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IEROSINĀJUMI 

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā 

iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atkārtoti uzsver, ka ES un tās dalībvalstīm vajadzētu uzņemties vadošo lomu saistībā ar 

attīstības programmu laikposmam pēc 2015. gada un sadarboties ar ANO un visām 

ieinteresētajām personām, lai nodrošinātu vērienīgu saistību uzņemšanos nolūkā īstenot 

turpmākos ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM); uzsver, ka šajos centienos ES ir 

saistošas vērtības, kas kopīgas visām tās dalībvalstīm; 

2. uzskata, ka ES un UNDP ir jāpastiprina kopīgie centieni veicināt kopējas vērtības un 

atbalstīt valdības, pilsonisko sabiedrību un iedzīvotājus nabadzīgākās valstīs tādās 

svarīgās politikas jomās kā spēju veidošana, institucionālā attīstība, cīņa pret korupciju, 

sieviešu un vīriešu līdztiesība, palīdzība saistībā ar vēlēšanām, krīžu novēršana un 

stāvokļa stabilizēšana, katastrofu riska samazināšana un klimata pārmaiņas; 

3. aicina Komisiju un ANO specializētās aģentūras, fondus un programmas izveidot augsta 

līmeņa dialogu par IAM īstenošanu, lai saskaņotu ES un ANO politiku, programmas un 

darbības; uzsver dezagregētu un pieejamu datu nozīmi progresa uzraudzībā un rezultātu 

izvērtēšanā saistībā ar ES un ANO partnerību; 

4. prasa ES un UNDP pastiprināt centienus, lai nodrošinātu, ka starptautisku uzņēmumu 

darbība nabadzīgākās valstīs tiek cieši uzraudzīta, jo īpaši attiecībā uz tādiem attīstībai 

sistēmiski svarīgiem jautājumiem kā cilvēktiesības, darba ņēmēju tiesības un vides 

aizsardzība; 

5. uzsver, cik svarīga ir ES un UNDP sadarbība palīdzības efektivitātes jomā; uzsver 

saistības attiecībā uz pasaules partnerību efektīvai sadarbībai attīstības jomā un mudina 

visas valstis, kā arī privātā sektora dalībniekus uzņemties šādas saistības; 

6. uzsver, cik svarīgi nabadzīgāko valstu attīstībai ir tas, lai ANO pieņemtu saistošus 

noteikumus par starptautisku uzņēmumu darbībām un rīcību cīņai pret nodokļu 

nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas; 

7. uzsver ES un ANO attiecību nozīmīgumu miera uzturēšanas, konflikta deeskalācijas un 

starpniecības jomā un atzinīgi vērtē dažus pēdējos gadus vērojamo sakaru 

nostiprināšanu starp EĀDD un ANO Politisko jautājumu departamentu (DPA); aicina 

palielināt ES atbalstu, tostarp Starpniecības atbalsta nodaļai; pauž nožēlu par to, ka 

joprojām vērojama tendence dalībvalstīm samazināt savus personīgos ieguldījumus 

ANO misijās; 

8. aicina turpināt ES un ANO sadarbību veselības aizsardzības, HIV/AIDS ārstēšanas, 

izglītības, pārtikas un uztura nodrošinājuma, ūdens, sanitārijas un higiēnas, bērnu 

aizsardzības, dzimumu līdztiesības, sociālās integrācijas, klimata politikas, humanitārās 

palīdzības, migrācijas, cilvēktiesību, visu veidu diskriminācijas izskaušanas, labas 

pārvaldības un demokrātijas veidošanas jomā, jo īpaši nolūkā apkarot korupciju, 

izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nelikumīgas finanšu plūsmas un veicināt 

konfliktu novēršanas pasākumus; 
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9. atzinīgi vērtē 2012. gadā izveidoto ES un UN Women partnerību, kuras mērķis ir 

veicināt dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesības visā pasaulē; prasa izvērtēt šo 

partnerību, ņemot vērā iespēju stiprināt šīs saites; 

10. prasa uzlabot ES un ANO sadarbību, lai atvieglotu pilsoniskās sabiedrības dalību 

politikas procesā, īpaši koncentrējoties uz sievietēm, kuras joprojām tiek ievērojami 

atstumtas no politikas jomas; 

11. uzsver ES un ANO partnerības nozīmīgumu turpmāko paaudžu dzīves līmeņa 

uzlabošanā un uzsver bērnu īpašo neaizsargātību, kā arī viņu izšķirošo lomu, lai 

nodrošinātu ilgtspējīgu un taisnīgu attīstību visiem; atzīst, ka ilgstošā ES un UNICEF 

sadarbība ir būtiska, lai aizsargātu bērnus ārkārtas situācijās un sasniegtu visus ar 

bērniem saistītos IAM; 

12. atkārtoti uzsver, ka ES ir jāuzņemas vadošā loma cīņā pret klimata pārmaiņām un 

jāturpina sadarbība ar ANO šajā jomā, ņemot vērā jaunattīstības valstu īpašo situāciju 

un it īpaši pirms IAM un COP 21 Parīzes nolīguma pieņemšanas; 

13. uzsver ES un ANO partnerības nozīmi, globālu bēgļu krīžu pamatcēloņu un seku un 

ārkārtas humanitārās situāciju risināšanā; atkārtoti uzsver, cik ļoti svarīgi ir pārredzami 

izmantot attīstības palīdzību un koordinēt visu starptautisko dalībnieku darbu, 

vienlaikus sniedzot tehnisku palīdzību un mobilizējot pietiekamus līdzekļus, lai 

aizsargātu visneaizsargātākās iedzīvotāju grupas, tostarp bērnus, un lai nodrošinātu, ka 

tiek ievērotas migrantu tiesības uz starptautisko aizsardzību; tāpēc aicina turpināt 

sadarbību un dialogu, gatavojoties Pasaules humānās palīdzības samitam 2016. gadā. 
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