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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: 

1. opakuje, že EÚ a jej členské štáty by mali zohrávať vedúcu úlohu v rozvojovom 

programe na obdobie po roku 2015 a spolupracovať s OSN a so všetkými 

zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť prijatie ambicióznych záväzkov 

týkajúcich sa dosahovania budúcich cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja 

(SDG); zdôrazňuje, že v rámci tohto úsilia sú pre EÚ záväzné hodnoty spoločné pre 

všetky jej členské štáty; 

2. domnieva sa, že EÚ a UNDP musia zintenzívniť svoje spoločné úsilie o presadzovanie 

spoločných hodnôt a podporu vlád, občianskej spoločnosti a obyvateľstva v 

chudobnejších krajinách v dôležitých oblastiach politiky, ako sú rozvoj kapacít, 

inštitucionálny rozvoj, boj proti korupcii, rovnosť medzi ženami a mužmi, pomoc pri 

voľbách, prevencia kríz a obnova, znižovanie rizika katastrof a zmena klímy; 

3. vyzýva Komisiu a špecializované agentúry, fondy a programy OSN, aby začali dialóg 

na vysokej úrovni o realizácii cieľov trvalo udržateľného rozvoja v záujme koordinácie 

politík, programov a operácií EÚ a OSN; zdôrazňuje význam rozčlenených a 

dostupných údajov na účel monitorovania pokroku a hodnotenia výsledkov partnerstva 

medzi EÚ a OSN; 

4. žiada EÚ a UNDP, aby zintenzívnili svoje úsilie s cieľom zabezpečiť dôkladné 

monitorovanie činnosti nadnárodných spoločností v chudobnejších krajinách, najmä 

pokiaľ ide o otázky systémového významu pre rozvoj, ako sú ľudské práva, práva 

pracovníkov a ochrana životného prostredia; 

5. zdôrazňuje význam spolupráce medzi EÚ a UNDP v oblasti účinnosti pomoci; 

zdôrazňuje záväzok týkajúci sa Globálneho partnerstva pre účinnú rozvojovú 

spoluprácu a nabáda všetky štáty, ako aj aktérov súkromného sektora, aby sa k tomuto 

partnerstvu zaviazali; 

6. zdôrazňuje, že pre rozvoj chudobnejších krajín je dôležité, aby OSN prijala záväzné 

pravidlá týkajúce sa činnosti nadnárodných spoločností a opatrenia na boj proti 

daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam; 

7. zdôrazňuje význam vzťahov medzi EÚ a OSN v oblasti udržiavania mieru, 

zmierňovania napätia a mediácie a víta posilnenie väzieb, ku ktorému došlo v 

posledných rokoch medzi ESVČ a oddelením OSN pre politické záležitosti; vyzýva na 

zvýšenú podporu EÚ, a to aj pre útvar mediačnej podpory; vyjadruje poľutovanie nad 

pokračujúcou tendenciou členských štátov znižovať ich personálne príspevky pre misie 

OSN; 

8. požaduje ďalšiu spoluprácu medzi EÚ a OSN v oblasti zdravia, HIV/AIDS, 

vzdelávania, potravín a výživy, vody, sanitácie a hygieny, ochrany detí, rodovej 

rovnosti, sociálneho začlenenia, opatrení týkajúcich sa klímy, humanitárnej pomoci, 

migrácie, ľudských práv, nediskriminácie v akejkoľvek forme, dobrej správy vecí 



 

PE564.990v02-00 4/5 AD\1073495SK.doc 

SK 

verejných a budovania demokracie, najmä s cieľom bojovať proti korupcii, daňovým 

únikom a nezákonným finančným tokom a podporovať opatrenia na predchádzanie 

konfliktom; 

9. víta partnerstvo založené v roku 2012 medzi EÚ a orgánom OSN Ženy s cieľom 

posilniť rodovú rovnosť a práva žien na celom svete; požaduje zhodnotenie tohto 

partnerstva s ohľadom na prípadné posilnenie týchto väzieb; 

10. vyzýva na posilnenie spolupráce medzi EÚ a OSN v záujme uľahčenia účasti 

občianskej spoločnosti na politickom procese s osobitným dôrazom na ženy, ktoré sú 

naďalej vo veľkej miere vytláčané na okraj politickej sféry; 

11. zdôrazňuje význam partnerstva medzi EÚ a OSN pre zlepšenie života budúcich 

generácií a zdôrazňuje osobitnú zraniteľnosť detí, ako aj ich kľúčovú úlohu pri 

dosahovaní trvalo udržateľného a spravodlivého rozvoja pre všetkých; považuje 

dlhodobú spoluprácu medzi EÚ a fondom UNICEF za zásadnú pre ochranu detí v 

núdzových situáciách a dosiahnutie všetkých cieľov v oblasti trvalo udržateľného 

rozvoja zameraných na deti; 

12. opakuje, že EÚ musí stáť na čele boja proti zmene klímy a ďalej spolupracovať s OSN v 

tejto oblasti so zreteľom na osobitnú situáciu rozvojových krajín, najmä pred prijatím 

cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a dohody COP21 v Paríži; 

13. poukazuje na význam partnerstva medzi EÚ a OSN pri riešení základných príčin 

a dôsledkov globálnych utečeneckých kríz a núdzových humanitárnych situácií; opäť 

zdôrazňuje zásadný význam transparentného využívania rozvojovej pomoci a 

koordinovaného pôsobenia  všetkých medzinárodných aktérov zároveň s poskytovaním 

technickej pomoci a mobilizáciou primeraných zdrojov s cieľom chrániť 

najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva vrátane detí a zabezpečiť, aby sa dodržiavalo 

právo migrantov na medzinárodnú ochranu; vyzýva preto na ďalšiu spoluprácu a dialóg 

v rámci príprav na svetový humanitárny samit, ktorý sa bude konať v roku 2016. 
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