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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Miléniové rozvojové ciele – príprava rámca pre rozvoj po roku 2015

Miléniové rozvojové ciele boli mimoriadne úspešné, pokiaľ ide o povzbudenie politických 
predstaviteľov a organizácií občianskej spoločnosti v úsilí o dosiahnutie ľudského rozvoja. 
S blížiacim sa dátumom uzávierky treba vytvoriť silný politický impulz na plnenie rámca pre 
rozvoj po roku 2015. 

Vyzýva EÚ, aby sa pevne ujala vedenia vo vymedzení všeobecného medzinárodného rámca 
po roku 2015, ktorý by podporoval tieto ciele:

a) zaviazať sa k splneniu cieľov do roku 2015 a vykonať dôsledné hodnotenie úspechov 
a chýb týkajúcich sa súčasných cieľov v snahe vytvoriť inkluzívny a komplexný program 
po roku 2015; 

b) vytvoriť skupinu významných odborníkov OSN; 

c) zlepšiť vykonávanie inovatívnych mechanizmov financovania na splnenie miléniových 
rozvojových cieľov a cieľov v oblasti zmeny klímy;

d) aktívne preskúmať závery prijaté v Pusane; 

Trvalo udržateľný rozvoj 

Najmenej rozvinuté krajiny

e) uprednostniť potravinovú bezpečnosť, výrobnú kapacitu v poľnohospodárstve, 
infraštruktúru, budovanie kapacít, inkluzívny hospodársky rast, priaznivé trhy a nové 
podniky, prístup ku technológiám, ľudský a sociálny rozvoj v najmenej rozvinutých 
krajinách v súlade s istanbulským akčným programom a so závermi prijatými na 
13. zasadnutí UNCTAD v Dauhe 26. apríla 2012;

Životné prostredie, zmena klímy a potravinová bezpečnosť 

f) zaviazať sa k výsledkom dosiahnutým na konferencii Rio+20;

g) opätovne sa zaviazať k rímskym zásadám potravinovej bezpečnosti; vyjadriť poľutovanie 
nad vplyvom špekulácií na potravinové výrobky;

h) povzbudiť rozvojové krajiny, za podpory medzinárodných darcov, aby prijali dlhodobé 
opatrenia, ktoré zabezpečia, že sucho nebude nevyhnutne viesť k hladomoru; zaviesť 
stratégie na znižovanie rizika katastrof a systémy včasného varovania; 

i) posilniť medzinárodnú snahu regulovať nadobúdanie pôdy vo veľkom rozsahu, ktoré 
v súčasnosti uskutočňujú zahraniční investori v rozvojových krajinách;
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Medzinárodná humanitárna pomoc

j) plne podporovať hlavnú úlohu, ktorú zohráva OSN a predovšetkým Úrad OSN pre 
koordináciu humanitárnej pomoci pre Afganistan (UNOCHA); 

k) opätovne potvrdiť dlhodobý záväzok EÚ podporovať blahobyt ľudí v Africkom rohu 
a riešiť skryté príčiny štrukturálnej potravinovej neistoty a konfliktu;


