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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā 
iekļaut šādus ierosinājumus:

Tūkstošgades attīstības mērķi (TAM)

a) īstenot spēcīgu vadību pēc ANO 2010. gada sanāksmes par TAM, lai veicinātu šādu 
mērķu sasniegšanu:

– stiprināt apņemšanos izpildīt mērķus līdz 2015. gadam,

– sākt diskusiju par to, kā pēc 2015. gada iespējams saglabāt un turpināt starptautiskās 
sabiedrības ciešo apņemšanos panākt ilgtspējīgu attīstību un izskaust nabadzību, 
izmantojot gūtās atziņas un mācoties no kļūdām nepārtrauktajos centienos sasniegt 
TAM,

– atbalstīt valsts veidošanu, labu demokrātisko pārvaldību un konfliktu novēršanu un 
veikt nepieciešamos pasākumus, lai apkarotu korupciju, nodokļu nemaksāšanu, 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un kapitāla aizplūšanu,

– aicina ANO Ģenerālo asambleju ieviest saistošu mehānismu, lai jaunattīstības valstīs 
izvairītos no nelikumīgas kapitāla aizplūšanas un nodokļu nemaksāšanas un 
nodrošinātu starptautisko finanšu darījumu pilnīgu pārredzamību,

– noteikt par prioritāti pievēršanos ar nodokļiem saistītiem attīstības aspektiem, 
jaunattīstības valstīs atbalstot efektīvas un noturīgas nodokļu sistēmas, lai nodrošinātu 
ilgtspējīgu attīstības finansējuma avotu, ar ko ilgtermiņā aizstāt atkarību no ārvalstu 
atbalsta,

– uzlabot novatorisku finanšu mehānismu ieviešanu, piemēram, finanšu darījumu 
nodokli, lai sasniegtu TAM un mērķus saistībā ar klimata pārmaiņām;

Vismazāk attīstītās valstis

b) pievērsties pašreiz aktuālajam lauksaimniecības zemju iegādes jautājumam, jo īpaši 
vismazāk attīstītajās valstīs, kuras pārvalda valdības atbalstīti ārvalstu investori, un, ja šis 
jautājums netiks risināts pareizi, ir apdraudēta vietējā pārtikas drošība un var izcelties 
nopietni un tālejoši sociālie nemieri;

c) piešķirt prioritāru nozīmi pārtikas drošībai, lauksaimnieciskās ražošanas spējām, 
infrastruktūrai, spēju attīstīšanai, integrējošai ekonomiskajai izaugsmei, labvēlīgiem 
tirgus un uzņēmējdarbības apstākļiem, piekļuvei tehnoloģijām un humānajai un sociālajai 
attīstībai vismazāk attīstītajās valstīs saskaņā ar rīcības programmu, kas tika pieņemta 
ANO IV konferencē par vismazāk attīstītajām valstīm (UNLDC);

d) nodrošināt efektīvus uzraudzības un revīzijas mehānismus un turpmākos pasākumus 
saistībā ar UNLDC rīcības programmas īstenošanu; 
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e) nodrošināt to, ka ilgtermiņa un ilgtspējīga attīstība arī turpmāk vispusīgu un saskaņotu 
centienu veidā atspoguļojas vismazāk attīstīto valstu un to partneru rīcības plānos;

Nevienlīdzības izskaušana

f) nodrošināt, ka valstis ar viduvējiem iedzīvotāju ienākumiem un lielu nevienlīdzību 
turpina saņemt atbalstu un finansējumu nabadzības samazināšanai un sociālajai kohēzijai, 
jo vairums nabadzīgo ļaužu dzīvo valstīs ar viduvējiem ienākumiem;

g) atbalstīt dzimumu nevienlīdzības mazināšanu un jaunu iespēju radīšanu sievietēm, jo 
sieviešu proporcija nabadzīgo ļaužu vidū ir pārāk nesamērīga;

Atbalsta efektivitāte

h) analizēt, kā atbalsta efektivitātes programmu iespējams pārveidot par attīstības 
efektivitātes programmu, šajā sakarībā izplānojot konkrētas stratēģijas attiecībā uz 
nestabilām valstīm un pēckonflikta situācijām;

i) īstenot visus Akras rīcības programmas mērķus, nodrošinot parlamentu, pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju un pašvaldību efektīvu līdzdalību;

j) nodrošināt, ka sociālās, politiskās, ekonomiskās un vides problēmas tiek risinātas 
saskaņoti;

Tiesības uz attīstību

k) atbalstīt ANO 1986. gada deklarāciju par tiesībām uz attīstību, kurā ir noteikts, ka 
„[v]alstu pienākums ir sadarboties vienai ar otru attīstības nodrošināšanā un šķēršļu 
attīstībai novēršanā, (..) jāīsteno savas tiesības un jāpilda savi pienākumi tādā veidā, lai 
veicinātu jauno starptautisko ekonomisko kārtību, kas balstīta uz suverēnu vienlīdzību, 
savstarpēju atkarību un savstarpēju ieinteresētību”;

l) saglabāt tiesības uz attīstību kā svarīgu jautājumu darba kārtībā, jo šogad mēs atzīmējam 
25. gadskārtu, kopš pieņemta ANO Deklarācija par tiesībām uz attīstību;

m) ieteikt konsolidēt augsta līmeņa darba grupas konstatējumus, lai nodrošinātu, ka tiesības 
uz attīstību tiek efektīvi īstenotas;

n) veikt atbilstošus pasākumus, lai tiesības uz attīstību padarītu par neatņemamu sastāvdaļu 
attīstības politikā, Vispārējā periodiskajā pārskatā, kā arī ANO cilvēktiesību līgumu 
iestādēs un mehānismos;

Starptautiskā humānā palīdzība

o) izstrādāt starptautisku humānās palīdzības plānu, lai risinātu daudzās humanitārās 
problēmas, pievērstos pieaugošajām humanitārajām vajadzībām un humanitāro kontekstu 
sarežģītībai;

p) palielināt humāno darbību finansējumu pasaulē, uzlabot humānas palīdzības sistēmas 
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darbību un efektivitāti;

q) uzņemties kopīgas starptautiskas iniciatīvas, lai stiprinātu mijiedarbību starp humāno 
palīdzību un attīstību un saikni starp neatliekamo palīdzību, atjaunošanu un attīstību.
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