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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de recomandare ce urmează a fi adoptată:

Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM)

a) să exercite o conducere fermă ca urmare a Reuniunii 2010 a Națiunilor Unite privind 
obiectivele de dezvoltare ale mileniului, pentru a promova următoarele obiective:

– să consolideze hotărârea de a îndeplini obiectivele până în 2015;

– să inițieze o discuție referitoare la modul de susținere și continuare după 2015 a 
angajamentului puternic al comunității internaționale față de dezvoltarea durabilă și 
eradicarea sărăciei, pe baza lecțiilor învățate și a greșelilor făcute în cadrul încercărilor 
în curs de a realiza ODM;

– să sprijine consolidarea statală, buna guvernanță democratică și prevenirea conflictelor 
și să ia măsurile necesare pentru a combate corupția, evitarea impozitelor, evaziunea 
fiscală și scurgerile de capital;

– solicită Adunării Generale a ONU să creeze un mecanism obligatoriu pentru a pune 
capăt scurgerilor ilicite de capital și evaziunii fiscale din țările în curs de dezvoltare, 
pentru a asigura transparența deplină a tranzacțiilor financiare internaționale;

– să acorde prioritate abordării aspectului referitor la impozitare al dezvoltării, sprijinind 
sisteme de impozitare eficace și viabile în țările în curs de dezvoltare, pentru a asigura 
o sursă sustenabilă de finanțare pentru dezvoltare, având ca obiectiv pe termen lung 
înlocuirea dependenței de ajutorul extern;

– să îmbunătățească punerea în aplicare a mecanismelor de finanțare inovatoare, cum ar 
fi o taxă pe tranzacțiile financiare; pentru a îndeplini ODM și obiectivele în materie de 
schimbări climatice;

Țările cel mai puțin dezvoltate

b) să abordeze problema actuală a achizițiilor de terenuri agricole, în special în TPD, 
efectuate de către investitori străini cu sprijin guvernamental, problemă care, dacă nu este 
gestionată adecvat, amenință securitatea alimentară locală și poate duce la frământări 
sociale cu consecințe grave și efecte îndelungate;

c) să acorde prioritate securității alimentare, capacității de producție a agriculturii, 
infrastructurii, consolidării capacităților, creșterii economice incluzive, piețelor favorabile 
și întreprinderilor noi, accesului la tehnologii și dezvoltării umane și sociale în TPD, în 
conformitate cu programul de acțiune adoptat la A patra conferință a Națiunilor Unite 
privind TPD;

d) să asigure eficacitatea monitorizării și a mecanismelor de audit legate de punerea în 
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aplicare a programului de acțiune al Națiunilor Unite privind TPD; 

e) să se asigure că dezvoltarea pe termen lung și durabilă rămâne un efort cuprinzător și 
coerent în planurile de acțiune ale TPD și ale partenerilor acestora;

Combaterea inegalităților

f)  să asigure că țările cu venituri medii care se confruntă cu inegalități majore continuă să 
primească sprijin și finanțare în vederea reducerii sărăciei și a îmbunătățirii coeziunii 
sociale, întrucât majoritatea populației sărace trăiește în țările cu venituri medii;

g) să sprijine reducerea inegalităților de gen și emanciparea femeilor în dezvoltare, având în 
vedere că femeile sunt reprezentate în mod disproporționat în rândul săracilor;

Eficiența asistenței

h) să examineze modul în care programul eficienței asistenței poate fi transformat într-un 
program al eficienței dezvoltării, elaborând în acest context strategii concrete cu privire la 
statele fragile și mediile post-conflict;

i) să transforme în realitate toate obiectivele Agendei de la Accra, asigurând implicarea 
efectivă a parlamentelor, a organizațiilor societății civile și a autorităților locale;

j) să garanteze faptul că provocările sociale, politice, economice și de mediu sunt abordate 
într-un mod coerent; 

Dreptul la dezvoltare

k) să sprijine Declarația ONU din 1986 privind dreptul la dezvoltare, care prevede că 
„statele au datoria de a coopera între ele pentru a asigura dezvoltarea și pentru a elimina 
obstacolele din calea dezvoltării ... pentru a-și realiza drepturile și a-și îndeplini sarcinile
în așa fel încât să promoveze o nouă ordine economică internațională bazată pe egalitatea 
suverană, interdependență, ... interesul reciproc ...”

l) să păstreze dreptul la dezvoltare ca prioritate în agendă, întrucât anul acesta sărbătorim 25 
de ani de la adoptarea Declarației Națiunilor Unite privind dreptul la dezvoltare;

m) să recomande consolidarea rezultatelor Grupului de lucru la nivel înalt, pentru a asigura o 
punere în aplicare eficientă a dreptului la dezvoltare;

n) să ia măsuri adecvate pentru ca dreptul la dezvoltare să devină o componentă integrală a 
politicii de dezvoltare, a evaluării periodice universale și a organismelor și mecanismelor 
Națiunilor Unite pentru drepturile omului;

Ajutorul umanitar internațional

o) să stabilească un program privind ajutorul umanitar internațional, care să abordeze 
nevoile umanitare tot mai mari, complexitatea provocărilor în domeniul umanitar și cea a 
situațiilor umanitare;
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p) să consolideze pe plan mondial finanțarea în domeniul umanitar și să îmbunătățească 
funcționarea și eficiența sistemului umanitar; 

q) să adopte inițiative comune pe plan internațional pentru a consolida interacțiunea dintre 
ajutorul umanitar și dezvoltare, precum și legătura dintre ajutorul în situații de urgență, 
reabilitare și dezvoltare.
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