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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão dos Assuntos Externos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na sua proposta de 
recomendação:

Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) – preparação de um quadro de 
desenvolvimento pós-2015

Os ODM têm sido muito bem-sucedidos na mobilização de líderes políticos e de organizações 
da sociedade civil para a prossecução do desenvolvimento humano. À medida que se encurta 
o prazo do seu cumprimento, é necessário um ímpeto político substancial para estabelecer um 
quadro de desenvolvimento pós-2015. 

Exorta a União Europeia a exercer uma liderança forte na definição do quadro global e 
internacional pós-2015 através da promoção dos seguintes objetivos:

a) Assumir um compromisso relativo ao cumprimento dos objetivos até 2015 e realizar 
análises rigorosas dos sucessos e fracassos referentes aos atuais objetivos, numa tentativa 
de delinear uma agenda inclusiva e holística pós-2015; 

b) Criar um painel das Nações Unidas constituído por personalidades eminentes; 

c) Reforçar a aplicação de mecanismos de financiamento inovadores com vista ao 
cumprimento dos ODM e às metas fixadas em termos de alterações climáticas;

d) Acompanhar de forma ativa as conclusões aprovadas em Busan;

Desenvolvimento sustentável 

Países menos desenvolvidos

e) Dar prioridade à segurança alimentar, à capacidade de produção na agricultura, às 
infraestruturas, ao reforço de capacidades, ao crescimento económico inclusivo, aos 
mercados favoráveis e novas empresas, ao acesso às tecnologias e ao desenvolvimento 
humano e social nos países menos desenvolvidos, em conformidade com o Programa de 
Ação de Istambul e as conclusões aprovadas aquando da 13.ª sessão da Conferência das 
Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento (CNUCED), em Doha, em 26 de 
abril de 2012;

Ambiente, alterações climáticas e segurança alimentar 

f) Assumir um compromisso absoluto em relação aos resultados da Conferência das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20);

g) Reiterar o compromisso assumido no respeitante aos princípios da Declaração de Roma 
no domínio da segurança alimentar; deplorar as consequências da especulação em torno 
dos produtos alimentares de base;
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h) Incentivar os países em desenvolvimento, com o apoio dos doadores internacionais, a 
adotarem medidas a longo prazo a fim de garantir que a seca não origine inevitavelmente 
a carência alimentar; implementar estratégias de redução dos riscos de catástrofes e 
sistemas de alerta precoce; 

i) Reforçar os esforços internacionais no sentido de regulamentar as aquisições de terra em 
larga escala, atualmente efetuadas por investidores estrangeiros nos países em 
desenvolvimento;

Ajuda humanitária internacional

j) Apoiar plenamente o papel fundamental das Nações Unidas e, em especial, do Gabinete 
de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas (UNOCHA); 

k) Reiterar o compromisso a longo prazo da UE em matéria de apoio ao bem-estar do povo 
da região do Corno de África e procurar resolver as causas subjacentes da insegurança 
alimentar estrutural e do conflito;


