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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο τις ακόλουθες 
προτάσεις:

ΑΣΧ – προετοιμασία ενός πλαισίου ανάπτυξης για την περίοδο μετά το 2015

Οι ΑΣΧ έχουν οιστρηλατήσει με αξιοσημείωτη επιτυχία τους πολιτικούς αρχηγούς και τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην επιδίωξη της ανθρώπινης ανάπτυξης. Καθώς 
πλησιάζει η εκπνοή της προθεσμίας, πρέπει να υπάρξει ουσιαστική πολιτική ώθηση με στόχο 
τη θέσπιση ενός πλαισίου ανάπτυξης πέρα από το 2015. 

Καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει ισχυρό ηγετικό ρόλο στον καθορισμό του εν 
λόγω διεθνούς και παγκόσμιου πλαισίου για την περίοδο πέρα από το 2015, προωθώντας τους 
ακόλουθους στόχους:

α) δέσμευση για την εκπλήρωση των στόχων έως το 2015 και λεπτομερής αξιολόγηση τόσο 
των επιτυχιών όσο και των αποτυχιών ως προς τους τρέχοντες στόχους, με σκοπό τον 
καθορισμό ενός ολιστικού θεματολογίου χωρίς αποκλεισμούς, για την περίοδο μετά το 
2015· 

β) δημιουργία μιας ομάδας των ΗΕ την οποία θα συνθέτουν διακεκριμένες προσωπικότητες· 

γ) βελτίωση της εφαρμογής καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών για την επίτευξη των 
ΑΣΧ και των στόχων για την αλλαγή του κλίματος·

δ) ανάληψη δράσης σε συνέχεια των συμπερασμάτων που υιοθετήθηκαν στο Μπουσάν·

Αειφόρος ανάπτυξη 

Λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες

ε) προτεραιότητα στην επισιτιστική ασφάλεια, την παραγωγική ικανότητα της γεωργίας, τις 
υποδομές, τη δημιουργία ικανοτήτων/δυναμικότητας, την οικονομική ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς, τις προσοδοφόρες αγορές και νέες επιχειρήσεις, την πρόσβαση σε 
τεχνολογίες και την ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη στις ΛΑΧ, σύμφωνα με το 
Πρόγραμμα Δράσης της Κωνσταντινούπολης και τα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν κατά
την 13η σύνοδο της ΔΗΕΕΑ στην Ντόχα, στις 26 Απριλίου 2012·

Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και επισιτιστική ασφάλεια 

στ) ισχυρή προσήλωση στα αποτελέσματα της προσεχούς Διάσκεψης Ρίο+20·

ζ) επιβεβαίωση της δέσμευσης που έχει αναληφθεί πάνω στις αρχές της διακήρυξης της 
Ρώμης για την επισιτιστική ασφάλεια· αποδοκιμασία των επιπτώσεων της κερδοσκοπίας 
στα βασικά προϊόντα διατροφής·
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η) παροχή κινήτρων στις αναπτυσσόμενες χώρες, με την υποστήριξη διεθνών δωρητών, 
προκειμένου να ληφθούν μακροπρόθεσμα μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι η ξηρασία δεν 
θα οδηγεί αναπόφευκτα στον λιμό· εφαρμογή στρατηγικών μείωσης του κινδύνου 
καταστροφών και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης· 

θ) ενίσχυση των διεθνών προσπαθειών για τη ρύθμιση των διαδικασιών αγοράς μεγάλων 
εκτάσεων γης οι οποίες επί του παρόντος ακολουθούνται από ξένους επενδυτές στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια

ι) πλήρης στήριξη του καίριου ρόλου που διαδραματίζουν τα ΗΕ και ιδιαίτερα το UNOCHA 
(Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Θεμάτων του ΟΗΕ)· 

ια) επιβεβαίωση της μακροπρόθεσμης δέσμευσης της ΕΕ για στήριξη της ευημερίας των 
πολιτών στο Κέρας της Αφρικής και για αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών που 
προκαλούν διαρθρωτική επισιτιστική ανασφάλεια και συγκρούσεις.


