 

nejinovativnějšího cíle Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, jímž je 16. cíl, který se týká 

míru, spravedlnosti a správy věcí veřejných; domnívá se, že plnění závazků vycházejících 
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ze 16. cíle udržitelného rozvoje má pro celkový úspěch Agendy pro udržitelný rozvoj 

2030 zásadní význam; 

8. zdůrazňuje význam univerzálního, otevřeného, transparentního, nediskriminačního, 

inkluzivního a spravedlivého mnohostranného obchodního systému založeného na 

pravidlech a potřebu dokončit jednání rozvojového kola Světové obchodní organizace 

(WTO) z Dohá, přičemž je přesvědčen, že OSN může své jedinečné postavení využít 

k tomu, aby zaručila, že tato jednání budou úspěchem pro rozvojové země; 

9. vítá výzvu k větší podpoře práce Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) 

při provádění jeho mezinárodního mandátu na ochranu uprchlíků; 

10. vítá rozhodnutí uspořádat dne 19. září 2016 summit v rámci Valného shromáždění 

Organizace spojených národů, na němž budou hledána řešení významného pohybu 

uprchlíků a migrantů, a domnívá se, že by se tento summit měl zaměřit na prvotní příčiny 

migrace a klást důraz na odstranění chudoby, na sociální rovnost, dodržování lidských 

práv a stabilitu;  

11. naléhavě vyzývá EU, aby se snažila o prohloubení mezinárodní fiskální spolupráce tím, že 

podpoří vytvoření nového mezinárodního daňového orgánu pod záštitou OSN; 

12. vítá, že Valné shromáždění Organizace spojených národů přijalo stěžejní rezoluci 

č. 68/304 ze dne 9. září 2014, která uznává „svrchované právo každého státu na 

restrukturalizaci svého státního dluhu, které by nemělo být mařeno nebo narušováno 

jakýmkoli opatřením přijatým v jiném státě“, v níž se dále uvádí, že „je znepokojující, že 

mezinárodní finanční systém nemá solidní právní rámec pro řádnou a předvídatelnou 

restrukturalizaci státního dluhu“, a na jejímž základě byl zahájen postup k přijetí 

„mnohostranného právního rámce pro restrukturalizaci státního dluhu“; vyzývá celou 

OSN, aby tento proces plně podporovala; vyzývá Komisi a členské státy, aby se tohoto 

procesu aktivně účastnily. 
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