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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по външни работи да включи в 
предложението си за препоръка следните предложения:

Цели на хилядолетието за развитие — подготовка на рамка за развитие за периода 
след 2015 година

Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) изключително успешно стимулират 
политическите лидери и организациите на гражданското общество в стремежа за 
постигане на човешко развитие. Тъй като крайният срок наближава, необходимо е да се 
даде значителен политически импулс за създаване на рамка за развитие за периода след 
2015 г.

Призовава ЕС да упражни силна ръководна позиция в определянето на глобална 
международна рамка за периода след 2015 г., като насърчава следните цели:

а) да поеме ангажимент за постигането на целите до 2015 г. и да направи точна оценка 
на успехите и неуспехите по отношение на настоящите цели, в опит да се създаде 
приобщаваща и всеобхватна програма за периода след 2015 г.;

б) да създаде работна група на ООН от изтъкнати личности;

в) да подобри прилагането на иновационни механизми за финансиране на 
изпълнението на ЦХР и целите във връзка с изменението на климата;

г) да предприеме активни последващи действия във връзка със заключенията, приети в 
Бусан;

Устойчиво развитие

Най-слабо развити страни

д) да даде приоритет на продоволствената сигурност, производствения капацитет в 
селското стопанство, инфраструктурата, изграждането на капацитет, приобщаващия 
икономически растеж, благоприятните пазари и новите предприятия, достъпа до 
технологии, както и на човешкото и социалното развитие в най-слабо развитите 
страни, в съответствие с Програмата за действие от Истанбул и заключенията, 
приети по време на 13-та сесия на Конференцията на ООН за търговия и развитие 
(UNCTAD) в Доха на 26 април 2012 г.;

Околна среда, изменение на климата и продоволствена сигурност

е) безрезервно да се ангажира с постигнатите резултати от Рио+20;

ж) отново да заяви своя ангажимент към принципите от Рим относно продоволствената 
сигурност; да изрази съжаление относно последиците от спекулациите с хранителни 
стоки;
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з) да насърчи развиващите се страни, с подкрепата на международни донори, да 
вземат дългосрочни мерки, за да се гарантира, че сушата няма неизбежно да доведе 
до глад; да приложи стратегии за намаляване на риска от бедствия и системи за 
ранно предупреждение;

и) да засили международните усилия за регулиране на широкомащабните 
придобивания на земя, които понастоящем се осъществяват от чуждестранни 
инвеститори в развиващите се страни;

Международна хуманитарна помощ

й) да окаже пълна подкрепа на основната роля на ООН и по-специално на Службата за 
координация по хуманитарните въпроси на ООН (UNOCHA);

к) да потвърди отново дългосрочния ангажимент на ЕС за подкрепа на 
благосъстоянието на хората в региона на Африканския рог и за справяне с 
основните причини за структурна продоволствена несигурност и конфликти;


