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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar voorstel voor een aanbeveling op te nemen:

MDG's - het opzetten van een ontwikkelingskader voor na 2015

De millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG's) hebben politieke leiders en 
maatschappelijke organisaties ertoe aangespoord om te streven naar menselijke ontwikkeling; in 
dat opzicht zijn ze bijzonder succesvol geweest. Nu de deadline dichterbij komt, ontstaat de 
noodzaak om een krachtig politiek elan tot stand te brengen en aan de hand daarvan een 
ontwikkelingskader voor na 2015 op te zetten. 

Verzoekt de EU om sterk leiderschap te tonen bij het opzetten van het globale internationale 
kader voor na 2015, door de volgende doelstellingen te steunen:

a) zich ertoe verbinden de doelstellingen tegen 2015 te behalen en een strenge beoordeling te 
maken van de successen en tekortkomingen betreffende de huidige doelstellingen, in een 
poging een veelomvattende en holistische agenda op te stellen voor na 2015; 

b) een VN-panel van vooraanstaande personen oprichten; 

c) de tenuitvoerlegging verbeteren van innovatieve financieringsmechanismen voor de 
verwezenlijking van de millenniumontwikkelings- en klimaatveranderingsdoelstellingen;

d) de in Busan aangenomen conclusies actief volgen;

Duurzame ontwikkeling 

Minst ontwikkelde landen

e) voorrang geven aan voedselzekerheid, productiecapaciteit in landbouw, infrastructuur, 
capaciteitsopbouw, inclusieve economische groei, gunstige marktomstandigheden en nieuwe 
ondernemingen, toegang tot technologieën en menselijke en sociale ontwikkeling in de minst 
ontwikkelde landen, in overeenstemming met het actieprogramma van Istanbul en de 
conclusies aangenomen tijdens de 13e UNCTAD-zitting in Doha op 26 april 2012;

Milieu, klimaatverandering en voedselzekerheid 

f) een oprecht engagement uiten met betrekking tot de tijdens Rio+20 behaalde resultaten;

g) de toezeggingen in verband met de beginselen van Rome inzake voedselzekerheid herhalen; 
de gevolgen betreuren van de speculatie op levensmiddelen;

h) de ontwikkelingslanden aanmoedigen om, met de steun van internationale donoren, 
langetermijnmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat droogte niet onafwendbaar tot 
honger leidt; strategieën voor rampenrisicovermindering en vroegtijdige 
waarschuwingssystemen invoeren; 

i) versterken van internationale inspanningen om de grootschalige verwerving van grond te 
reguleren die momenteel door buitenlandse investeerders in ontwikkelingslanden wordt 
toegepast;
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Internationale humanitaire hulp

j) de kernrol van de VN, met name die van UNOCHA, alle steun verlenen; 

k) herbevestigen van de langetermijnverbintenis van de EU voor steun aan het welzijn van de 
bevolking in de Hoorn van Afrika en voor de aanpak van de onderliggende oorzaken van 
structurele voedselonzekerheid en conflicten.


