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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по външни работи да включи в 
проектопрепоръката, която ще приеме, следните предложения:

Цели на хилядолетието за развитие (ЦХР)

a) да упражнява силно лидерство след заседанието на ООН през 2010 г. относно 
Целите на хилядолетието за развитие, с оглед да насърчи следните цели:

– да засили решимостта за изпълнение на целите до 2015 г.,

– да започне обсъждане относно начина, по който силният ангажимент на 
международната общност за устойчиво развитие и премахване на бедността 
може да бъде поддържан и продължен след 2015 г. въз основа на извлечените 
поуки и допуснатите грешки при продължаващите опити за постигане на ЦХР,

– да подкрепи държавното изграждане, доброто демократично управление и 
предотвратяването на конфликти и да предприеме необходимите мерки за борба 
с корупцията, избягването и укриването на данъци, и изтичането на капитали,

– да призове Общото събрание на ООН да изгради обвързващ механизъм за 
премахване на незаконното изтичане на капитали и укриването на данъци от 
развиващите се страни, за да се гарантира пълна прозрачност в международните 
финансови операции,

– да даде приоритет на разглеждането на свързаните с данъците аспекти на 
развитието чрез оказване на подкрепа за ефективни и надеждни данъчни 
системи в развиващите се страни, с цел осигуряване на устойчив източник на 
финансиране за развитието, с дългосрочната цел за избягване на зависимостта от 
външна помощ;

– да подобри прилагането на иновационни механизми за финансиране, като 
например данък върху финансовите операции, с цел изпълнение на ЦХР и 
целите във връзка с изменението на климата;

Най-слабо развити страни

б) да се справи с въпроса с настоящото придобиване на земеделски земи, особено в 
най-слабо развитите страни, което се ръководи от подкрепяни от правителствата 
чуждестранни инвеститори и което, ако не се провежда правилно, би могло да 
застраши продоволствената сигурност по места и да доведе до сериозни и 
дълготрайни социални вълнения,

в) да даде приоритет на продоволствената сигурност, производствения капацитет на 
селското стопанство, инфраструктурата, изграждането на капацитет, 
приобщаващия икономически растеж, благоприятните пазари и новите 
предприятия, достъпа до технологии и човешкото и социално развитие в най-слабо 
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развитите страни в съответствие с програмата за действие, приета на ІV 
Конференция на ООН относно най-слабо развитите страни (UNLDC);

г) да осигури ефективност на контрола и механизми за одит, свързани с прилагането 
на Програмата за действие на UNLDC;

д) да гарантира, че дългосрочното и устойчиво развитие остава широкообхватен и 
последователен стремеж в най-слабо развитите страни и в плановете за действие на 
техните партньори;

Борба с неравенството

е) да гарантира, че страните със средни доходи и със сериозно неравенство 
продължават да получават подкрепа и финансиране за намаляване на бедността и 
подобряване на социалното сближаване, тъй като най-много бедни хора живеят в 
страни със средни доходи;

ж) да подкрепя намаляването на неравенството между половете и оправомощаването 
на жените в развитието, тъй като жените са несъразмерно представени сред 
бедните;

Ефективност на помощта

з) да проучи как програмата за ефективност на помощта може да се преобразува в 
програма за ефективност на развитието, като за целта изработи конкретни 
стратегии по отношение на уязвимите държави и средите, възстановяващи се след 
конфликти;

и) да направи действителни всички цели от Програмата от Акра, като гарантира 
ефективното участие на парламентите, организациите на гражданското общество и 
местните органи;

й) да гарантира, че социалните, политическите, икономическите и екологичните 
предизвикателства се преодоляват последователно;

Право на развитие

к) да подкрепи Декларацията на ООН от 1986 г. за правото на развитие, която гласи, 
че „държавите имат задължение да сътрудничат помежду си за осигуряване на 
развитие и премахване на пречките пред развитието, … да упражняват правата и да 
изпълняват задълженията си по такъв начин, че да насърчават нов международен 
икономически ред, основаващ се на суверенно равенство, взаимозависимост и 
взаимен интерес.“; 

л) да продължи да отдава приоритет на правото на развитие, предвид факта, че тази 
година ние отбелязваме 25-тата годишнина от приемането на Декларацията на 
ООН за правото на развитие;

м) да препоръча консолидиране на констатациите на работната група на високо 



AD\861609BG.doc 5/6 PE458.781v02-00

BG

равнище, с оглед да се гарантира ефективно прилагане на правото на развитие;

н) да предприеме подходящи мерки, за да превърне правото на развитие в неразделна 
част от политиката за развитие, общия периодичен преглед (ОПП) и органите и 
механизмите по договорите на ООН за правата на човека;

Международна хуманитарна помощ

o) да изготви международна програма за хуманитарната помощ за справяне с 
широкообхватните хуманитарни предизвикателства, увеличаващото се равнище на 
хуманитарните нужди и комплексния хуманитарен контекст;

п) да увеличи световното хуманитарно финансиране и да подобри функционирането и 
ефикасността на хуманитарната система;

р) да предприеме общи международни инициативи за засилване на взаимодействието 
между хуманитарната помощ и развитието, както и връзката между неотложните 
ситуации, възстановяването и развитието.
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