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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt förslag till rekommendation:

Millennieutvecklingsmål – att utarbeta en utvecklingsram för perioden efter 2015

Millennieutvecklingsmålen har varit oerhört verkningsfulla när det gäller att sporra politiska 
ledare och organisationer i civilsamhället i deras insatser till förmån för mänsklig utveckling. 
Nu när tidsfristen närmar sig finns det ett behov av att skapa avsevärd politisk drivkraft för att 
utarbeta en utvecklingsram för perioden efter 2015. 

Europaparlamentet uppmanar EU att utöva ett starkt ledarskap när det gäller att fastställa den 
globala internationella ramen för perioden efter 2015, och att verka för följande målsättningar:

a) Åta sig att uppnå målen senast 2015, och att göra noggranna utvärderingar av framgångar 
och misslyckanden med avseende på de nuvarande målen, i ett försök att utarbeta ett 
inkluderande och holistiskt program för perioden efter 2015. 

b) Inrätta en FN-panel med framstående personer. 

c) Bättre tillämpa nyskapande finansieringsmekanismer i syfte att nå 
millennieutvecklingsmålen och målen för klimatförändringarna.

d) Aktivt följa upp de slutsatser som antogs i Busan.

Hållbar utveckling 

Minst utvecklade länder

e) Prioritera tryggad livsmedelsförsörjning, jordbrukets produktionskapacitet, infrastruktur, 
kapacitetsuppbyggnad, ekonomisk tillväxt för alla, gynnsamma marknader och nya 
företag, tillgång till teknik samt mänsklig och social utveckling i de minst utvecklade 
länderna, i enlighet med FN-handlingsprogrammet från Istanbul och slutsatserna som 
antogs under den 13:e sammankomsten för Unctad, FN:s konferens för handel och 
utveckling, i Doha den 26 april 2012.

Miljö, klimatförändringar och tryggad livsmedelsförsörjning 

f) Helhjärtat sluta upp bakom de resultat som uppnåddes vid Rio+20-konferensen.

g) Bekräfta uppslutningen kring Romprinciperna om tryggad livsmedelsförsörjning, och 
fördöma följderna av spekulation i livsmedel.

h) Uppmuntra utvecklingsländerna att med stöd från internationella givare vidta långsiktiga 
åtgärder för att garantera att torka inte oundvikligen leder till hungersnöd, och införa 
riskhanteringsstrategier för katastrofer och system för tidig varning. 
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i) Stärka internationella insatser för att reglera de storskaliga markförvärv som för 
närvarande genomförs av utländska investerare i utvecklingsländer.

Internationellt humanitärt bistånd

j) Helt och fullt stödja den nyckelroll som spelas av FN, och i synnerhet av FN:s kontor för 
samordning av humanitära frågor (Unocha). 

k) På nytt bekräfta EU:s förpliktelse på lång sikt att främja välfärden för befolkningen på 
Afrikas horn och ta itu med de underliggande orsakerna till konflikter och brist på tryggad 
livsmedelsförsörjning.


