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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

Millenniumi fejlesztési célok

a) határozott szerepvállalás – a millenniumi fejlesztési célokkal foglalkozó 2010. évi ENSZ-
ülést követően – a következő célkitűzések előmozdítása érdekében:

– a célkitűzések 2015-ig történő teljesítése iránti eltökéltség megszilárdítása,

– az azzal kapcsolatos vita elindítása, hogy a nemzetközi közösségnek a fenntartható 
fejlődés és a szegénység felszámolása iránti határozott elkötelezettsége miként tartható 
fenn és folytatható 2015 után, a millenniumi fejlesztési célok elérése érdekében tett 
erőfeszítések tanulságai, illetve az elkövetett hibák alapján,

– az államépítés, a felelősségteljes demokratikus kormányzás és a konfliktusmegelőzés 
támogatása, továbbá a korrupció, az adókikerülés, az adócsalás és a tőkekiáramlás 
elleni küzdelemhez szükséges intézkedések meghozatala,

– felszólítja az ENSZ Közgyűlést egy olyan kötelező erejű mechanizmus bevezetésére, 
amely megakadályozza a tiltott tőkekiáramlást és az adócsalást a fejlődő országokban, 
annak érdekében, hogy biztosítsa a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljes 
átláthatóságát,

– a fejlesztés adóügyi vonatkozásainak előtérbe helyezése a fejlődő országokban 
hatékony és életképes adózási rendszerek kidolgozása által, hogy a fejlesztés 
finanszírozására fenntartható forrás álljon rendelkezésre annak érdekében, hogy 
hosszú távon felváltsa a külföldi segélyektől való függőséget,

– az innovatív finanszírozási mechanizmusok – mint például a pénzügyi tranzakciókra 
kivetett adók – végrehajtásának javítása a millenniumi fejlesztési célok és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos célok teljesítése érdekében;

Legkevésbé fejlett országok (LFO)

b) kezelni kell a legkevésbé fejlett országokban a mezőgazdasági földterületek kormány 
által támogatott külföldi befektetők általi felvásárlásának kérdését, amelyet ha nem 
megfelelő módon kezelnek, veszélyeztetheti a helyi élelmiszerbiztonságot, és súlyos és 
messzemenő következményekkel járó társadalmi zavargásokhoz vezethet;

c) az élelmezésbiztonság, a mezőgazdaság termelési kapacitása, az infrastruktúra, a 
kapacitásépítés, az inkluzív gazdasági növekedés, kedvező piacok és új vállalkozások, a 
technológiákhoz való hozzáférés, továbbá az emberi és társadalmi fejlődés előtérbe 
helyezése a legkevésbé fejlett országokban, összhangban az ENSZ-nek a legkevésbé 
fejlett országokkal foglalkozó negyedik konferenciáján elfogadott cselekvési 
programjával;



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

HU

d) az ENSZ-nek a legkevésbé fejlett országokkal foglalkozó konferenciáján elfogadott 
cselekvési programjához kapcsolódó ellenőrző- és vizsgálómechanizmusok
hatékonyságának biztosítása; 

e) annak biztosítása, hogy a hosszú távú és fenntartható fejlődés átfogó, koherens törekvés 
marad a legkevésbé fejlett országok és partnereik cselekvési terveiben;

Küzdeni az egyenlőtlenségek ellen

f)  biztosítani kell, hogy a jelentős egyenlőtlenségekkel jellemzett közepes jövedelmű 
országok továbbra is részesüljenek támogatási és finanszírozási forrásokban a szegénység 
csökkentése és a társadalmi kohézió javítása érdekében, mivel a legtöbb szegény ember 
közepes jövedelmű országban él;

g) támogatni kell a nemek közötti egyenlőtlenségek csökkentését, és a nők szerepének 
erősítését a fejlesztésben, mivel a szegények között aránytalanul magas a nők száma;

A segély hatékonysága

h) annak megvizsgálása, hogy a segély hatékonyságának kérdését miként lehetne a fejlődés 
hatékonyságának kérdésébe építeni, konkrét stratégiákat kialakítva a törékeny helyzetű 
államokra és a konfliktust követő környezetekre vonatkozóan;

i) az accrai program valamennyi célkitűzésének megvalósítása, a parlamentek, a civil 
társadalmi szervezetek és a helyi hatóságok tényleges részvételének biztosításával;

j) biztosítani kell a társadalmi, politikai, gazdasági és környezetvédelmi kihívások 
megfelelő kezelését; 

A fejlődéshez való jog (RTD)

k) támogatja a fejlődéshez való jogról szóló 1986-os ENSZ-nyilatkozatot, amely előírja, 
hogy az államok kötelesek egymással együttműködni a fejlődés biztosítása és a fejlesztést 
akadályozó tényezők kiküszöbölése érdekében, illetve kötelesek élni jogaikkal és ellátni 
feladataikat a szuverén egyenlőségen, egymásra utaltságon, valamint az emberi jogok 
érvényesítésére bátorítás kölcsönös érdekén alapuló új gazdasági rend ügyének 
előmozdítását illetően...;

l) a fejlődéshez való jog napirenden tartása, mivel idén ünnepeljük a fejlődéshez való jogról 
szóló ENSZ-nyilatkozat elfogadásának 25. évfordulóját;

m) az ENSZ-munkacsoport megállapításainak konszolidációjára való javaslattétel, a 
fejlődéshez való jog tényleges megvalósításának biztosítása érdekében;

n) a megfelelő intézkedések meghozatala annak érdekében, hogy a fejlődéshez való jog a 
fejlesztési politika, az egyetemes időszakos felülvizsgálat és az emberi jogokról szóló 
ENSZ- megállapodás értelmében létrehozott szervek és mechanizmusok szerves részét 
képezhesse;
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Nemzetközi humanitárius segélyek

o) létre kell hozni egy nemzetközi humanitárius segélyprogramot a számos humanitárius 
kihívás kezelése érdekében, a megnövekedett humanitárius szükségletek és 
összetettségük miatt;

p) világszerte meg kell erősíteni a humanitárius finanszírozást, és javítani kell a 
humanitárius rendszer működését és hatékonyságát;

q) közös nemzetközi kezdeményezések révén meg kell erősíteni a humanitárius segélyezés 
és a fejlesztés közötti párbeszédet, valamint a segítségnyújtás, a helyreállítás és a 
fejlesztés közötti kapcsolatot;
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