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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu doporučení začlenil tyto návrhy:

Rozvojové cíle tisíciletí

a) jít příkladem po zasedání OSN o rozvojových cílech tisíciletí v roce 2010, a podpořit tak 
následující cíle:

– posílit odhodlání ke splnění cílů do roku 2015,

– zahájit diskusi o možnostech, jak dosáhnout toho, aby mezinárodní společenství 
setrvalo ve svém pevném odhodlání zajistit udržitelný rozvoj a vymýcení chudoby
a aby v něm pokračovalo i po roce 2015, a tuto diskusi založit na nabytých 
zkušenostech a ponaučení se z chyb, k nimž došlo v průběhu současných snah
o dosažení rozvojových cílů tisíciletí,

– podporovat budování státu, řádnou demokratickou správu věcí veřejných a prevenci 
konfliktů a přijmout nezbytná opatření pro boj proti korupci, vyhýbání se daňovým 
povinnostem, daňovým únikům a únikům kapitálu,

– vyzvat Valné shromáždění OSN, aby zavedlo závazný mechanismus, který zabrání 
nezákonnému úniku kapitálu a daňovým únikům z rozvojových zemí, s cílem zajistit 
plnou transparentnost v mezinárodních finančních transakcích,

– upřednostňovat řešení daňových aspektů rozvoje prostřednictvím podpory účinných
a udržitelných daňových systémů v rozvojových zemích, které budou představovat 
trvalý zdroj financování rozvojových projektů s dlouhodobým cílem odstranit 
závislost na zahraniční pomoci,

– zlepšit zavádění inovativních mechanismů financování, jako je daň z finančních 
transakcí, za účelem plnění rozvojových cílů tisíciletí a cílů v oblasti změny klimatu;

Nejméně rozvinuté země

b) vypořádat se s problematikou získávání zemědělské půdy, především v nejméně 
rozvinutých zemích, kde je ovládáno vládou podporovanými zahraničními investory
a kde v případě špatného řízení ohrožuje místní zajišťování potravin a může vést
k závažným a dalekosáhlým sociálním nepokojům;

c) upřednostňovat zajišťování potravin, produkční kapacitu v zemědělství, infrastrukturu, 
budování kapacit, hospodářský růst podporující začlenění, příznivé tržní podmínky
a nové podniky, přístup k technologiím a lidský a sociální rozvoj v nejméně rozvinutých 
zemích v souladu s akčním programem přijatým na 4. konferenci OSN o nejméně 
rozvinutých zemích;

d) zajistit účinnost mechanismů monitorování a auditu spojených se zaváděním akčního 
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programu konference OSN o nejméně rozvinutých zemích;

e) zajistit, aby dlouhodobý a udržitelný rozvoj byl i nadále cílem všeobecných a ucelených 
snah nejméně rozvinutých zemí a akčních plánů jejich partnerů;

Boj proti nerovnostem

f) zajistit, aby se zemím se středními příjmy a velkými nerovnostmi i nadále dostávalo 
podpory a finančních prostředků na snižování chudoby a zlepšování sociální soudržnosti, 
neboť nejvíce chudých lidí žije právě v zemích se středními příjmy;

g) podporovat odstraňování nerovností mezi pohlavími a posilování úlohy žen v rámci 
rozvojového procesu, neboť ženy jsou nepoměrně zastoupeny mezi chudými;

Účinnost pomoci

h) přezkoumat, jak může být program účinnosti pomoci proměněn v programu účinnosti 
rozvoje a vypracovat v této souvislosti konkrétní strategie týkající se nestabilních států
a oblastí po konfliktu;

i) dosáhnout všech cílů programu z Akkry, zajistit účelné zapojení parlamentů, organizací 
občanské společnosti a orgánů místní správy;

j) zajistit, aby bylo k sociálním, politickým, hospodářským a environmentálním problémům 
přistupováno uceleně;

Právo na rozvoj

k) podporovat deklaraci OSN z roku 1986 o právu na rozvoj, která „uvádí, že státy mají 
povinnost vzájemně spolupracovat na rozvoji a odstraňování překážek rozvoje, 
uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti tak, aby byl podpořen nový mezinárodní 
hospodářský řád založený na svrchované rovnosti, vzájemné závislosti a zájmu“;

l) nadále věnovat právu na rozvoj velkou pozornost vzhledem k tomu, že tento rok slavíme 
25. výročí přijetí Deklarace OSN o právu na rozvoj;

m) doporučit konsolidaci závěrů pracovní skupiny na nejvyšší úrovni, aby došlo k účinnému 
zavedení práva na rozvoj,

n) přijmout vhodná opatření pro to, aby se právo na rozvoj stalo nedílnou součástí rozvojové 
politiky a bylo zohledněno ve všeobecném pravidelném přezkumu a subjektů
a mechanismů OSN v oblasti lidských práv zřízených smlouvami;

Mezinárodní humanitární pomoc

o) vytvořit mezinárodní program humanitární pomoci s ohledem na rozsah humanitárních 
problémů, zvýšenou potřebu humanitární pomoci a složitost humanitárních situací;

p) posílit světové prostředky na humanitární pomoc, fungování a účinnost humanitárního 
systému;
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q) vyvíjet společné mezinárodní iniciativy s cílem posílit interakci mezi humanitární pomocí
a rozvojem a upevnit vztah mezi okamžitou pomocí, obnovou a rozvojem;
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