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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de recomandare ce urmează a fi adoptată:

ODM – Pregătirea unui cadru de dezvoltare post-2015

Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM) au avut un succes răsunător în stimularea 
liderilor politici și a organizațiilor societății civile în ceea ce privește urmărirea dezvoltării 
umane. Pe măsură ce termenele finale se apropie, este nevoie să se creeze un impus politic 
substanțial pentru a realiza un cadru de dezvoltare post-2015. 

Solicită UE să exercite un rol ferm de lider în definirea cadrului internațional global post-
2015, promovând următoarele obiective:

a) să se angajeze să îndeplinească obiectivele până în 2015 și să realizeze o evaluare 
riguroasă a succeselor și a eșecurilor în ceea ce privește obiectivele actuale, în încercarea 
de a contura o agendă post-2015 favorabilă incluziunii și holistică; 

b) să creeze un grup al ONU format din persoane eminente; 

c) să îmbunătățească punerea în aplicare a mecanismelor de finanțare inovatoare pentru a 
îndeplini ODM și obiectivele în materie de schimbări climatice;

d) să urmărească în mod activ concluziile adoptate la Busan;

Dezvoltarea durabilă 

Țările cel mai puțin dezvoltate

e) să acorde prioritate securității alimentare, capacității de producție din agricultură, 
infrastructurii, consolidării capacităților, creșterii economice favorabile incluziunii, 
piețelor favorabile și noilor întreprinderi, accesului la tehnologie, precum și dezvoltării 
umane și sociale din țările cel mai puțin dezvoltate (LDC), în conformitate cu Programul 
de acțiune de la Istanbul și concluziile adoptate pe parcursul celei de a 13-a sesiuni 
UNCTAD din 26 aprilie 2012 de la Doha;

Mediul, schimbările climatice și securitatea alimentară 

f) să se angajeze pe deplin față de rezultatele obținute în cadrul Rio+20;

g) să reitereze angajamentul față de principiile de la Roma privind securitatea alimentară; să 
deplângă consecințele speculației în materie de produse alimentare;

h) să încurajeze țările în curs de dezvoltare, cu sprijinul donatorilor internaționali, să adopte 
măsuri pe termen lung pentru a se asigura că seceta nu duce în mod inevitabil la foamete; 
să pună în aplicare strategii de reducere a riscurilor și sisteme de avertizare timpurie; 

i) să consolideze eforturile internaționale de reglementare a achizițiilor de terenuri la scară 
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mare, care sunt în prezent întreprinse de investitorii străini din țările în curs de dezvoltare;

Ajutorul umanitar internațional

j) să susțină pe deplin rolul principal jucat de ONU și, în special, de UNOCHA; 

k) să reafirme angajamentul pe termen lung al UE de susținere a bunăstării oamenilor din 
Cornul Africii și de abordare a cauzelor de bază ale insecurității alimentare structurale și 
ale conflictelor;


