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FORSLAG

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

2015-målene - fastlæggelse af en udviklingsramme efter 2015

2015-målene har med stor succes stimuleret de politiske lederes og 
civilsamfundsorganisationernes stræben efter menneskelig udvikling. Efterhånden som fristen 
nærmer sig, er det nødvendigt at skabe et betydeligt politisk momentum for at fastlægge en 
udviklingsramme for perioden efter 2015. 

opfordrer EU til at udvise stærkt lederskab i forbindelse med fastlæggelsen af den globale 
internationale ramme for perioden efter 2015 med henblik på at fremme følgende mål:

a) forpligte sig til at opfylde målene inden udgangen af 2015 og foretage en grundig 
evaluering af succeshistorierne og nederlagene i forbindelse med de nuværende mål med 
henblik på at udforme en rummelig og holistisk dagsorden efter 2015; 

b) oprette et FN-panel af fremtrædende personer; 

c) forbedre gennemførelsen af innovative finansieringsmekanismer til opfyldelse af 2015-
målene og klimaændringsmålene;

d) aktivt følge op på de i Busan vedtagne konklusioner;

Bæredygtig udvikling 

Mindst udviklede lande

e) prioritere fødevaresikkerhed, produktionskapacitet inden for landbruget, infrastruktur, 
kapacitetsopbygning, inklusiv økonomisk vækst, gunstige markeder og nye erhverv, 
adgang til teknologier samt menneskelig og social udvikling i de mindst udviklede lande i 
overensstemmelse med Istanbulhandlingsprogrammet og de konklusioner, der blev 
vedtaget under den 13. samling i UNCTAD i Doha den 26. april 2012;

Miljø, klimaændringer og fødevaresikkerhed 

f) gøre en helhjertet indsats for de opnåede resultater i Rio+20;

g) gentage forpligtelsen vedrørende Romprincipperne om fødevaresikkerhed; dybt beklage 
konsekvenserne af spekulation i fødevarer;

h) tilskynde udviklingslandene til med støtte fra internationale donorer at træffe langsigtede 
foranstaltninger til at sikre, at tørke ikke automatisk fører til hungersnød; gennemføre 
strategier til mindskelse af katastroferisici og systemer for tidlig varsling;

i) styrke de internationale bestræbelser på at regulere de omfattende jordopkøb, som 
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udenlandske investorer i øjeblikket foretager i udviklingslandene;

International humanitær bistand

j) fuldt ud støtte den centrale rolle, som FN og især UNOCHA spiller; 

k) gentage EU's langsigtede tilsagn om at støtte indbyggerne på Afrikas Horn og tackle de 
underliggende årsager til strukturel fødevareusikkerhed og konflikter.


