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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma soovituse ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

Aastatuhande arengueesmärgid. 2015. aasta järgse arenguraamistiku ettevalmistamine

Aastatuhande arengueesmärgid on pannud juhtpoliitikud ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonid väga aktiivselt tegutsema inimarenguga seotud püüdluste nimel. Tähtaja 
lähenedes on vaja kindlustada tugev poliitiline jõud, et luua 2015. aasta järgne 
arenguraamistik. 

Nõuab, et EL oleks 2015. aasta järgse ülemaailmse rahvusvahelise raamistiku 
kindlaksmääramisel tugevas juhtrollis ja edendaks järgmisi eesmärke:

a) võtta endale kohustus täita eesmärgid 2015. aastaks ning viia läbi praeguste eesmärkide 
saavutamise edu ja ebaedu põhjalik hindamine eesmärgiga töötada välja kaasav ja 
terviklik 2015. aasta järgne tegevuskava;

b) luua väljapaistvatest isikutest koosnev ÜRO töörühm;

c) täiustada uuenduslike rahastamismehhanismide rakendamist, et täita aastatuhande 
arengueesmärgid ja kliimamuutuse eesmärgid;

d) tegutseda aktiivselt Busanis vastu võetud järelduste kohaselt;

Säästev areng

Vähim arenenud riigid

e) pidada vastavalt Istanbuli tegevusprogrammile ning 26. aprillil 2012. aastal Dohas 
toimunud ÜRO kaubandus- ja arengukonverentsi 13. istungjärgul vastu võetud 
järeldustele vähim arenenud riikide puhul esmatähtsaks toiduga kindlustatust, 
põllumajanduse tootmisvõimsust, infrastruktuuri, suutlikkuse suurendamist, kaasavat 
majanduskasvu, soodsaid turutingimusi ja uusi ettevõtteid, juurdepääsu tehnoloogiale ning 
inim- ja sotsiaalarengut;

Keskkond, kliimamuutused ja toiduga kindlustatus

f) pühendunult järgida Rio+20 konverentsil saavutatud tulemusi;

g) uuesti järgida toiduga kindlustatuse Rooma deklaratsiooni põhimõtteid; mõista hukka 
toidukaupadega spekuleerimise tagajärjed;

h) ärgitada arenguriike võtma rahvusvaheliste rahastajate abiga pikaajalisi meetmeid 
tagamaks, et põud ei too vältimatult kaasa näljahäda; rakendada loodusõnnetusteks 
valmisoleku strateegiaid ja varajase hoiatamise süsteeme;
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i) suurendada rahvusvahelisi jõupingutusi, et reguleerida suurte maavalduste omandamist, 
millega tegelevad praegu arenguriikides välisinvestorid;

Rahvusvaheline humanitaarabi

j) toetada täiel määral ÜRO ja eriti selle humanitaarasjade koordinatsioonibüroo 
(UNOCHA) keskset rolli;

k) kinnitada veel kord ELi pikaajalist kohustust toetada Somaali poolsaare inimeste heaolu 
ning tegeleda struktuurse toiduga kindlustamatuse probleemi ja konfliktide põhjustega.


