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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w tekście projektu zalecenia następujących wskazówek:

Milenijne cele rozwoju (MCR)

a) wykorzystać mocną pozycję lidera po posiedzeniu ONZ w sprawie milenijnych celów 
rozwoju, które odbyło się w 2010 r., aby wypromować realizację następujących celów:

– wzmocnić determinację do realizacji celów do 2015 r.,

– rozpocząć dyskusję na temat tego, w jaki sposób utrzymać i kontynuować po 2015 r. 
silne zaangażowanie wspólnoty międzynarodowej w zrównoważony rozwój 
i eliminację ubóstwa, na podstawie zgromadzonych doświadczeń, a także błędów 
popełnionych w trakcie trwających prób realizacji milenijnych celów rozwoju,

– popierać budowanie państwowości, dobre i demokratyczne rządzenie oraz 
zapobieganie konfliktom, a także przedsięwziąć niezbędne środki w zakresie walki 
z korupcją, unikaniem zobowiązań podatkowych, uchylaniem się od opodatkowania i 
oszustwami podatkowymi,

– wezwać Zgromadzenie Ogólne ONZ do wprowadzenia wiążącego mechanizmu 
przeciwdziałającego nielegalnej ucieczce kapitału z krajów rozwijających się i 
oszustwom podatkowym, aby zagwarantować pełną przejrzystość międzynarodowych 
transakcji finansowych,

– nadać priorytet działaniom dotyczącym podatkowych aspektów rozwoju poprzez 
wspieranie skutecznych i opłacalnych systemów podatkowych w krajach 
rozwijających się celem zapewnienia trwałego źródła finansowania na rzecz rozwoju, 
co w perspektywie długoterminowej zastąpiłoby zależność od pomocy zagranicznej,

– usprawnić wdrażanie innowacyjnych mechanizmów finansowania, jak np. podatek od 
transakcji finansowych, aby zrealizować MCR i cele związane ze zmianą klimatu;

Kraje najsłabiej rozwinięte (LDC)

b) zająć się aktualną kwestią nabywania gruntów rolnych (w szczególności w krajach 
najsłabiej rozwiniętych) przez zagranicznych inwestorów przy poparciu rządów, co przy 
braku odpowiednich działań może osłabić lokalne bezpieczeństwo żywnościowe 
i spowodować poważne i dalekosiężne niepokoje społeczne,

c) nadać priorytetowy charakter bezpieczeństwu żywnościowemu, zdolności produkcyjnej 
w rolnictwie, infrastrukturze, budowaniu potencjału, wzrostowi gospodarczemu 
sprzyjającemu włączeniu społecznemu, korzystnym warunkom rynkowym i nowym 
przedsiębiorstwom, dostępowi do technologii oraz rozwojowi społecznemu w krajach 
najsłabiej rozwiniętych zgodnie z planem działania przyjętym podczas IV Konferencji 
ONZ w sprawie krajów najsłabiej rozwiniętych;
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d) zapewnić skuteczność nadzoru i mechanizmów audytu związanych z wdrożeniem planu 
działania z Konferencji ONZ w sprawie krajów najsłabiej rozwiniętych; 

e) zadbać o to, aby długotrwały i zrównoważony rozwój pozostał celem kompleksowych i 
spójnych działań w krajach najsłabiej rozwiniętych oraz w planach działania ich 
partnerów;

Walka z nierównościami

f)  zadbać o to, aby kraje o średnim poziomie dochodu, w których panują duże nierówności, 
nadal otrzymywały wsparcie i środki finansowe w celu zmniejszenia ubóstwa i poprawy 
spójności społecznej, mając na uwadze, że większość ludzi ubogich żyje w krajach o 
średnim poziomie dochodu;

g) wspierać zmniejszanie nierówności między kobietami i mężczyznami i wzmacnianie 
pozycji kobiet w zakresie rozwoju, gdyż kobiety stanowią nieproporcjonalnie dużą część 
ubogiej populacji;

Skuteczność pomocy

h) zbadać, w jaki sposób program na rzecz skuteczności pomocy można włączyć do 
programu na rzecz skuteczności rozwoju, opracowując w tym kontekście konkretne 
strategie odnoszące się do państw niestabilnych oraz obszarów znajdujących się w 
sytuacji pokonfliktowej;

i) urzeczywistnić wszystkie cele zawarte w planie działania z Akry, zapewniając skuteczne 
zaangażowanie parlamentów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz lokalnych 
władz;

j) zadbać o to, aby podejmowano spójne działania wobec wyzwań społecznych, 
politycznych, gospodarczych i środowiskowych; 

Prawo do rozwoju (RTD)

k) poprzeć deklarację ONZ z 1986 r. o prawie do rozwoju , zgodnie z którą „państwa 
zobowiązane są do wzajemnej współpracy w celu zapewnienia rozwoju i 
wyeliminowania przeszkód dla rozwoju (…) do korzystania ze swoich praw i do 
wypełniania swoich obowiązków w taki sposób, aby wspierać nowy międzynarodowy ład 
gospodarczy oparty na całkowitej równości, wzajemnej zależności i wspólnym interesie”;

l) podtrzymywać wysoki priorytet prawa do rozwoju w planach działania, biorąc pod 
uwagę tegoroczną 25. rocznicę przyjęcia deklaracji ONZ o prawie do rozwoju;

m) zaproponować konsolidację ustaleń grupy zadaniowej wysokiego szczebla, aby zapewnić 
skuteczne egzekwowanie prawa do rozwoju;

n) przedsięwziąć odpowiednie środki, aby prawo do rozwoju stało się integralną częścią 
polityki rozwojowej, powszechnego okresowego przeglądu praw człowieka oraz organów 
i mechanizmów traktatowych praw człowieka ONZ;
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Międzynarodowa pomoc humanitarna

o) opracować międzynarodowy program na rzecz pomocy humanitarnej w związku z 
ogromem wyzwań humanitarnych, większym zakresem potrzeb humanitarnych i 
złożonością sytuacji humanitarnych,

p) zwiększyć finansowanie humanitarne na skalę ogólnoświatową oraz funkcjonowanie i 
skuteczność systemu humanitarnego, 

q) podjąć wspólne inicjatywy międzynarodowe, aby ściślej powiązać pomoc humanitarną z 
rozwojem, a także powiązać pilny charakter pomocy z odbudową i rozwojem.
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