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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma soovituse projekti järgmised 
ettepanekud:

Aastatuhande arengueesmärgid

a) teostada kindlakäelist juhtimist vastavalt aastatuhande arengueesmärkidele pühendatud 
ÜRO 2010. aasta kohtumise suunistele, et edendada järgmiste eesmärkide saavutamist:

– suurendada otsustavust täita eesmärgid 2015. aastaks,

– alustada arutelu teemal, kuidas pärast 2015. aastat hoida ja jätkata rahvusvahelise 
kogukonna kindlat orienteeritust jätkusuutlikule arengule ja vaesuse kaotamisele, 
võttes arvesse aastatuhande arengueesmärkide saavutamise püüete käigus saadud 
kogemusi ja tehtud vigu,

– toetada riigiloomet, head demokraatlikku valitsemistava ning konfliktide ennetamist ja 
võtta vajalikke meetmeid korruptsiooni, maksustamise vältimise, maksudest 
kõrvalehoidumise ja kapitali väljavoolu vastu võitlemiseks;

– kutsub ÜRO Peaassambleed üles kehtestama kohustusliku mehhanismi, et takistada 
illegaalset kapitali väljavoolu arenguriikidest ja maksudest kõrvalehoidumist nendes 
riikides, eesmärgiga tagada täielik läbipaistvus rahvusvahelistes finantstehingutes,

–  pöörata erilist tähelepanu maksudega seonduvatele arengu aspektidele ning toetada 
arenguriikides tulemuslikke ja mõjusaid maksusüsteeme, et tagada arengu 
rahastamiseks jätkusuutlikud allikad, mille pikaajaline eesmärk oleks lõpetada 
sõltuvus välisabist;

– täiustada uuenduslike rahastamismehhanismide, nagu näiteks ülemaailmne 
finantstehingute maks, rakendamist aastatuhande arengueesmärkide ja 
kliimamuutustega seotud eesmärkide täitmisel;

Vähim arenenud riigid

b) pöörata eelkõige vähim arenenud riikides tähelepanu praegu aktuaalsele probleemile –
põllumaade soetamisele, milles on aktiivsed nendes riikides valitsuse toetusel tegutsevad 
välisinvestorid ja mis – juhul kui see ei ole asjakohaselt korraldatud – ohustab kohapeal 
toiduga kindlustatust ja võib põhjustada tõsiseid ja ulatuslikke sotsiaalseid rahutusi;

c) panna rõhku vähim arenenud riikide toiduga kindlustatusele, põllumajanduse 
tootlikkusele, infrastruktuurile, suutlikkuse suurendamisele, kaasavale majanduskasvule, 
soodsatele turutingimustele ja uutele ettevõtetele, tehnoloogiate kättesaadavusele ning 
inim- ja sotsiaalse arengu edendamisele vastavalt ÜRO IV vähim arenenud riikidele 
pühendatud konverentsil (IV UNLDC) vastu võetud tegevuskavale;

d) tagada UNLDC tegevuskava rakendamisega seoses järelevalve- ja kontrollimehhanismide 
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tõhusus; 

e) tagada, et pikaajaline ja säästev areng jääks vähim arenenud riikide ja nende partnerite 
tegevusplaanides terviklikuks ja järjekindlaks püüdeks;

Võitlus ebavõrdsusega

f) tagada, et keskmise sissetulekuga riigid, kus ebavõrdsus on suur, saaksid jätkuvalt toetust 
ja rahalisi vahendeid, et vähendada vaesust ja parandada sotsiaalset sidusust, kuna enamik 
vaeseid elab just keskmise sissetulekuga riikides;

g) toetada soolise ebavõrdsuse vähendamist ja naiste mõju suurendamist arengu valdkonnas, 
kuna naiste osakaal vaeste inimeste hulgas on ebaproportsionaalselt suur;

Abi tõhusus

h) selgitada võimalusi, kuidas abi tõhustamise tegevuskava saaks ümber kujundada arengu 
tõhustamise tegevuskavaks, ning töötada selleks välja konkreetseid strateegiaid, pidades 
sealjuures silmas nõrku riike ja konfliktijärgseid piirkondi;

i) viia kõik Accra tegevuskava eesmärgid ellu ning tagada sealjuures parlamentide, 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja kohalike asutuste tõhus osalus;

j) tagada sotsiaalsete, poliitiliste, majanduslike ja ökoloogiliste probleemide järjekindel 
lahendamine; 

Õigus arengule

k) toetada ÜRO 1986. aastal vastu võetud arenguõiguse deklaratsiooni, milles märgitakse, et 
riigid on kohustatud tegema omavahel koostööd, et tagada areng ja kõrvaldada arengut 
takistavad asjaolud ning kasutada oma õigusi ja täita oma kohustusi selliselt, et see 
soodustaks uut rahvusvahelist majanduskorda, mille aluseks on suveräänne 
võrdõiguslikkus, üksteisega seotus ja vastastikune huvi;

l) tähtsustada jätkuvalt arenguõiguse küsimust, kuna sel aastal tähistatakse ÜRO 
arenguõiguse deklaratsiooni vastuvõtmise 25. aastapäeva;

m) soovitada kõrgetasemelise töörühma tulemuste konsolideerimist, et tagada arenguõiguse 
tulemuslik rakendamine;

n) võtta asjakohaseid meetmeid, et muuta arenguõigus arengupoliitika lahutamatuks osaks 
ning üldise korrapärase läbivaatamise (UPR) ja ÜRO inimõiguste lepingu järgsete 
institutsioonide ja mehhanismide koostisosaks;

Rahvusvaheline humanitaarabi

o) koostada humanitaarabi rahvusvaheline tegevuskava, et asuda lahendama väga 
mitmesuguseid humanitaarprobleeme, suurenevaid humanitaarvajadusi ja keerukaid 
humanitaarolukordi;
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p) suurendada kogu maailmas humanitaarabi rahastamist ja parandada humanitaarabi 
süsteemi toimimist ja tõhusust;

q) teha ühiseid rahvusvahelisi algatusi, et tugevdada humanitaarabi ja arengu koostoimet 
ning hädaabi, ülesehitustöö ja arengu seostatust.
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