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UE și cadrul de dezvoltare globală pentru perioada de după 2015  

Rezoluţia Parlamentului European din 25 noiembrie 2014 referitoare la UE și cadrul de 

dezvoltare globală pentru perioada de după 2015 (2014/2143(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Declarația Mileniului a Organizației Națiunilor Unite din 8 septembrie 

2000, 

– având în vedere raportul adoptat în iulie 2014 de Grupul de lucru deschis al ONU 

privind obiectivele de dezvoltare durabilă, 

– având în vedere raportul adoptat la 8 august 2014 de Comitetul interguvernamental de 

experți privind finanțarea dezvoltării durabile, 

– având în vedere Declarația ministerială din iulie 2014 a Forumului politic la nivel înalt 

privind dezvoltarea durabilă, 

– având în vedere Raportul Organizației Națiunilor Unite din 2014 privind Obiectivele de 

dezvoltare ale mileniului,  

– având în vedere documentul final al reuniunii la nivel înalt a Parteneriatului mondial 

pentru o cooperare eficace în scopul dezvoltării (GPEDC) de la Ciudad de Mexico din 

aprilie 2014, 

– având în vedere Declarația și Platforma de acțiune de la Beijing , aprobată în cadrul 

celei de a patra Conferințe mondiale privind femeile desfășurate în septembrie 1995, 

precum și documentele finale ulterioare,  

– având în vedere Programul de acțiune al Conferinței Internaționale privind Populația și 

Dezvoltarea (CIPD), adoptat la Cairo în 1994, precum și revizuirea ulterioară +20, 

– având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor 

formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) din 18 decembrie 1979, 

– având în vedere raportul ONU intitulat „Egalitatea de șanse între femei și bărbați – 

progresele înregistrate în 2012”, în care sunt evaluate îmbunătățirile în ceea ce privește 



aspectele legate de egalitatea de șanse între femei și bărbați în cadrul a opt Obiective de 

dezvoltare ale mileniului (ODM), 

– având în vedere rezultatul final al Conferinței Națiunilor Unite privind mediul și 

dezvoltarea din 1992 și raportul Conferinței ulterioare privind dezvoltarea durabilă 

organizate la Rio de Janeiro, Brazilia, în perioada 20-22 iunie 2012, 

– având în vedere Raportul din 2014 privind dezvoltarea umană întocmit de Programul 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și intitulat „Susținerea progresului uman: 

reducerea vulnerabilităților și creșterea rezistenței”, 

– având în vedere raportul din mai 2013 al Grupului la nivel înalt al ONU format din 

personalități de prim rang referitor la Agenda de dezvoltare de după 2015, 

– având în vedere raportul Conferinței ONU privind dezvoltarea durabilă organizate la 

Rio de Janeiro, Brazilia, în perioada 20-22 iunie 2012,  

– având în vedere raportul din iunie 2012 al echipei de acțiune din cadrul sistemului ONU 

prezentat Secretarului General al ONU referitor la agenda de dezvoltare a ONU după 

2015 „Realizarea viitorului pe care ni-l dorim pentru toți”, 

– având în vedere Rezoluția intitulată „Respectarea promisiunii: uniți pentru atingerea 

Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului”, adoptată de Adunarea Generală a ONU în 

cadrul reuniunii sale plenare la nivel înalt privind Obiectivele de Dezvoltare ale 

Mileniului, cu ocazia celei de-a șaizeci și cincea sesiuni a sa din 2010, 

– având în vedere Programul de acțiune de la Istanbul pentru țările cel mai puțin 

dezvoltate pentru deceniul 2011-2020, 

– având în vedere Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități, 

– având în vedere raportul FAO privind situația de insecuritate alimentară, 

– având în vedere declarația și planul de acțiune adoptate la Forumul la nivel înalt privind 

eficacitatea ajutorului, care a avut loc la Busan în decembrie 2011, 

– având în vedere raportul PNUD intitulat „Dincolo de jumătatea drumului: atingerea 

Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului” publicat în ianuarie 2010, 

– având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului și cadrul juridic al 

drepturilor omului, 

– având în vedere activitatea echipei de acțiune din cadrul sistemului ONU cu privire la 

agenda ONU de dezvoltare după 2015, coordonată în comun de Departamentul ONU 

pentru afaceri economice și sociale (UN DESA) și PNUD, cu sprijinul tuturor agențiilor 

ONU și după consultarea părților interesate relevante, 

– având în vedere Strategia mondială și Planul de acțiune privind sănătatea publică, 

inovarea și proprietatea intelectuală ale OMS din 24 mai 2008, 

– având în vedere Declarația de la Paris privind eficacitatea ajutorului și Agenda pentru 

acțiune de la Accra, 



– având în vedere Declarația ONU din 1986 privind dreptul la dezvoltare, 

– având în vedere Codul de conduită al UE privind complementaritatea și diviziunea 

muncii în politica de dezvoltare1, 

– având în vedere articolul 7 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 

care reafirmă faptul că UE „asigură coerența între diferitele sale politici și acțiuni, 

ținând seama de ansamblul obiectivelor” sale, 

– având în vedere articolul 208 din TFUE care prevede că „Uniunea ține seama de 

obiectivele cooperării pentru dezvoltare la punerea în aplicare a politicilor care pot 

afecta țările în curs de dezvoltare”, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 iunie 2014 intitulată „O viață decentă 

pentru toți: de la viziune la acțiune colectivă” (COM(2014)0335), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 mai 2014 intitulată „Un rol mai puternic 

pentru sectorul privat în realizarea creșterii durabile și favorabile incluziunii în țările în 

curs de dezvoltare” (COM(2014)0263), 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 30 aprilie 2014, un ghid 

practic intitulat „A right-based approach, encompassing all human rights for EU 

development Cooperation” (O abordare bazată pe drepturi, cuprinzând toate drepturile 

omului, în politica UE de cooperare pentru dezvoltare” (SWD(2014)0152), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 februarie 2013 intitulată „O viață decentă 

pentru toți: eradicarea sărăciei și crearea unui viitor durabil pentru planetă” 

(COM(2013)0092), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 12 septembrie 2012 intitulată „Rădăcinile 

democrației și ale dezvoltării durabile: angajamentul Europei față de societatea civilă în 

ceea ce privește relațiile externe” (COM(2012)0492),  

– având în vedere consultările publice organizate de Comisie în legătură cu pregătirea 

poziției UE, intitulate „Către un cadru de dezvoltare de după 2015”, care s-au derulat în 

perioada 15 iunie - 15 septembrie 2012, 

– având în vedere Declarația comună a Consiliului și a reprezentanților guvernelor 

statelor membre reuniți în Consiliu, a Parlamentului European și a Comisiei privind 

politica de dezvoltare a Uniunii Europene, intitulată „Consensul european”2, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 12 aprilie 2005 intitulată „Coerența 

politicilor pentru dezvoltare” (COM(2005)0134), precum și concluziile celui de-al 

3166-lea Consiliu Afaceri Externe din 14 mai 2012 intitulate „Creșterea impactului 

politicii de dezvoltare a UE: o agendă pentru schimbare”, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 233/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării 

pentru dezvoltare în perioada 2014-20201, 

                                                 
1  Concluziile Consiliului 9558/07, 15.5.2007. 
2  JO C 46, 24.2.2006, p. 1. 



– având în vedere Recomandarea sa din 2 aprilie 2014 adresată Consiliului privind cea de 

a 69-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite2, 

– având în vedere poziția sa din 2 aprilie 2014 referitoare la propunerea de decizie a 

Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al dezvoltării (2015)3, 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 iunie 2013 referitoare la Obiectivele de Dezvoltare 

ale Mileniului – definirea cadrului post-20154, 

– având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 19 mai 2014 privind o 

abordare bazată pe drepturi a cooperării pentru dezvoltare, cuprinzând toate drepturile 

omului, 

– având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 12 decembrie 2013 privind 

finanțarea destinată dezvoltării durabile și eradicării sărăciei pentru perioada de după 

2015, 

– având în vedere Declarația comună a ACP-UE privind Agenda de dezvoltare post-2015 

din 20 iunie 2014, 

– având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 25 iunie 2013 referitoare la 

Agenda generală pentru perioada de după 2015, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare și avizul Comisiei pentru drepturile 

femeii și egalitatea de gen (A8-0037/2014), 

A. întrucât în 2000 toate părțile interesate relevante au pus umărul la stabilirea ODM în 

vederea realizării unor obiective concrete în domeniul dezvoltării și al eradicării sărăciei 

până în 2015; 

B. întrucât ODM au sensibilizat în ceea ce privește eradicarea sărăciei la nivel mondial ca 

o provocare urgentă și o prioritate pentru acțiunile la nivel internațional; întrucât există 

variații în ceea ce privește gradul de realizare al acestor ODM, cu efecte pozitive 

vizibile în privința reducerii sărăciei extreme, lupta împotriva malariei și a tuberculozei, 

îmbunătățirea accesului la apă potabilă și reducerea disparităților în ceea ce privește 

înscrierile în școala primară; întrucât anumite neajunsuri ale ODM trebuie remediate în 

elaborarea cadrului pentru perioada de după 2015; 

C. întrucât evaluările progreselor înregistrate în ceea ce privește atingerea ODM-urilor 

actuale au arătat că, în noul cadru, o corelație strânsă între eradicarea sărăciei, 

combaterea inegalităților și promovarea dezvoltării durabile, precum și stabilirea unui 

set unic și universal de obiective cu strategii diferențiate sunt hotărâtoare; 

D. întrucât se preconizează că populația urbană va crește de la nivelul actual de 3,6 

miliarde la peste 6 miliarde de persoane și că cele mai mari orașe vor deveni megaorașe 

                                                                                                                                                         
1  JO L 77, 15.3.2014, p. 44. 
2  Texte adoptate, P7_TA(2014)0259. 
3  Texte adoptate, P7_TA(2014)0269. 
4  Texte adoptate, P7_TA(2013)0283. 



cu peste 100 de milioane de locuitori; întrucât urbanizarea excesivă subminează 

sustenabilitatea dezvoltării în toate dimensiunile sale; 

E. întrucât Conferința Internațională pentru Populație și Dezvoltare de la Cairo din 1994 a 

solicitat accesul la servicii de sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv la planificarea 

familială; reamintește, în acest sens, că în 2013 aproximativ 289 000 de femei au murit 

în timpul sarcinii și al nașterii; reamintește ODM 5 și necesitatea ca femeile să aibă 

acces la o metodă efectivă/eficace de contracepție și de planificare familială pentru a 

reduce mortalitatea maternă cu aproape o treime; 

F. întrucât reducerea sărăciei este inegală, iar inegalitățile dintre țări și în interiorul 

acestora, care au crescut atât în țările dezvoltate, cât și în țările în curs de dezvoltare, 

reprezintă o provocare majoră în domeniul dezvoltării, în special în țările cu venituri 

reduse și în țările cu venituri medii; întrucât 1,5 miliarde de persoane trăiesc în sărăcie, 

cunoscând privațiuni legate de sănătate, educație și nivelul de trai, în special în state 

fragile și afectate de conflict; 

G. întrucât conflictele violente și crizele umanitare continuă să aibă efecte perturbatoare 

asupra eforturilor de dezvoltare; întrucât femeile sunt afectate în mai mare măsură de 

conflictele militare și de crize; 

H. întrucât sunt necesare eforturi suplimentare pentru a reduce la jumătate numărul 

persoanelor care suferă de foame, dat fiind faptul că 162 de milioane de copii mici 

suferă de malnutriție; întrucât foametea ascunsă poate fi definită drept o carență de 

micronutrienți, care poate genera efecte ireversibile asupra sănătății, precum și 

consecințe socioeconomice legate de reducerea productivității individuale; 

I. având în vedere faptul că anul 2014 este „Anul internațional al agriculturii familiale”; 

J. întrucât Declarația privind dreptul la dezvoltare din 1986 afirmă că dezvoltarea este un 

drept fundamental al omului; întrucât declarația se angajează să adopte o strategie 

„bazată pe drepturile omului”, caracterizată de respectarea tuturor drepturilor omului 

(economice, sociale, culturale, civile și politice); întrucât declarația se angajează în 

egală măsură să consolideze cooperarea internațională; 

K. întrucât schimbările climatice și degradarea mediului pun în pericol măsurile de 

reducere a sărăciei, amplificând vulnerabilitățile existente, numeroase țări în curs de 

dezvoltare fiind în continuare dependente de agricultură și de resurse naturale 

influențate de climă și nedeținând capacitățile de gestionare a riscurilor legate de climă; 

întrucât există o necesitate urgentă de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră la nivel 

mondial și de a obține o gestionare și o guvernanță mai echitabilă și mai sustenabilă a 

resurselor naturale; 

L. întrucât progresele înregistrate în atingerea ODM-urilor legate de sănătate s-au bazat în 

mare măsură pe investițiile în C&D realizate în anii precedenți; întrucât drepturile de 

proprietate intelectuală nu ar trebui să împiedice accesul la medicamente la prețuri 

accesibile; 

M. întrucât accesul la dezvoltare în timpul copilăriei și la educație și formare de cea mai 

înaltă calitate posibilă pentru fiecare copil, tânăr și adult este o condiție prealabilă 

esențială pentru a ieși din cercul vicios al sărăciei și inegalității transmise din generație 

în generație; 



N. întrucât au fost realizate progrese nesemnificative în ceea ce privește egalitatea de gen și 

autonomizarea femeilor; întrucât femeile se confruntă deseori cu discriminări și 

violență; 

O. întrucât, la nivel mondial, femeile și fetele constituie majoritatea celor care trăiesc într-o 

sărăcie extremă, iar egalitatea de gen și drepturile femeilor reprezintă condiții necesare 

pentru a asigura succesul cadrului de dezvoltare globală post-2015; întrucât se 

estimează că, în lume, 800 de femei mor zilnic din cauza complicațiilor în timpul 

sarcinii și nașterii; întrucât Conferința Internațională pentru Populație și Dezvoltare de 

la Cairo din 1994 a solicitat accesul universal la servicii de sănătate sexuală și 

reproductivă și drepturi care pot salva viața; 

P. întrucât femeile reprezintă mai mult de jumătate din numărul migranților; 

Q. întrucât Africa exportă în mod considerabil mai mult capital către lume prin intermediul 

fluxurilor financiare ilegale în comparație cu ceea ce primește din punctul de vedere al 

ajutorului internațional și al transferului de fonduri; 

R. întrucât noul cadru de dezvoltare durabilă oferă ocazia de a asigura implicarea largă a 

societății civile, a autorităților locale și a parlamentelor naționale; 

S. întrucât trebuie să fie create mai multe locuri de muncă noi și decente, pentru a face față 

creșterii demografice la nivel mondial; întrucât sectorul privat reprezintă un generator 

major de locuri de muncă atât în țările dezvoltate, cât și în țările în curs de dezvoltare, 

putând fi, astfel, un partener esențial în lupta contra sărăciei, atunci când există 

mecanisme clare de asigurare a responsabilității și când dispozițiile internaționale din 

domeniul protecției sociale sunt respectate; 

T. întrucât ajutoarele continuă să aibă un rol unic în reducerea sărăciei, reprezentând un 

factor de schimbare în țările în curs de dezvoltare; 

U. întrucât mobilizarea resurselor interne constituie un element important în lupta 

împotriva sărăciei și inegalităților; 

V. întrucât UE și statele sale membre sunt cei mai mari donatori de ajutor pentru 

dezvoltare, trebuind, astfel, să rămână forța motrice în cursul următoarei faze de 

negocieri în cadrul ONU, promovând în special o strategie bazată pe drepturile omului, 

bazată pe nediscriminare, participare și incluziune în conceperea și punerea în aplicare a 

cadrului; 

W. întrucât Concluziile Consiliului din decembrie 2014 vor stabili un set coerent de 

principii, precum și direcțiile principale ale strategiei de negociere; 

X. întrucât articolul 208 din TFUE prevede că eradicarea sărăciei constituie obiectivul 

principal al politicii de dezvoltare a UE, precum și coerența politicii pentru dezvoltare, 

I. Obiectivele de dezvoltare ale mileniului: evaluare și noi provocări 

1. subliniază că peisajul global s-a modificat în ultimii ani, cu schimbări în echilibrul 

economic și politic, și că, deși unele economii în curs de dezvoltare și emergente au 

cunoscut o creștere economică semnificativă, aceste țări se confruntă în continuare cu 

niveluri de inegalitate ridicate și în creștere; consideră că se impune o nouă abordare, 



care să includă guvernanța globală, cu un accent puternic pus pe coerența politicilor în 

favoarea dezvoltării și pe furnizarea de bunuri publice mondiale; 

2. reamintește faptul că, deși au avantajul de a fi simple, ODM-urile nu au abordat factorii 

structurali de fond care duc la sărăcie și la inegalitate; subliniază că cadrul de dezvoltare 

durabilă globală pentru perioada de după 2015 ar trebui să fie transformator, atacând 

cauzele profunde ale sărăciei și inegalității și finalizând, astfel, aspectele rămase în 

cadrul actualelor ODM-uri; 

3. subliniază că ODM-urile definite în 2000 au contribuit la numeroase succese în țări cu 

venituri medii și în țări în curs de dezvoltare, dar că progresele realizate nu au fost 

uniforme, atât în interiorul țărilor, cât și între ele și că, prin urmare, aceste rezultate 

trebuie analizate corect pentru a trage învățăminte în elaborarea cadrului de dezvoltare 

globală pentru perioada de după 2015; 

4. reamintește că, deși ODM-urile au modificat semnificativ în bine viețile oamenilor, 

chestiuni majore precum încălcarea drepturilor omului, inegalitățile, inclusiv 

inegalitatea de gen, conflictele armate și terorismul, schimbările climatice, insecuritatea 

alimentară, lipsa drepturilor de proprietate, lipsa drepturilor de proprietate asupra 

terenurilor, migrația, accesul limitat la serviciile de sănătate și educație, schimbările 

demografice, resursele limitate, pierderea biodiversității, corupția, frauda fiscală și 

evaziunea fiscală, creșterea economică nesustenabilă, șomajul și crizele financiare și 

economice pun încă probleme extrem de complexe și legate între ele pentru deceniile 

următoare, subliniind necesitatea de a găsi noi căi de dezvoltare care ar putea duce la o 

dezvoltare durabilă și favorabilă incluziunii pentru toți; 

5. subliniază că durabilitatea mediului reprezintă o provocare principală, deoarece 

eșecurile în acest domeniu ar putea afecta toate dimensiunile dezvoltării umane; 

reamintește, în special, că degradarea mediului reprezintă un obstacol imens în 

îndeplinirea obiectivului de eradicare a sărăciei extreme și a foametei; reamintește, de 

exemplu, că inegalitățile și conflictele persistente în ceea ce privește resursele limitate 

se află în rândul factorilor-cheie ai conflictelor, foametei, insecurității și violenței, care, 

la rândul lor, sunt factori-cheie care stopează dezvoltarea umană și eforturile pentru 

realizarea unei dezvoltări durabile; 

6. subliniază că noul cadru ar trebui să răspundă cu succes acestor probleme și să abordeze 

chestiuni importante precum respectarea demnității fiecărei ființe umane, dreptatea, 

egalitatea, buna guvernanță, democrația, statul de drept, pacea și securitatea, 

schimbările climatice, reducerea riscului de dezastre și consolidarea rezilienței, 

păstrarea biodiversității, creșterea economică favorabilă incluziunii și sustenabilă, 

drepturile de proprietate și drepturile de proprietate asupra terenurilor, ocrotirea 

sănătății și protecția socială, educația, cercetarea și inovarea și drepturile femeilor, ale 

copiilor, ale tinerilor și ale minorităților; 

7. evidențiază faptul că noul cadru de dezvoltare trebuie să aibă un caracter universal și să 

fie aplicabil în toate țările, inclusiv în statele membre ale UE și, prin urmare, trebuie să 

fie relevant și echitabil atât pentru țările dezvoltate, cât și pentru țările în curs de 

dezvoltare și, totodată, să țină cont de diferitele situații, capacități, politici și priorități 

naționale; subliniază că noile sarcini și responsabilități generate trebuie să fie în egală 

măsură, dar în mod corect, partajate între toate țările; solicită UE să precizeze care sunt 

acțiunile și angajamentele concrete pe care le propune pentru a răspunde la nivel intern 

și internațional principiului universalității; 



8. subliniază că răspunderea reciprocă și transparența la toate nivelurile ar trebui să 

constituie axa noului cadru de dezvoltare și că este important ca guvernele naționale și 

alți actori, inclusiv sectorul privat, să își asume responsabilitatea pentru punerea în 

aplicare a cadrului; 

9. îndeamnă UE să fie în mod activ în fruntea acestui proces pentru definirea unui cadru 

unic de dezvoltare globală, amplu și integrat, pentru perioada de după 2015 și salută 

consensul în jurul ideii că noua agendă de dezvoltare globală necesită consolidarea 

mijloacelor de aplicare și revitalizare a parteneriatului global de dezvoltare durabilă; 

II. Necesitatea unui parteneriat global reînnoit și a unei poziții solide și unitare din 

partea UE 

10. îndeamnă UE să aibă un rol activ în conturarea unui nou parteneriat global care va 

mobiliza lansarea de acțiuni de către toate țările, inclusiv economiile emergente, precum 

și de toate părțile interesate relevante, printre care sectorul privat, organizațiile societății 

civile, autoritățile locale și parlamentele naționale; 

11. solicită UE să adopte o poziție puternică, coerentă și unitară în cadrul viitoarelor 

negocieri interguvernamentale, ținând cont de prioritățile subliniate în prezenta 

rezoluție; 

12. sprijină concluziile Grupului de lucru deschis (GLD) al ONU; consideră, cu toate 

acestea, că cadrul identificat în concluzii ar putea fi în cele din urmă restrâns, menținând 

în același timp echilibrul între eradicarea sărăciei, combaterea inegalităților și cele trei 

dimensiuni ale dezvoltării durabile, și nu în detrimentul abordării bazate pe drepturi și 

nici în cel al unor obiective mai ambițioase și inovatoare; 

13. subliniază că noul cadru global ar trebui să includă arhitectura instituțională adecvată, 

abordând principalele obiective legate de eradicarea sărăciei, combaterea inegalităților 

și promovarea dezvoltării durabile, cu orientări clare pentru supravegherea punerii în 

aplicare, și că această arhitectură ar trebui să aibă în vedere și complexitatea și 

interconexiunile dintre diferitele părți ale viitorului cadru; 

14. consideră că coerența politicilor pentru dezvoltare durabilă (CPD) reprezintă un 

instrument-cheie pentru punerea în aplicare a cadrului post-2015; în acest scop, solicită 

UE să asigure faptul că orientările, evaluările de impact și mecanismele de monitorizare 

și raportare necesare transformă CPD într-o realitate în acest cadru; 

15. subliniază că universalitatea agendei de dezvoltare globală după 2015 presupune 

angajamente mai ambițioase din partea UE și a statelor membre ale acesteia; subliniază 

că noile obiective de dezvoltare durabilă (ODD) din cadrul global trebuie să se reflecte 

în politicile externe și interne ale UE; 

III. Domenii prioritare 

16. reamintește că eradicarea sărăciei trebuie să rămână principala prioritate a agendei de 

dezvoltare globală pentru perioada de după 2015, alături de abordarea aspectelor 

interdependente ale sustenabilității economice, ecologice și sociale, precum și un 

parteneriat global consolidat; 

Eradicarea sărăciei, combaterea inegalităților și dezvoltarea durabilă 



17. subliniază faptul că eradicarea sărăciei și combaterea inegalităților, împreună cu 

dezvoltarea durabilă ar trebui să stea la baza noului cadru de dezvoltare globală pentru 

perioada de după 2015; subliniază necesitatea ca acest cadru să aibă în centru oamenii și 

să abordeze lipsa de justiție, aplicând o abordare bazată pe drepturi, având ca scop 

reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între ele, drept o prioritate-cheie a noului 

cadru; 

18. consideră că inegalitatea împiedică dezvoltarea și eforturile de reducere a sărăciei; 

reafirmă că eradicarea sărăciei, egalitatea și dezvoltarea durabilă sunt posibile numai 

dacă toate grupurile vulnerabile sunt luate în considerare și dacă sunt promovate accesul 

echitabil, utilizarea sustenabilă a resurselor și buna guvernanță; invită UE și statele sale 

membre să sprijine ODD 10, așa cum au fost propuse de GLD al ONU, ca un obiectiv 

de sine stătător în noul cadru; 

19. evidențiază necesitatea unui obiectiv privind eradicarea sărăciei extreme de la nivelul de 

2 dolari pe zi, în condițiile în care cadrul se vrea a fi cu adevărat transformator; 

20. evidențiază ideea că noul cadru ar trebui să abordeze aspectele multidimensionale ale 

sărăciei și inegalității, care nu se limitează la lipsa veniturilor, ci implică persoana 

umană, sub aspectul demnității sale și în toate dimensiunile, inclusiv cea socială, ale 

acesteia; subliniază că pauperitatea nu ar trebui evaluată exclusiv în funcție de venit, ci 

și în raport cu indicatorii de bunăstare, pe lângă PIB; 

21. recomandă susținerea consolidării statului printr-un sprijin bugetar general și/sau 

sectorial mai mare și condiționat pe criterii de bună guvernanță; 

22.  în mod similar, subliniază faptul că, într-o economie globalizată în mare parte, puterea 

de negociere a forței de muncă a fost redusă odată cu liberalizarea, ceea ce pune, în 

schimb, în pericol exercitarea drepturilor enumerate în Declarația Universală a 

Drepturilor Omului și în Agenda privind munca decentă; în consecință, îndeamnă UE să 

elaboreze strategia sa de politică comercială astfel încât să mențină și să protejeze 

standarde sociale și de mediu înalte, descurajând în același timp orice formă de dumping 

social sau ecologic; 

23. subliniază că există o intercorelare importantă între buna guvernanță, creșterea 

economică sustenabilă și reducerea inegalităților sociale; subliniază importanța 

promovării egalității de șanse și drepturi, precum și a dialogului social; solicită o 

definiție a sărăciei mai extinsă decât cea bazată exclusiv pe PIB, care să prevadă măsuri 

mai ample de realizare a progresului și a bunăstării; 

24. reamintește rolul economic și social determinant al unei clase mijlocii puternice și 

stabile; subliniază necesitatea de a implica în mai mare măsură clasa mijlocie în 

procesul politic, promovând, astfel, o creștere economică favorabilă incluziunii; 

25. solicită promovarea dezvoltării sustenabile din punct de vedere ecologic în toate țările, 

atât cele dezvoltate, cât și cele în curs de dezvoltare, prin utilizarea sustenabilă a 

resurselor naturale regenerabile și prin protejarea mediului; 

26. subliniază necesitatea promovării dezvoltării durabile prin echilibrarea dezvoltării 

regionale, promovând dezvoltarea localităților și a orașelor mai mici și împiedicând o 

creștere prea puternică a marilor orașe; 

Abordarea bazată pe drepturile omului  



27. salută includerea promovării unei abordări bazate pe drepturile omului și centrate pe 

oameni printre Obiectivele în materie de dezvoltare durabilă propuse de Grupul de lucru 

deschis al ONU; își exprimă preocuparea, totuși, față de neadoptarea unei abordări mai 

ambițioase, subliniind că o asemenea abordare este esențială pentru a combate cauzele 

profunde ale sărăciei, excluziunii sociale și inegalității;  

28. subliniază universalitatea, indivizibilitatea și interdependența tuturor drepturilor ale 

tuturor oamenilor, fără nicio discriminare de orice fel, începând cu dreptul fundamental 

la demnitate al tuturor ființelor umane, acordându-se o atenție deosebită drepturilor 

femeilor și fetelor, inclusiv promovarea accesului universal la sănătatea și drepturile 

sexuale și reproductive, precum și protejarea și respectarea drepturilor migranților și ale 

minorităților, inclusiv ale persoanelor LGBTI și ale persoanelor cu HIV; subliniază 

importanța respectării și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități în noul cadru; 

29. solicită UE să sublinieze importanța acordării unui loc prioritar pe agenda post-2015 

adoptării și punerii în aplicare a unui cadru juridic adecvat, evidențiind, totodată, că 

politicile naționale și locale ar trebui să combată corupția și impunitatea, asigurând 

accesul la instanțe judiciare imparțiale și independente și la căi de atac eficace pentru 

încălcarea drepturilor omului, în special ale grupurilor marginalizate, precum și la 

protecția apărătorilor drepturilor omului; subliniază că cadrul de dezvoltare globală 

post-2015 trebuie să garanteze buna guvernanță, democrația și statul de drept; 

30. invită UE să-și dubleze eforturile menite să garanteze că, în cadrul viitoarelor negocieri 

interguvernamentale, abordarea bazată pe drepturile omului și dreptul la dezvoltare 

devin conceptele definitorii ale cadrului de dezvoltare globală post-2015 și că, prin 

urmare, pilonii esențiali ai abordării bazate pe drepturile omului, și anume principiile 

universalității, indivizibilității, egalității și nediscriminării, responsabilității și statului de 

drept, participării și incluziunii sunt incluși în conceperea, aplicarea și monitorizarea 

cadrului de dezvoltare pentru perioada de după 2015; subliniază importanța menținerii 

ODD 16, propuse de GLD al ONU, ca un obiectiv de sine stătător în noul cadru; 

Prevenirea conflictelor, redresarea post-conflict, consolidarea păcii și promovarea unei păci 

durabile 

31. consideră că cadrul de dezvoltare globală de după 2015 ar trebui să reflecte în mod 

corespunzător Noul acord privind implicarea în statele fragile și obiectivele de 

consolidare a păcii și a statelor convenite la Busan; subliniază că, în noul cadru, trebuie 

acordată o atenție specială statelor fragile; salută faptul că promovarea unor societăți 

pașnice este una dintre prioritățile UE și că evoluează ca un element important al noului 

cadru; subliniază, de asemenea, că este imperativă angajarea în parteneriate structurale, 

susținute și pe termen lung, care să acorde prioritate reformei sectorului securității și 

instituirii statului de drept și a instituțiilor democratice; 

32. subliniază faptul că noul cadru trebuie să abordeze factorii determinanți ai conflictelor și 

fragilității; cere ca instituțiile europene să instituie proceduri mai reactive în situațiile 

post-conflictuale și să adopte o strategie care să permită ca ajutorul pentru dezvoltare să 

servească în mod optim obiectivelor în materie de securitate; 

33. condamnă ferm lipsa urmăririi și a pedepsirii în zonele de conflict, în special în ceea ce 

privește violența sexuală îndreptată împotriva femeilor și fetelor; subliniază necesitatea 

de a dubla eforturile pentru protecția civililor afectați de conflicte armate, de a 

îmbunătăți accesul la asistență psihologică, în special pentru femei și copii, și de a 



consolida legătura dintre ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare în noul cadru 

global; 

34. recunoaște contribuția importantă a femeilor la prevenirea conflictelor și la eforturile de 

consolidare a păcii și solicită, prin urmare, promovarea Rezoluției 1325 a Consiliului de 

Securitate al ONU, pentru a asigura participarea femeilor la soluționarea conflictelor și 

edificarea democrației; 

Atenuarea schimbărilor climatice, protecția mediului și reducerea riscurilor de dezastre 

35. consideră că atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea trebuie să fie 

integrate efectiv printre prioritățile cadrului de dezvoltare globală post-2015, ca o 

chestiune transversală și într-o manieră vizibilă și ambițioasă; susține gama extinsă de 

măsuri care vizează soluționarea efectelor schimbărilor climatice și asigurarea unui 

viitor mai bun pentru tânăra generație, inclusiv prin eliminarea treptată a subvențiilor 

dăunătoare pentru mediu; subliniază că ar trebui să se acorde o atenție specială energiei 

durabile, deoarece este esențială pentru atenuarea schimbărilor climatice; 

36. subliniază că procesul de integrare nu ar trebui să conducă la devierea asistenței oficiale 

pentru dezvoltare (AOD) înspre politicile climatice care nu reduc în mod direct sărăcia;  

37. consideră că numeroase comunități sărace suportă deja consecințele schimbărilor 

climatice, deși sunt cel mai puțin responsabile pentru ele; reamintește că este necesar să 

se ia măsuri urgente pentru reducerea emisiilor, punându-se un accent special pe 

strategiile fără emisii de dioxid de carbon; subliniază că trecerea la o economie eficientă 

din punct de vedere energetic și bazată pe resurse regenerabile poate duce la progrese în 

lupta împotriva sărăciei; consideră că UE ar trebui să sprijine accesul universal la 

serviciile energetice regenerabile, fiabile și abordabile; 

38. salută faptul că atenuarea schimbărilor climatice și utilizarea sustenabilă a resurselor 

naturale se bucură de o mare importanță în documentul final al Grupului de lucru 

deschis și sunt integrate în acesta, printre ele numărându-se și conservarea oceanelor și 

mărilor, precum și conservarea biodiversității și a pădurilor; 

39. subliniază importanța includerii asistenței umanitare, a măsurilor de consolidare a 

capacităților, de prevenire și a măsurilor participative de jos în sus în noul cadru, pentru 

a reduce cu succes riscul de dezastre și a întări rezistența în fața acestora; subliniază 

necesitatea consolidării asistenței internaționale, a coordonării și a resurselor destinate 

măsurilor de răspuns la situații de urgență și a măsurilor de redresare și de reconstrucție 

în urma dezastrelor;  

40. recunoaște rolul special al femeilor, care contribuie la sustenabilitate, și solicită, prin 

urmare, integrarea perspectivei egalității de gen în politicile de mediu și în politicile 

privind schimbările climatice, pentru a asigura reducerea inegalității de gen în ceea ce 

privește accesul la resursele de adaptare la schimbările climatice și controlul acestora; 

Securitatea alimentară, nutriția, agricultura sustenabilă, combaterea degradării terenurilor, 

apa și sistemele de canalizare 

41. salută apariția securității alimentare și nutriționale drept un domeniu prioritar pentru 

noul cadru de dezvoltare globală și includerea în documentul final al GLD a unui 

obiectiv de sine stătător privind eliminarea foametei, realizarea securității alimentare și 

îmbunătățirea nutriției, precum și promovarea agriculturii sustenabile; recunoaște 



nevoile specifice ale femeilor care lucrează în agricultură, în ceea ce privește securitatea 

alimentară, de care să se țină cont la elaborarea noului cadru; 

42. subliniază că este important să se ia în considerare corelațiile cu creșterea productivității 

agriculturii și pescuitului sustenabil, având ca efect reducerea pierderilor și risipei de 

alimente, gestionarea transparentă a resurselor naturale și adaptarea la schimbările 

climatice; 

43. subliniază că securitatea proprietății funciare pentru micii producători, care ține cont de 

drepturile tradiționale de folosință a terenurilor, stimulează economiile locale și crește în 

același timp securitatea alimentară; 

44. consideră că este necesară extinderea conceptului de securitate alimentară și consideră 

alimentele un drept fundamental al omului, pentru a face posibilă stabilirea unui 

obiectiv clar „Foamete zero” și a pune capăt scandalului legat de foamete până în 2025; 

subliniază că eforturile de eradicare a foametei și a malnutriției, precum și a 

fenomenului „foametei ascunse” ar trebui să se concentreze în special pe copii și pe 

femeile care alăptează; 

45. subliniază importanța implementării angajamentelor Rio+20 privind degradarea 

terenurilor în toate statele și a orientărilor FAO privind dreptul la hrană și proprietatea 

funciară; subliniază importanța bunei guvernanțe la nivel mondial în prevenirea 

confiscărilor de terenuri; 

46. pune accentul pe necesitatea consolidării bunei guvernanțe în sectorul funciar și a 

protejării terenurilor împotriva riscului tot mai mare de a fi acaparate de consorțiile de 

întreprinderi; 

47. subliniază că este important să se ia în considerare accesul universal la apă potabilă, la 

sisteme de canalizare și gestionare integrată a apei; subliniază că este nevoie să se 

întreprindă acțiuni pentru reducerea utilizării substanțelor chimice periculoase și 

prevenirea poluării; 

Sănătate și educație 

48. consideră că sectorul sănătății este crucial pentru dezvoltarea economică și socială a 

societăților; prin urmare, invită UE să se concentreze în noul cadru global pe 

promovarea unor programe echitabile, universale și sustenabile de protecție a sănătății, 

acordând o atenție specială serviciilor de sănătate și îngrijire a copiilor și mamelor 

oferite la prețuri accesibile, inclusiv prin stabilirea unui obiectiv ambițios de eradicare a 

deceselor în rândul mamelor, nou-născuților și copiilor care pot fi prevenite, precum și 

de eradicare a epidemiei de SIDA, a tuberculozei, malariei și a altor boli contagioase; 

49. recunoaște sănătatea ca un drept al omului; subliniază importanța îmbunătățirii 

accesului universal la igienă și la servicii și asigurări de sănătate de înaltă calitate, 

inclusiv în ceea ce privește serviciile de sănătate sexuală și reproductivă; invită UE să 

acorde o importanță specială prevenirii excluziunii și discriminării grupurilor cel mai 

vulnerabile din perspectiva sistemelor de sănătate; 

50. subliniază importanța uriașă a continuării eforturilor pentru îmbunătățirea accesului la 

apă, salubritate și igienă, acesta fiind un aspect transversal care afectează atingerea altor 

obiective din agenda post-2015, inclusiv în ceea ce privește sănătatea, educația și 

egalitatea de gen; 



51. subliniază că educația este esențială pentru dezvoltarea unor societăți autonome; solicită 

ca accesul la educația de calitate la toate nivelurile să se reflecte în noul cadru de 

dezvoltare globală și ca acesta să trateze și chestiunea accesului la educație în situațiile 

de urgență și de criză; subliniază nevoia stimulării cetățeniei participative prin 

exercitarea deplină a drepturilor civice și politice, precum și prin construirea unor 

societăți inovatoare bazate pe cunoaștere; 

52. îndeamnă Comisia să promoveze ca o prioritate eliminarea inegalităților în accesul la 

sănătate și educație în perioada post-2015 și să includă măsuri specifice destinate 

persoanelor defavorizate și grupurilor expuse riscului de discriminare; 

Rolul central al femeilor în cadrul de dezvoltare globală post-2015 

53. salută recunoașterea emancipării femeilor și fetelor și importanței egalității de gen drept 

o prioritate în documentul final al Grupului de lucru deschis (GLD), ținând seama de 

rolul central al femeilor în noul cadru de dezvoltare globală; invită UE și statele sale 

membre să sprijine solicitarea GLD pentru un obiectiv de sine stătător privind egalitatea 

de gen, asigurând totodată integrarea principiului egalității între femei și bărbați în toate 

obiectivele, și să promoveze includerea unor obiective ambițioase legate de drepturile 

femeilor și fetelor și punerea în aplicare consolidată a acestor obiective; 

54. reafirmă importanța eliminării tuturor formelor de discriminare și violență împotriva 

fetelor și femeilor în noul cadru; subliniază importanța eliminării tuturor dispozițiilor 

legale și a practicilor discriminatorii; îndeamnă UE să înscrie eliminarea tuturor 

formelor de violență, precum violența domestică, traficul de persoane, exploatarea 

sexuală și hărțuirea sexuală, precum și a tuturor practicilor generatoare de suferințe, 

inclusiv a căsătoriei între copii, la vârste fragede sau forțate și a mutilării genitale 

feminine, în lista priorităților din domeniul drepturilor omului incluse în noul cadru 

global; 

55. consideră că agenda mondială post-2015 ar trebui să transmită un mesaj clar privind 

participarea femeilor la procesele decizionale; 

56. subliniază importanța asigurării accesului egal la locuri de muncă pentru femei și 

bărbați, precum și a remunerării egale a muncii care are aceeași valoare peste tot; 

recunoaște necesitatea salvgardării dreptului femeilor care au copii de a-și păstra în tot 

acest timp locul de muncă; 

57. subliniază importanța îmbunătățirii accesului fetelor la toate nivelurile de educație și a 

înlăturării obstacolelor pe motive de gen din calea procesului de învățare; 

58. subliniază importanța garantării accesului universal la servicii de sănătate cum ar fi 

planificarea familială, inclusiv la serviciile și la drepturile în materie de sănătate sexuală 

și reproductivă; 

59. atrage atenția asupra necesității de a institui metode de protecție eficace specifice pentru 

femeile migrante și recunoaște importanța dreptului femeilor de a migra și de a se 

integra într-o nouă cultură; 

Creșterea economică favorabilă incluziunii și sustenabilă, ocuparea forței de muncă și 

crearea de locuri de muncă decente 



60. subliniază că o creștere economică favorabilă incluziunii și sustenabilă, însoțită de 

crearea de locuri de muncă decente și de utilizarea eficientă a resurselor în vederea 

trecerii la un model de consum și de producție mai sustenabil, precum și atenuarea 

schimbărilor climatice, este crucială pentru succesul agendei post-2015; consideră că 

definirea unor indicatori calitativi va fi esențială pentru a se monitoriza atât gradul în 

care progresele în materie de dezvoltare sunt favorabile incluziunii și durabile, cât și 

măsura în care sunt abordate necesitățile persoanelor cel mai defavorizate și ale 

grupurilor cel mai vulnerabile; 

61. subliniază că este crucial să se monitorizeze măsura în care dezvoltarea economică 

include grupurile cele mai defavorizate și mai vulnerabile și măsura în care salariile 

rămân conforme cu creșterea productivității; reamintește că statului îi revine 

responsabilitatea de a furniza servicii sociale de bază cetățenilor săi, contribuind astfel 

la eradicarea sărăciei; consideră că este esențial să se stabilească praguri de protecție 

socială definite la nivel național și o reglementare în ceea ce privește veniturile minime 

în țările în curs de dezvoltare; 

62. invită UE să promoveze un mediu favorabil pentru întreprinzători, comerț, investiții și 

inovare, care să ducă la reducerea inegalităților și să vizeze consolidarea justiției 

sociale; 

63. subliniază necesitatea eliminării treptate a muncii copiilor în noul cadru de dezvoltare 

globală; 

64. solicită un nou cadru global, care să creeze un sistem comercial mai echitabil și 

sustenabil, bazat pe dialog, transparență și respect, urmărind o mai mare echitate în 

comerțul internațional; consideră că mișcarea Fair Trade este un exemplu de parteneriat 

de succes, care implică participarea a numeroase părți interesate din întreaga lume și 

care funcționează la diferite stadii ale lanțului de aprovizionare, asigură accesul pe piață 

pentru producătorii dezavantajați, în special pentru femei, garantează mijloace durabile 

de subzistență, respectă standardele de muncă, elimină treptat munca copiilor și 

încurajează agricultura și practicile de producție agricolă ecologice; 

65. subliniază că este necesar ca noul cadru global să promoveze un sistem comercial 

multilateral universal, transparent, bazat pe reguli, deschis, nediscriminatoriu și 

echitabil în cadrul OMC; invită UE să își reconsidere strategia pentru politicile de 

dezvoltare durabilă, inclusiv comerțul echitabil; 

66. solicită sprijin pentru dezvoltarea unor stimulente economice, cum ar fi crearea de 

locuri de muncă verzi; 

67. subliniază importanța abordării în noul cadru global a șomajului în rândul tinerilor; 

Sectorul privat  

68. subliniază că sectorul privat poate fi un factor determinant al creșterii economice 

sustenabile și favorabile incluziunii, dacă se ține seama de principiile-cheie ale 

dezvoltării, cum ar fi drepturile omului, drepturile lucrătorilor, răspunderea companiilor 

și mecanismele de transparență, dialogul social și angajamentele legate de mediu; invită 

UE să susțină dezvoltarea unor sisteme de reglementare care ar reduce birocrația 

excesivă, ar promova buna guvernanță, ar combate mita și corupția și ar promova 

crearea de locuri de muncă; insistă asupra necesității de a îmbunătăți responsabilitatea 



socială a întreprinderilor multinaționale, prin intermediul unor norme cu caracter juridic 

obligatoriu; în aceste condiții, consideră că sectorul privat ar trebui să fie un factor 

determinant al creșterii economice sustenabile și favorabile incluziunii; 

69. solicită norme transparente și echitabile la accesul pe piețele locale și internaționale, 

care să asigure oportunități egale tuturor părților interesate implicate; 

70. subliniază că responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI) ar trebui să reprezinte un 

element important al noului cadru;  

71. solicită UE să se asigure că toate fluxurile de ajutor destinate sectorului privat respectă 

principiile eficacității dezvoltării și că sectorul privat din țările în curs de dezvoltare are 

ca obiectiv scoaterea populației din sărăcie; 

72. salută recomandarea Consiliului de a se pune un accent sporit pe sprijinul pentru IMM-

uri, prin crearea unui mediu favorabil micilor antreprenori și facilitarea accesului la 

finanțare și la formare;  

73. sprijină îndeosebi o extindere în continuare a inițiativei pentru antreprenoriat social în 

domeniul cooperării pentru dezvoltare; solicită crearea de noi instrumente care să 

sprijine o mai bună cooperare între întreprinderile mici și mijlocii, atât în țările 

dezvoltate, cât și în țările în curs de dezvoltare; 

74. îndeamnă UE să acorde prioritate justiției fiscale și mobilizării resurselor interne în 

agenda post-2015, întrucât ar trebui să joace un rol major în transformarea societății, 

eradicarea sărăciei și reducerea inegalităților; 

Societatea civilă 

75. recunoscând nevoia unei abordări participative în noul cadru, care ar trebui să își 

propună să implice actori de la toate nivelurile, subliniază rolul crucial pe care 

organizațiile societății civile (OSC), inclusiv organizațiile de femei, din perspectiva 

rolului central al femeilor în dezvoltarea mondială, îl joacă în calitate de catalizatori ai 

dezvoltării și promotori ai universalității, egalității, incluziunii, responsabilității și 

transparenței; subliniază importanța dialogului cu organizațiile locale și a facilitării 

participării directe a oamenilor și a comunităților; 

76. subliniază rolul special al OSC în promovarea statului de drept, a justiției, a drepturilor 

omului și a principiile democratice, în special în țările în care consolidarea statului este 

în stadiu incipient, iar capacitățile guvernamentale sunt limitate; 

Autoritățile locale și parlamentele naționale 

77. subliniază importanța includerii autorităților locale și a parlamentelor naționale în 

planificarea, aplicarea și finanțarea programelor de dezvoltare; insistă că acest lucru ar 

presupune un proces cu adevărat participativ, derulat încă din faza de planificare și, din 

acest punct de vedere, ajutorul public descentralizat trebuie să fie recunoscut și 

consolidat; 

IV. Mobilizarea resurselor financiare 

78. îndeamnă statele membre să își respecte angajamentul de a aloca cel puțin 0,7 % din 

VNB pentru AOD, inclusiv cel puțin 0,2 % din VNB pentru țările cel mai puțin 



dezvoltate și alte state cu un grad ridicat de vulnerabilitate; invită UE să adopte o 

abordare internațională coerentă și cuprinzătoare în ceea ce privește finanțarea după 

2015; reiterează că este necesar ca UE să continue să colaboreze îndeaproape cu alți 

donatori pentru a dezvolta noi mecanisme financiare inovatoare, ca de pildă taxa pe 

tranzacțiile financiare; 

79. subliniază importanța respectării principiului asumării în contextul dezvoltării; insistă că 

este necesar să se intensifice dialogul politic dintre donatori și țările partenere; 

80. reamintește Comisiei și statelor membre că AOD trebuie să rămână coloana vertebrală a 

politicii europene de cooperare pentru dezvoltare care are drept obiectiv eradicarea 

sărăciei; 

81. solicită UE să evalueze mecanismele de combinare pentru a se asigura că sunt 

transparente și responsabile și că au un impact real asupra dezvoltării durabile; invită 

Comisia să publice linii directoare bazate pe strategiile armonizate de reducere a 

sărăciei; 

82. își reiterează solicitarea de a face din combaterea corupției, a spălării de bani, a fraudei 

și a evaziunii fiscale, a paradisurilor fiscale, a fluxurilor ilicite de capital și a structurilor 

fiscale dăunătoare o prioritate absolută a programelor de finanțare pentru dezvoltare; 

reamintește că, potrivit estimărilor, țările în curs de dezvoltare au pierdut aproape 6 000 

de miliarde USD în fluxuri financiare ilicite în cursul ultimului deceniu, ceea ce 

depășește cu mult fluxurile AOD din aceeași perioadă, și insistă, prin urmare, asupra 

importanței consolidării transparenței și a bunei guvernanțe la nivel mondial; 

83. solicită UE să faciliteze parteneriatele de tip public-privat atunci când acest lucru este 

posibil și să facă o prioritate din utilizarea experienței, expertizei și sistemelor de 

management din sectorul privat, în parteneriat cu resursele publice; 

84. invită UE să sprijine în continuare țările în curs de dezvoltare în eforturile lor de a spori 

mobilizarea resurselor interne publice și private și să le ofere asistență în procesul de 

instituire a unor sisteme fiscale sustenabile și echitabile, ceea ce ar duce la reducerea 

sărăciei și a dependenței de ajutoare; 

V. Indicatori și stabilirea responsabilității 

85. subliniază că disponibilitatea unor date accesibile și defalcate fiabile este esențială 

pentru a se elabora politici adecvate privind noul cadru de dezvoltare și pentru a 

determina guvernele și comunitatea internațională să își asume răspunderea; 

86. subliniază că sunt necesare mecanisme de răspundere clare pentru a asigura că atât țările 

dezvoltate, cât și cele în curs de dezvoltare își respectă angajamentele și rezolvă în mod 

eficace problema sărăciei și provocările legate de sustenabilitate pe care le va aborda 

cadrul post-2015; subliniază că acest cadru trebuie să se bazeze pe dovezi și să includă 

obiective financiare și mecanisme de răspundere și monitorizare riguroase la toate 

nivelurile; reamintește că mecanismele de monitorizare ar trebui să includă un proces de 

revizuire bazat pe deschidere și transparență; 

o 

o     o 



87. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, 

precum și președintelui Grupului deschis de lucru privind obiectivele de dezvoltare 

durabilă. 


