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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
priporočila vključi naslednje pobude:

Razvojni cilji tisočletja – priprava razvojnega okvira za obdobje po letu 2015

Razvojni cilji tisočletja so bili izjemno uspešni pri spodbujanju političnih voditeljev in 
organizacij civilne družbe, naj si prizadevajo za človekov razvoj. Ker se rok približuje, je 
treba ustvariti znaten politični zagon, da bi oblikovali razvojni okvir za obdobje po letu 2015. 

Poziva, naj EU odločno odigra vodilno vlogo pri oblikovanju svetovnega mednarodnega 
okvira za obdobje po letu 2015, pri tem pa spodbuja naslednje cilje:

a) sprejetje zaveze, da bo EU do leta 2015 izpolnila cilje in natančno ocenila uspehe in 
neuspehe v zvezi s sedanjimi cilji ter s tem skušala oblikovati vključujoč in celosten 
program za obdobje po letu 2015;  

b) oblikovanje skupine uglednih osebnosti pri Združenih narodih; 

c) izboljšanje izvajanja inovativnih mehanizmov financiranja, da bi dosegli razvojne cilje 
tisočletja in cilje na področju podnebnih sprememb;

d) aktivno spremljanje uresničevanja sklepov, sprejetih v Busanu;

Trajnostni razvoj 

Najmanj razvite države

e) dajanje prednosti varni preskrbi s hrano, proizvodni zmogljivosti v kmetijstvu, 
infrastrukturi, izgradnji zmogljivosti, vključujoči gospodarski rasti, spodbudnim 
razmeram na trgu in novim podjetjem, dostopu do tehnologij ter človekovemu in 
socialnemu razvoju v najmanj razvitih državah v skladu z akcijskim programom iz 
Istanbula in sklepi, sprejetimi na 13. zasedanju konference Združenih narodov za trgovino 
in razvoj (UNCTAD) v Dohi 26. aprila 2012;

Okolje, podnebne spremembe in zanesljiva preskrba s hrano 

f) iskrena zavezanost rezultatom, doseženim na vrhunskem srečanju Rio+20;

g) ponovna potrditev zavezanosti načelom iz Rima o zanesljivosti preskrbe s hrano; 
obžalovanje posledic špekulacij z živilskim blagom;

h) spodbujanje držav v razvoju, naj s pomočjo mednarodnih donatorjev sprejmejo 
dolgoročne ukrepe, s katerimi bodo zagotovile, da suša ne bo neizogibno privedla tudi do 
lakote; izvajanje strategij za zmanjševanje tveganja nesreč in vzpostavitev sistemov 
zgodnjega opozarjanja; 

i) okrepitev mednarodnih prizadevanj za zakonsko ureditev pridobivanja obsežnih zemljišč, 
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ki jih v državah v razvoju trenutno pridobivajo tuji vlagatelji;

Mednarodna humanitarna pomoč

j) popolna podpora osrednji vlogi Združenih narodov, zlasti Urada ZN za usklajevanje 
humanitarnih zadev (UNOCHA); 

k) ponovna potrditev dolgoročne zavezanosti EU k podpiranju blaginje ljudi na Afriškem 
rogu in k obravnavanju temeljnih vzrokov za strukturno negotovost preskrbe s hrano in 
spore;


