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JAVASLATOK

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

Millenniumi fejlesztési célok – a 2015 utáni fejlesztési keret kialakítása

A millenniumi fejlesztési célok óriási sikernek bizonyultak a politikai vezetők és civil 
társadalmi szervezetek humán fejlesztésre irányuló törekvéseinek felélénkítésében. A határidő 
közeledtével ismét jelentős politikai lendületre van szükség a 2015 utáni fejlesztési keret 
kialakítása érdekében. 

A Parlament felszólítja az Uniót, hogy játsszon határozott vezető szerepet a 2015 utáni 
globális nemzetközi keret meghatározásában és mozdítsa elő a következő célkitűzéseket:

a) tegyen kötelezettségvállalást a célkitűzések 2015-ig történő teljesítése mellett és végezze 
el a jelenlegi célokkal kapcsolatban elért sikerek, illetve hiányosságok szigorú értékelését, 
ezzel kísérelve meg kialakítani a 2015 utáni inkluzív és holisztikus menetrendet; 

b) hozza létre a kiemelkedő szakembereket tömörítő ENSZ-csoportot; 

c) a millenniumi fejlesztési célok és az éghajlatváltozással kapcsolatos célok teljesítése 
érdekében javítsa az innovatív finanszírozási mechanizmusok végrehajtását;

d) aktívan kövesse nyomon a Busanban elfogadott következtetéseket;

Fenntartható fejlődés 

Legkevésbé fejlett országok

e) az isztambuli cselekvési programmal és a 2012. április 26-án Dohában tartott 13. ENSZ 
Kereskedelmi és Fejlesztési Konferencia során elfogadott következtetésekkel összhangban 
a legkevésbé fejlett országokban helyezze előtérbe az élelmezésbiztonságot, a 
mezőgazdaságban a termelékenységi kapacitást, az infrastruktúrát, a kapacitásépítést, az 
inkluzív gazdasági növekedést, a kedvező piacokat és az új üzletágakat, a technológiához 
való hozzáférést, továbbá az emberi és társadalmi fejlődést;

Környezetvédelem, éghajlatváltozás és élelmezésbiztonság 

f) teljes mértékben kötelezze el magát a Rio+20 csúcstalálkozón elért eredmények mellett;

g) erősítse meg az élelmezésbiztonsággal kapcsolatos római elvek iránti 
kötelezettségvállalását; sajnálattal állapítja meg az élelmiszercikkekkel kapcsolatos 
spekuláció következményeit;

h) ösztönözze arra a fejlődő országokat, hogy a nemzetközi donorok támogatásával tegyenek 
hosszú távú intézkedéseket annak biztosítására, hogy a szárazság ne feltétlenül 
eredményezzen éhínséget; alkalmazza a katasztrófák kockázatának csökkentésére irányuló 
stratégiákat és korai figyelmeztető rendszereket; 



PE488.012v01-00 4/4 PA\900735HU.doc

HU

i) fokozza a külföldi befektetők által a fejlődő országokban jelenleg folytatott nagymértékű 
földharácsolások szabályozására irányuló nemzetközi erőfeszítéseket;

Nemzetközi humanitárius segélyek

j) teljes mértékben támogatja az ENSZ, és különösen az UNOCHA központi szerepét; 

k) megerősíti az Unió hosszú távú elkötelezettségét az Afrika szarván élő emberek jólétének 
támogatása, valamint a strukturális élelmiszer-bizonytalanság és -konfliktus mögött 
húzódó okok kezelése mellett.


