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ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. juhib tähelepanu asjaolule, et selleks, et anda ÜROle vahendeid, millega kujundada ja 

juhtida säästva arengu tegevuskava 2030 rakendamist, on vaja põhjalikku muutust; 

rõhutab vajadust integreerida jätkusuutlikkuse kolm aspekti tulemuslikumalt nii 

strateegilisel tasandil kui ka kohapeal ÜRO institutsioonide praktilise koostöö kaudu; 

2. väljendab heameelt säästva arengu kõrgetasemelise poliitilise foorumi loomise üle; on 

veendunud, et säästva arengu kõrgetasemelisest poliitilisest foorumist peab kujunema 

peamine otsustusorgan, mille pädevuses on tagada säästva arengu eesmärkide 

rakendamise järelmeetmed ja läbivaatamine, mis tagaks seega kooskõlastatud ja 

tulemusliku vajaduste hindamise ja säästva arengu tegevuskava 2030 rakendamiseks 

vajalike tegevuskavade ja otsuste vastuvõtmise; nõuab säästva arengu kõrgetasemelise 

poliitilise foorumi ja komisjoni vahel korrapärast dialoogi tehtud edusammude kohta 

vastavalt läbipaistvuse ja jagatud vastutuse põhimõtetele; 

3. rõhutab, et ELi juhtrolli ja usaldusväärsuse jaoks ülemaailmsel arengumaastikul on väga 

oluline esitada ühine seisukoht säästva arengu tegevuskava 2030 rakendamise kohta enne 

2016. aasta säästva arengu kõrgetasemelist poliitilist foorumit; palub komisjonil sellega 

seoses anda välja teatis säästva arengu tegevuskava 2030 rakendamise kohta nii, et 

parlamendil oleks enne säästva arengu kõrgetasemelist poliitilist foorumit aega lisada 

nõukogu järeldustele oma panus;  

4. rõhutab, kuivõrd oluline on säästva arengu tegevuskava 2030 tulemuslik ja ulatuslik 

rakendamine, sealhulgas õigustel põhineva lähenemisviisi kaudu; nõuab tungivalt, et ÜRO 

tagaks tulevikku vaatavate kohustuste võtmise säästva arengu eesmärkide saavutamiseks 

ja võtaks kasutusele kindla näitajate raamistiku ning kasutaks statistilisi andmeid, et 

jälgida edusamme ja tagada kõigi vastutus; julgustab kõiki riike, nii arenenud kui ka 

arenguriike, võtma vastutust ja looma 17 eesmärgi saavutamiseks riiklikke raamistikke, 

sealhulgas integreeritud riiklikke finantsraamistikke; 

5. rõhutab vajadust tugevdada poliitikavaldkondade arengusidusust ÜRO tööstruktuurides, et 

kõik säästva arengu mõõtmed tulemuslikult integreerida; 

6. tunnistab, et ilma julgeolekuta ei ole säästev areng ega vaesuse kaotamine võimalik ning 

et jätkusuutlik areng on julgeoleku, stabiilsuse, sotsiaalsete õiguste ja demokraatia jaoks 

vajalik eeltingimus; on seisukohal, et poliitika kujundamine rahvusvahelisel tasandil peaks 

seda rahu, julgeoleku ja arengu vahelist seost paremini kajastama; kutsub ÜROd üles 

süstemaatiliselt integreerima suutlikkuse arendamist ja head valitsemistava oma 

pikaajalistesse arengustrateegiatesse; 

7. tuletab meelde, et areng ei ole võimalik ilma rahuta ja rahu ei ole võimalik ilma arenguta 

ja kumbki ei ole võimalik, kui inimõiguste austamine ei ole tagatud; kordab sellega seoses 

säästva arengu tegevuskava 2030 kõige innovaatilisemat eesmärki – säästva arengu 16. 

eesmärki, mis käsitleb rahu, õiglust ja valitsemistava; usub, et säästva arengu 16. 

eesmärgis toodud eesmärkide rakendamine on säästva arengu tegevuskava 2030 
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õnnestumise jaoks keskse tähtsusega; 

8. rõhutab, kui oluline on üldise, eeskirjadel põhineva, avatud, läbipaistva, 

mittediskrimineeriva, kaasava ja õiglase mitmepoolse kaubavahetussüsteemi olemasolu, ja 

et on vajalik viia lõpule Maailma Kaubandusorganisatsiooni Doha arenguvoor, ning usub, 

et ÜRO saab kasutada oma unikaalset positsiooni selleks, et tagada kõnealuste 

läbirääkimiste edukus arengumaade seisukohast; 

9. tervitab üleskutset rohkem toetada ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti tööd pagulaste 

kaitseks mõeldud rahvusvahelise mandaadi rakendamisel; 

10. väljendab heameelt otsuse üle korraldada 19. septembril 2016. aastal ÜRO 

kõrgetasemeline täiskogu istung, et arutada suurest pagulaste ja migrantide voolust 

tekkivaid probleeme, ja arvab, et selles tuleks keskenduda rände algpõhjustele, pöörates 

erilist tähelepanu vaesuse kaotamisele, sotsiaalsele võrdsusele ning inimõiguste 

teostamisele ja stabiilsusele;  

11. nõuab tungivalt, et EL töötaks rahvusvahelise maksualase koostöö tugevdamise nimel, 

toetades rahvusvahelise maksuorgani loomist ÜRO süsteemi raames;  

12. väljendab heameelt ÜRO Peaassamblee 9. septembri 2014. aasta pöördelise tähtsusega 

resolutsiooni nr 68/304 üle, milles tunnustati iga riigi suveräänset õigust ise oma võlga 

restruktureerida, mida ei tohiks takistada mitte mingi teisest riigist tulenev meede, ja 

märgiti murelikult, et rahvusvahelisel finantssüsteemil puudub riigivõla korrapäraseks ja 

prognoositavaks restruktureerimiseks kindel õigusraamistik, ning algatati protsess 

riigivõla restruktureerimisprotsesside mitmepoolse õigusraamistiku vastuvõtmiseks; 

kutsub ÜRO süsteemi tervikuna üles seda protsessi täielikult toetama; kutsub komisjoni ja 

liikmesriike üles selles protsessis aktiivselt osalema. 
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