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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
svojho návrhu odporúčania tieto návrhy:

Rozvojové ciele tisícročia (RCT)

a) na základe výsledkov schôdze OSN v roku 2010 venovanej rozvojovým cieľom tisícročia 
využívať silné vedúce postavenie na podporu týchto cieľov:

– posilniť odhodlanie splniť ciele do roku 2015,

– začať diskusiu o tom, ako sa dá udržať a ďalej napĺňať pevný záväzok 
medzinárodného spoločenstva dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a odstránenie 
chudoby aj po roku 2015 na základe ponaučení vyplývajúcich z prebiehajúceho úsilia 
o dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia, ako aj omylov, ku ktorým v tomto procese 
došlo,

– podporovať budovanie štátu, dobrú demokratickú správu vecí verejných 
a predchádzanie konfliktom a prijať potrebné opatrenia na boj proti korupcii, 
vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, daňovým únikom a únikom kapitálu,

– požiadať Valné zhromaždenie OSN, aby zaviedlo záväzný mechanizmus na 
zamedzenie nezákonnému úniku kapitálu a daňovému podvodu v rozvojových 
krajinách s cieľom zaručiť úplnú transparentnosť medzinárodných finančných 
transakcií,

– venovať prioritnú pozornosť riešeniu daňových hľadísk rozvoja tým, že sa 
v rozvojových krajinách budú podporovať účinné a funkčné daňové systémy s cieľom 
zabezpečiť udržateľný zdroj financovania rozvoja s dlhodobým cieľom nahradiť 
závislosť od zahraničnej pomoci,

– zlepšiť používanie inovatívnych mechanizmov financovania na splnenie rozvojových 
cieľov tisícročia a cieľov v oblasti zmeny klímy, ako je daň z finančných transakcií;

Najmenej rozvinuté krajiny

b) riešiť súčasný problém získavania poľnohospodárskej pôdy, predovšetkým v najmenej 
rozvinutých krajinách, kde prebieha pod vedením zahraničných investorov 
podporovaných vládou, pričom ak sa tento problém nerieši primeraným spôsobom, 
ohrozuje miestnu potravinovú bezpečnosť a môže viesť k vážnym a rozsiahlym 
sociálnym nepokojom;

c) venovať prioritnú pozornosť potravinovej bezpečnosti, výrobnej kapacite 
v poľnohospodárstve, infraštruktúre, budovaniu kapacít, inkluzívnemu hospodárskemu 
rastu, výhodným trhovým podmienkam a novým podnikom, prístupu k technológiám 
a ľudskému a sociálnemu rozvoju v najmenej rozvinutých krajinách v súlade s Akčným 
programom schváleným na 4. Konferencii OSN o najmenej rozvinutých krajinách (IV 
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UNLDC);

d) zabezpečiť efektívnosť mechanizmov dohľadu a auditu týkajúcich sa vykonávania 
Akčného programu UNLDC; 

e) zabezpečiť, aby dlhodobý a trvalo udržateľný rozvoj bol naďalej komplexným 
a uceleným úsilím v rámci akčných plánov najmenej rozvinutých krajín a ich partnerov;

Boj proti nerovnostiam

f)  zabezpečiť, aby krajiny so stredným príjmom a s výraznými nerovnosťami naďalej 
dostávali podporu a finančné prostriedky na zníženie chudoby a zlepšenie sociálnej 
súdržnosti, keďže väčšina chudobného obyvateľstva žije v krajinách so stredným 
príjmom;

g) vzhľadom na nepomerné zastúpenie žien medzi chudobnými podporovať znižovanie 
rodových nerovností a posilňovanie postavenia žien v rámci rozvoja;

Účinnosť pomoci

h) preskúmať, ako možno pretransformovať program účinnosti pomoci na program 
účinnosti rozvoja, pričom sa v tejto súvislosti vypracujú konkrétne stratégie so zreteľom 
na nestabilné štáty a oblasti po ukončení konfliktov;

i) splniť všetky ciele akčného programu z Akkry a zabezpečiť účinné zapojenie 
parlamentov, organizácií občianskej spoločnosti a miestnych orgánov;

j) zabezpečiť ucelenú reakciu na sociálne, politické, hospodárske a environmentálne výzvy; 

Právo na rozvoj

k) podporovať Deklaráciu OSN o práve na rozvoj z roku 1986, v ktorej sa uvádza, že „štáty 
sú povinné vzájomne spolupracovať pri zabezpečovaní rozvoja a odstraňovaní prekážok 
rozvoja, uplatňovať svoje práva a plniť si povinnosti tak, aby podporovali nový 
medzinárodný hospodársky poriadok založený na zvrchovanej rovnosti, vzájomnej 
závislosti a vzájomných záujmoch“;

l) keďže tento rok sa oslavuje 25. výročie schválenia Deklarácie OSN o práve na rozvoj, 
ponechať právo na rozvoj ako prioritu programu;

m) odporučiť konsolidáciu záverov pracovnej skupiny OSN na vysokej úrovni s cieľom 
zabezpečiť účinné uplatňovanie práva na rozvoj;

n) prijať vhodné opatrenia, aby sa právo na rozvoj stalo neoddeliteľnou súčasťou rozvojovej 
politiky, všeobecného pravidelného preskúmania a zmluvných orgánov a mechanizmov 
OSN v oblasti ľudských práv;

Medzinárodná humanitárna pomoc

o) vytvoriť medzinárodnú agendu humanitárnej pomoci vzhľadom na rozsah humanitárnych 
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problémov, zvýšenie úrovne humanitárnych potrieb a komplexný charakter 
humanitárnych situácií;

p) posilniť celosvetové financovanie humanitárnej pomoci a zlepšiť fungovanie a účinnosť 
humanitárneho systému; 

q) prijať spoločné medzinárodné iniciatívy na posilnenie interakcie medzi humanitárnou 
pomocou a rozvojom a vzťahu medzi okamžitou pomocou, obnovou a rozvojom.
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