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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w tekście projektu zalecenia następujących wskazówek:

Milenijne cele rozwoju (MCR) – przygotowanie ram rozwoju na okres po 2015 r.

MCR niezwykle skutecznie pobudziły przywódców politycznych i organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego do działania na rzecz rozwoju społecznego. Wraz ze zbliżaniem się 
ostatecznego terminu pojawia się potrzeba nadania znacznego rozmachu politycznego 
opracowaniu ram rozwoju na okres po 2015 r. 

Wzywa, by UE przyjęła zdecydowanie wiodącą rolę w procesie określenia 
międzynarodowych ram globalnych na okres po 2015 r., wspierając następujące cele:

a) przyjęcie zobowiązania do osiągnięcia celów do 2015 r. oraz przeprowadzenie 
restrykcyjnej oceny sukcesów i porażek w odniesieniu do obecnych celów, dążąc do 
stworzenia integracyjnego i całościowego programu na okres po 2015 r.; 

b) stworzenie panelu wybitnych osobistości ONZ; 

c) usprawnienie wdrażania innowacyjnych mechanizmów finansowania, aby zrealizować 
MCR i cele związane ze zmianą klimatu;

d) aktywną realizację konkluzji przyjętych w Busan;

Zrównoważony rozwój 

Kraje najsłabiej rozwinięte

e) nadanie priorytetowego charakteru bezpieczeństwu żywnościowemu, potencjałowi 
produkcyjnemu w rolnictwie, infrastrukturze, budowaniu potencjału, wzrostowi 
gospodarczemu sprzyjającemu włączeniu społecznemu, korzystnym rynkom i nowym 
przedsiębiorstwom, dostępowi do technologii oraz rozwojowi społecznemu w krajach 
najsłabiej rozwiniętych zgodnie z programem działania ze Stambułu i konkluzjami 
przyjętymi w trakcie XIII sesji UNCTAD w Ad-Dausze w dniu 26 kwietnia 2012 r.;

Środowisko naturalne, zmiana klimatu i bezpieczeństwo żywnościowe 

f) szczere zaangażowanie się na rzecz realizacji wyników konferencji Rio+20;

g) ponowienie zobowiązania na rzecz zasad rzymskich w zakresie bezpieczeństwa 
żywnościowego; wyrażenie ubolewania z powodu konsekwencji spekulacji produktami 
żywnościowymi;

h) zachęcanie krajów rozwijających się, przy wsparciu międzynarodowych darczyńców, do 
przyjęcia długoterminowych środków na rzecz zapewnienia, by susze nie powodowały w 
nieunikniony sposób głodu; ustanowienie strategii zmniejszających ryzyko klęsk oraz 
systemów wczesnego ostrzegania; 
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i) wzmocnienie międzynarodowych wysiłków na rzecz regulacji wykupów wielkich 
powierzchni gruntów, jakich obecnie dokonują inwestorzy zagraniczni w krajach 
rozwijających się;

Międzynarodowa pomoc humanitarna

j) udzielenie pełnego poparcia centralnej roli odgrywanej przez ONZ, a w szczególności 
przez UNOCHA; 

k) potwierdzenie długofalowego zaangażowania UE na rzecz wspierania dobrobytu 
mieszkańców Rogu Afryki i likwidacji przyczyn strukturalnego braku bezpieczeństwa 
żywnościowego i konfliktów;


