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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по развитие приканва водещата комисия по външни работи да включи в 

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. припомня, че са необходими основни промени, за да се предоставят на ООН 

инструменти, с които да моделира и направлява процеса на изпълнение на 

програмата до 2030 г. за устойчиво развитие; подчертава необходимостта от по-

ефективно интегриране на трите аспекта на устойчивостта както на стратегическо, 

така и на местно равнище, чрез практическо сътрудничество между институциите 

на ООН; 

2. приветства създаването на Политическия форум на високо равнище за устойчивото 

развитие; изразява убеждението си, че политическият форум трябва да се превърне 

в основния орган за вземане на решения, компетентен за осигуряването на 

последващи действия и преглед на изпълнението на целите за устойчиво развитие 

(ЦУР), като по този начин се гарантира координирана и ефикасна оценка на 

потребностите и приемане на пътните карти и решенията, които са необходими за 

изпълнението на програмата до 2030 г.; призовава за провеждането на редовен 

диалог между политическия форум и Комисията относно постигнатия напредък, в 

съответствие с принципите на прозрачност и взаимна отчетност; 

3. подчертава, че за доверието в ЕС и водещата му роля на глобалната сцена за 

развитие е изключително важно да бъде представена обща позиция относно 

изпълнението на програмата до 2030 г. преди провеждането на политическия форум 

през 2016 г.; настоятелно призовава Комисията във връзка с това да публикува 

съобщение относно изпълнението на програмата до 2030 г. навреме, така че 

Парламентът да може да даде своя принос към заключенията на Съвета преди 

провеждането на политическия форум; 

4. подчертава значението на цялостното и ефективно изпълнение на програмата до 

2030 г., включително чрез основан на правата подход; настоятелно призовава ООН 

да гарантира поемането на амбициозни ангажименти по отношение на постигането 

на целите за устойчиво развитие и да приеме солидна рамка от показатели и 

използването на статистически данни с цел наблюдение на напредъка и гарантиране 

на отчетността на всички; насърчава всички страни – както развитите, така и 

развиващите се, да се ангажират с постигането на 17-те цели и да изготвят 

национални рамки, включително интегрирани национални финансови рамки; 

5. настоява, че е необходимо да се засили съгласуваността на политиките за развитие в 

рамките на работните структури на ООН с цел ефективно интегриране на всички 

измерения на устойчивото развитие; 

6. признава, че не може да има устойчиво развитие или премахване на бедността без 

сигурност и че устойчивото развитие е условието за сигурност, стабилност, 

социална справедливост и демокрация; счита, че изготвянето на политики на 

международно равнище следва да отразява по-добре тази връзка между мира, 

сигурността и развитието; призовава ООН да интегрира систематично изграждането 

на капацитет и доброто управление в своите дългосрочни стратегии за развитие; 
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7. припомня, че не е възможно да има развитие без мир, нито мир без развитие, и че 

нито развитието, нито мирът е възможен без гарантирането на зачитането на 

правата на човека; в тази връзка отново подчертава значението на най-иновативната 

цел на програмата за 2030 г. – ЦУР 16, която касае мира, справедливостта и 

управлението; счита, че осъществяването на заложените в ЦУР 16 цели е от основно 

значение за цялостния успех на програмата до 2030 г.; 

8. подчертава значението на една универсална, основаваща се на правила, прозрачна, 

недискриминационна, приобщаваща и справедлива многостранна търговска система 

и необходимостта да бъде приключен кръгът от преговори за развитие от Доха в 

рамките на СТО, и счита, че ООН може да използва своята уникална позиция, за да 

гарантира, че преговорите са успешни за развиващите се страни; 

9. приветства призива за по-голяма подкрепа за работата на ВКБООН в изпълнението 

на международния му мандат за защита на бежанците. 

10. приветства решението за организиране на среща на високо равнище на 19 

септември 2016 г. на пленарната сесия на Общото събрание на ООН с цел да бъде 

разгледан въпросът за мащабното придвижване на бежанци и мигранти и счита, че 

той следва да се фокусира върху основните причини за миграцията, с акцент върху 

премахването на бедността, социалното равенство и упражняването на правата на 

човека и стабилността;  

11. настоятелно призовава ЕС да работи за засилването на международното данъчно 

сътрудничество в подкрепа на създаването на международен данъчен орган в 

рамките на системата на ООН; 

12. приветства приемането от Общото събрание на ООН на историческата резолюция 

68/304 от 9 септември 2014 г., в която се признава суверенното право на всяка 

държава да преструктурира държавния си дълг, което не следва да бъде 

възпрепятствано или затруднявано от каквито и да било мерки, произтичащи от 

друга държава, отбелязва се със загриженост, че международната финансова 

система не разполага със стабилна правна рамка за системното и предсказуемо 

преструктуриране на държавния дълг, и се стартира процедура за приемане на 

многостранна правна рамка за процесите на преструктуриране на държавен дълг; 

призовава системата на ООН като цяло да подкрепи напълно този процес; призовава 

ЕС и неговите държави членки да участват активно в него. 
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