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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

2015-målene

a) at udøve et stærkt lederskab som opfølgning på FN-mødet i 2010 om 2015-målene med 
henblik på at fremme følgende målsætninger:

– styrke indsatsen for at opfylde målene i 2015

– indlede en diskussion om, hvordan det internationale samfunds stærke tilsagn om 
bæredygtig udvikling og udryddelse af fattigdom kan opretholdes og fortsættes efter 
2015 på grundlag af de erfaringer og fejltagelser, der er blevet gjort i forbindelse med 
de igangværende forsøg på at opfylde 2015-målene

– støtte statsopbygning, god demokratisk regeringsførelse og konfliktforebyggelse og 
træffe de nødvendige foranstaltninger til at bekæmpe korruption, skatteunddragelse og 
kapitalflugt

– opfordre FN's Generalforsamling til at indføre en bindende mekanisme til hindring af 
ulovlig kapitalflugt og skatteunddragelse fra udviklingslandene for at sikre fuld 
gennemsigtighed i internationale finansielle transaktioner

– prioritere de beskatningsmæssige aspekter af udviklingssamarbejdet ved at indføre 
effektive og anvendelige beskatningssystemer i udviklingslandene for at sikre en 
bæredygtig finansieringskilde med det langsigtede mål at gøre en ende på 
afhængigheden af ekstern bistand

– forbedre gennemførelsen af innovative finansieringsmekanismer til at opfylde 2015-
målene og klimaændringsmålene, som f.eks. en global afgift på finansielle 
transaktioner;

De mindst udviklede lande

b) at behandle det aktuelle problem, at udenlandske investorer med støtte fra deres 
regeringer erhverver landbrugsarealer, især i de mindst udviklede lande, som, hvis dette 
spørgsmål ikke håndteres korrekt, truer den lokale fødevaresikkerhed og kan føre til 
alvorlig og vidtrækkende social uro;

c) at prioritere fødevaresikkerhed, produktionskapacitet inden for landbruget, infrastruktur, 
kapacitetsopbygning, herunder økonomisk vækst, gunstige markeder og nye 
virksomheder, adgang til teknologier samt menneskelig og social udvikling i de mindst 
udviklede lande i overensstemmelse med handlingsprogrammet, der blev vedtaget på 
FN's 5. konference om de mindst udviklede lande;

d) at sikre effektive overvågnings- og revisionsmekanismer i forbindelse med 



PE458.781v02-00 4/6 AD\861609DA.doc

DA

gennemførelse af FN's handlingsprogram for de mindst udviklede lande; 

e) at sikre, at langsigtet og bæredygtig udvikling forbliver en omfattende og vedvarende 
bestræbelse i handlingsplanerne for de mindst udviklede lande og deres partnere;

Bekæmpelse af uligheder

f) at sikre, at mellemindkomstlande med store uligheder fortsat modtager støtte og 
økonomiske midler til bekæmpelse af fattigdom og forbedring af den sociale 
samhørighed, eftersom de fleste fattige lever i mellemindkomstlande;

g) at give støtte til mindskelse af uligheden mellem kønnene samt styrkelse af kvinders 
indflydelse og status i udviklingssamarbejdet, eftersom der er uforholdsmæssigt mange 
kvinder blandt de fattige;

Bistandens effektivitet

h) at undersøge, hvordan dagsordenen for bistandseffektivitet kan omdannes til en 
dagsorden for udviklingseffektivitet, idet der i denne sammenhæng udvikles konkrete 
strategier med hensyn til skrøbelige stater og områder, som har været ramt af konflikter;

i) at realisere alle målsætningerne i Accra-dagsordenen og sikre en effektiv inddragelse af 
parlamenter, civilsamfundets organisationer og de lokale myndigheder;

j) at sikre, at sociale, økonomiske og miljømæssige udfordringer behandles samlet; 

Retten til udvikling:

k) at støtte FN's erklæring om retten til udvikling fra 1986, som fastslår, at "stater har pligt 
til at samarbejde for at sikre udvikling og fjerne hindringerne for udvikling ... udøve deres 
rettigheder og opfylde deres pligter på en sådan måde, at de fremmer en ny international 
økonomisk orden baseret på suveræn ligeberettigelse, gensidig afhængighed og fælles 
interesser ...";

l) at fastholde retten til udvikling højt på dagsordenen, da vi i år fejrer 25-året for 
vedtagelsen af FN's erklæring om retten til udvikling;

m) at anbefale konsolidering af resultaterne fra taskforcen på højt plan for at sikre en effektiv 
gennemførelse af retten til udvikling;

n) at træffe passende foranstaltninger til at gøre retten til udvikling til en integreret del af 
udviklingspolitikken, den universelle regelmæssige gennemgang (UPR) og FN's 
traktatfæstede organer og mekanismer vedrørende menneskerettigheder;

International humanitær bistand

o) at etablere en dagsorden for international humanitær bistand, der kan favne bredden i de 
humanitære udfordringer, stigningen i de humanitære behov og kompleksiteten i de 
humanitære situationer;
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p) at styrke finansieringen af humanitær bistand på verdensplan og forbedre det humanitære 
systems funktionsmåde og effektivitet; 

q) at iværksætte fælles internationale initiativer for at forbedre samspillet mellem humanitær 
bistand og udviklingssamarbejde og sammenkoble nødhjælp, rehabilitering og udvikling.
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