
PA\900735CS.doc PE488.012v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro rozvoj

2012/2036(INI)

2. 5. 2012

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro rozvoj

pro Výbor pro zahraniční věci

k návrhu doporučení Evropského parlamentu Radě týkajícího se priorit EU pro 
67. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů
(2012/2036(INI))

Navrhovatelka: Eva Joly



PE488.012v01-00 2/4 PA\900735CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\900735CS.doc 3/4 PE488.012v01-00

CS

NÁVRHY

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

Rozvojové cíle tisíciletí – příprava rámce pro rozvoj po roce 2015

Rozvojové cíle tisíciletí velmi úspěšně povzbuzují vedoucí politické představitele a 
organizace občanské společnosti k prosazování lidského rozvoje. Jelikož lhůta pro splnění 
určených cílů brzy vyprší, je nutné vytvořit přesvědčivý politický impuls, na jehož základě 
bude sestaven rámec pro rozvoj po roce 2015.

Vyzývá EU, aby zaujala silné vedoucí postavení v otázce definice globálního mezinárodního 
rámce pro období po roce 2015 a prosazovala přitom tyto cíle:

a) zavázat se ke splnění cílů do roku 2015, s ohledem na stávající cíle důkladně posoudit 
úspěchy a neúspěchy a na základě toho usilovat o zformování inkluzivního a holistického 
programu pro období po roce 2015;

b) zřídit v rámci OSN panel významných osobností;

c) zlepšit zavádění inovativních mechanismů financování pro plnění rozvojových cílů 
tisíciletí a cílů v oblasti změny klimatu;

d) aktivně přijímat opatření v návaznosti na závěry přijaté v Busanu;

Udržitelný rozvoj

Nejméně rozvinuté země

e) upřednostňovat zajišťování potravin, produkční kapacitu v zemědělství, infrastrukturu, 
budování kapacit, hospodářský růst podporující začlenění, příznivé trhy a nové podniky, 
přístup k technologiím a lidský a sociální rozvoj v nejméně rozvinutých zemích v souladu 
s istanbulským akčním programem a závěry přijatými během 13. zasedání Konference 
OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) konaného v Dohá dne 26. dubna 2012;

Životní prostředí, změna klimatu a zajišťování potravin

f) upřímně se zavázat ve vztahu k výsledkům dosaženým na summitu Rio+20;

g) znovu potvrdit závazek vůči zásadám zajišťování potravin, které byly přijaty v Římě; 
vyjádřit politování nad důsledky spekulační činnosti v souvislosti s potravinovými 
komoditami;

h) s podporou mezinárodních dárců povzbuzovat rozvojové země, aby přijímaly dlouhodobá 
opatření, jež mají zajistit, aby sucha nevedla nevyhnutelně k hladomoru; zavádět strategie 
pro snižování rizik katastrof a systémy včasného varování;

i) posilovat mezinárodní úsilí o regulaci rozsáhlého skupování půdy, k němuž se 
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v rozvojových zemích v současnosti uchylují zahraniční investoři;

Mezinárodní humanitární pomoc

j) plně podporovat ústřední roli, již hraje OSN, a zejména Úřad OSN pro koordinaci 
humanitárních záležitostí (UNOCHA);

k) znovu potvrdit dlouhodobý závazek EU ohledně podpory blahobytu obyvatel Afrického 
rohu a vyřešení základních příčin strukturálního nedostatku potravin a příčin konfliktů;


