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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za zunanje zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

Razvojni cilji tisočletja

a) da odločno uresničuje vodilno vlogo, da bi tako v skladu z zasedanjem Združenih 
narodov leta 2010 o razvojnih ciljih tisočletja spodbujali naslednje cilje:

– okrepiti odločenost za izpolnitev ciljev do leta 2015,

– začeti razpravo o tem, kako bi bilo mogoče ohraniti in nadaljevati močno zavezanost 
mednarodne skupnosti trajnostnemu razvoju in izkoreninjenju revščine po letu 2015 na 
podlagi pridobljenih izkušenj in storjenih napak pri potekajočih prizadevanjih za 
doseganje razvojnih ciljev tisočletja,

– podpirati oblikovanje države, dobro demokratično upravljanje ter preprečevanje 
konfliktov in sprejeti potrebne ukrepe za boj proti korupciji, izogibanju davkov, 
davčnim utajam in begu kapitala,

– poziva Generalno skupščino ZN, da oblikuje zavezujoči mehanizem, s katerimi bi 
preprečili nezakoniti beg kapitala in davčno utajo v državah v razvoju, da se tako 
zagotovi popolna preglednost pri mednarodnih finančnih transakcijah,

– dati prednost davčnim vidikom razvoja tako, da se v državah v razvoju vzpostavijo 
učinkoviti in izvedljivi davčni sistemi, da se zagotovi trajnosten vir razvojnega 
financiranja z dolgoročnim ciljem nadomeščanja odvisnosti od tuje pomoči,

– izboljšati izvajanje inovativnih mehanizmov financiranja kot na primer obdavčitev 
finančnih transakcij, da bi dosegli razvojne cilje tisočletja in cilje na področju 
podnebnih sprememb;

Najmanj razvite države

b) da reši vprašanje trenutnega nakupa kmetijskih zemljišč, zlasti v najmanj razvitih 
državah, s strani tujih vlagateljev, ki jih podpirajo vlade, kar utegne ob neustreznem 
izvajanju ogroziti lokalno prehransko varnost in povzročiti hude ter daljnosežne socialne 
nemire;

c) da dá prednost prehranski varnosti, proizvodni zmogljivosti v kmetijstvu, infrastrukturi, 
gradnji zmogljivosti, vključujoči gospodarski rasti, ugodnim trgom in novim podjetjem, 
dostopu do tehnologij ter človekovemu in socialnemu razvoju v najmanj razvitih državah 
v skladu z akcijskim programom, sprejetim na četrti konferenci Združenih narodov o 
najmanj razvitih državah;

d) da zagotovi učinkovitost mehanizmov spremljanja in revizijskih mehanizmov, povezanih 
z izvajanjem akcijskega programa Združenih narodov za najmanj razvite države;
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e) da zagotovi, da bi dolgoročen in trajnostni razvoj ostal celovito in skladno prizadevanje v 
akcijskih načrtih najmanj razvitih držav in njihovih partnerjev;

Boj proti neenakostim

f) da zagotovi, da bodo države s srednjim prihodkom in z velikimi neenakostmi še naprej 
prejemale pomoč in financiranje za zmanjševanje revščine in izboljšanje socialne 
kohezije, saj večina najrevnejših ljudi živi prav v teh državah;

g) da podpre zmanjšanje razlik med spoloma in krepitev vloge žensk na področju razvoja, 
saj so ženske nesorazmerno zastopane med revnimi;

Učinkovitost pomoči

h) da preuči, kako bi lahko agendo o učinkovitosti pomoči spremenili v agendo o razvojni 
učinkovitosti, ter v tem okviru oblikovali konkretne strategije glede nestabilnih držav in 
pokonfliktnega okolja;

i) da uresniči vse cilje agende iz Akre in tako zagotovi učinkovito sodelovanje parlamentov, 
organizacij civilne družbe in lokalnih oblasti;

j) da zagotovi, da se socialni, politični, gospodarski in okoljski izzivi rešujejo skladno;

Pravica do razvoja

k) da podpre deklaracijo Združenih narodov o pravici do razvoja iz leta 1986, ki določa, da 
"imajo države dolžnost sodelovati med seboj, da zagotovijo razvoj in odpravijo ovire za 
razvoj, uveljavijo svoje pravice in izpolnijo svoje dolžnosti na način, ki spodbuja nov 
mednarodni gospodarski red, temelječ na suvereni enakosti, medsebojni odvisnosti in 
skupnem interesu";

l) da ohrani pravico do razvoja kot eno glavnih točk dnevnega reda, glede na to, da letos 
praznujemo 25. obletnico sprejetja Deklaracije ZN o pravici do razvoja;

m) da priporoči utrditev ugotovitev projektne skupine na visoki ravni, da bi zagotovili 
učinkovito izvajanje pravice do razvoja;

n) da sprejme ustrezne ukrepe, da bi pravica do razvoja postala sestavni del razvojne 
politike, splošnega rednega pregleda ter pogodbenih organov in mehanizmov ZN za 
človekove pravice;

Mednarodna humanitarna pomoč

o) da določi mednarodno agendo za humanitarno pomoč za soočanje s številnimi 
humanitarnimi izzivi, povečano ravnijo humanitarnih potreb in zapletenostjo 
humanitarnih razmer;

p) da okrepi svetovno humanitarno financiranje in izboljša delovanje ter učinkovitost 
humanitarnega sistema;
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q) da prevzame skupne mednarodne pobude za okrepitev interakcije med humanitarno 
pomočjo in razvojem ter vez med nujno pomočjo, sanacijo in razvojem.
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