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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo rekomendacijos 
projektą įtraukti šiuos pasiūlymus:

Tūkstantmečio vystymosi tikslai (TVT)

a) imtis tvirto vadovaujamo vaidmens po 2010 m. JT susitikimo dėl Tūkstantmečio 
vystymosi tikslų, kad būtų skatinama siekti šių tikslų:

– sustiprinti pasiryžimą pasiekti tikslus iki 2015 m.,

– pradėti diskusijas apie tai, kaip būtų galima palaikyti ir po 2015 m. skatinti tvirtą 
tarptautinės bendruomenės įsipareigojimą siekti užtikrinti tvarų vystymąsi ir skurdo 
panaikinimą remiantis įgyta patirtimi ir mokantis iš klaidų, padarytų stengiantis 
pasiekti TVT,

– skatinti valstybės kūrimą, gerą demokratinį valdymą ir konfliktų prevenciją ir imtis 
būtinų priemonių kovojant su korupcija, mokesčių vengimu, mokesčių slėpimu ir 
kapitalo nutekėjimu,

– ragina JT Generalinę Asamblėją taikyti privalomą priemonę, padėsiančią užkirsti kelią 
neteisėtam kapitalo nutekėjimui ir mokesčių slėpimui besivystančiose šalyse siekiant 
užtikrinti visišką tarptautinių finansinių sandorių skaidrumą,

– prioritetą teikti su vystymusi susijusių mokesčių besivystančiose šalyse klausimų 
sprendimui remiant veiksmingas ir perspektyvias mokesčių sistemas, kad būtų 
užtikrintas tvarus vystymosi finansavimo šaltinis, o ilgainiui jomis pakeista 
priklausomybė nuo užsienio pagalbos,

– gerinti naujoviškų finansavimo mechanizmų įgyvendinimą siekiant TVT ir klimato 
kaitos tikslų, pvz., taikyti finansinių sandorių mokestį;

Mažiausiai išsivysčiusios šalys (MIŠ)

b) spręsti vyriausybės remiamų užsienio investuotojų šiuo metu vykdomo žemės ūkio 
paskirties žemės supirkimo, ypač MIŠ, klausimą, nes jei nebus jis tinkamai išspręstas, 
iškiltų grėsmė apsirūpinimo maistu vietoje saugumui ir gali kilti didelių ir plataus masto 
neramumų;

c) teikti pirmenybę apsirūpinimo maistu saugumui, žemės ūkio našumui, infrastruktūrai, 
gebėjimų stiprinimui, integraciniam ekonomikos augimui, palankioms rinkoms ir naujam 
verslui, galimybei naudotis technologijomis ir žmogiškajam bei socialiniam vystymuisi 
mažiausiai išsivysčiusiose šalyse pagal veiksmų programą, priimtą 4-ojoje JT 
konferencijoje dėl MIŠ;

d) užtikrinti stebėsenos ir audito mechanizmų, susijusių su JT mažiausiai išsivysčiusių šalių 
veiksmų programos įgyvendinimu, veiksmingumą; 
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e) užtikrinti, kad MIŠ ir jų partnerių veiksmų planuose ilgalaikis ir tvarus vystymasis ir 
toliau liktų visapusiškas ir nuoseklus siekis;

Kova su nelygybe

f)  užtikrinti, kad vidutines pajamas gaunančios šalys, kuriose nelygybė yra didelė, toliau 
gautų paramą ir lėšų tam, kad būtų mažinamas skurdas ir didinama socialinė sanglauda, 
nes daugiausia neturtingų žmonių gyvena vidutines pajamas gaunančiose šalyse;

g) atsižvelgiant į tai, kad didžiąją neturtingų gyventojų dalį sudaro moterys, remti lyčių 
nelygybės mažinimą ir moterų teisių didinimą bei vystymąsi;

Pagalbos veiksmingumas

h) ištirti, kaip pagalbos veiksmingumo darbotvarkė galėtų būti performuluota į veiksmingo 
vystymosi darbotvarkę, šiuo tikslu parengiant konkrečias strategijas, susijusias su 
pažeidžiamomis valstybėmis ir šalimis, kuriose baigėsi konfliktai;

i) įgyvendinti visus Akros darbotvarkės tikslus užtikrinant veiksmingą parlamentų, 
pilietinės visuomenės organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą;

j) užtikrinti, kad socialiniai, politiniai, ekonominiai ir aplinkos uždaviniai būtų sprendžiami 
nuosekliai; 

Teisė į vystymąsi

k) remti JT deklaraciją dėl teisės į vystymąsi, kurioje nurodoma, kad „valstybės privalo 
tarpusavyje bendradarbiauti užtikrinant vystymąsi ir šalinant vystymosi kliūtis, jos turi 
naudotis savo teisėmis ir vykdyti pareigas taip, kad skatintų naują tarptautinę ekonominę 
santvarką, grindžiamą suverenia lygybe, tarpusavio priklausomybe ir abipusiais 
interesais“, 1986;

l) darbotvarkėje teikti pirmenybę teisei į vystymąsi, atsižvelgiant į tai, kad šiais metais 
minimos JT deklaracijos dėl teisės į vystymąsi priėmimo 25-osios metinės;

m) rekomenduoti apibendrinti aukšto lygio darbo grupės išvadas siekiant užtikrinti 
veiksmingą teisės į vystymąsi įgyvendinimą;

n) imtis tinkamų priemonių, kad teisė į vystymąsi taptų neatskiriama vystymosi politikos, 
visuotinio periodinio vertinimo (VPV, angl. Universal Periodic Review, UPR) ir 
Jungtinių Tautų žmogaus teisių sutarčių priežiūros institucijų ir mechanizmų dalimi;

Tarptautinė humanitarinė pagalba

o) parengti humanitarinės pagalbos darbotvarkę atsižvelgiant į visą humanitarinių problemų 
įvairovę, padidėjusius humanitarinius poreikius ir humanitarinių situacijų sudėtingumą;

p) visame pasaulyje stiprinti humanitarinės pagalbos finansavimą ir pagerinti humanitarinės 
pagalbos teikimo sistemos veikimą ir efektyvumą; 
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q) vykdyti bendras tarptautines iniciatyvas siekiant stiprinti humanitarinės pagalbos ir 
vystymosi sąveiką ir susieti pagalbą, reabilitaciją ir vystymąsi.
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