
PA\900735LT.doc PE488.012v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Vystymosi komitetas

2012/2036(INI)

2.5.2012

NUOMONĖS PROJEKTAS
Vystymosi komiteto

pateiktas Užsienio reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl ES 
prioritetinių klausimų, skirtų svarstyti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 
67-ojoje sesijoje
(2012/2036(INI))

Nuomonės referentė: Eva Joly



PE488.012v01-00 2/4 PA\900735LT.doc

LT

PA_NonLeg



PA\900735LT.doc 3/4 PE488.012v01-00

LT

PASIŪLYMAI

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

TVT – rengiama vystymosi programa po 2015 m.

TVT labai pasiteisino skatinant politinius lyderius ir pilietinės visuomenės organizacijas siekti 
žmogaus raidos. Kadangi terminas artėja, reikia sukurti tvirtą politinę varomąją jėgą, kurią 
pasitelkiant būtų įgyvendinama vystymosi programa po 2015 m.

ragina ES imtis aiškaus vadovaujamo vaidmens apibrėžiant tarptautinę pasaulio programą po 
2015 m. ir skatinti šiuos tikslus:

a) įsipareigoti iki 2015 m. pasiekti tikslus ir, atsižvelgiant į dabartinius tikslus, atlikti 
kruopštų laimėjimų ir nesėkmių įvertinimą, taip siekiant suformuoti įtraukią ir visa 
apimančią darbotvarkę po 2015 m.;

b) sukurti JT žinomų asmenų grupę;

c) gerinti naujoviškų finansavimo mechanizmų įgyvendinimą siekiant įgyvendinti TVT ir 
klimato kaitos tikslus;

d) aktyviai imtis veiksmų dėl Busane priimtų išvadų;

Tvarus vystymasis

Mažiausiai išsivysčiusios šalys

e) teikti pirmenybę aprūpinimui maistu, gamybiniam našumui žemės ūkyje, infrastruktūrai, 
gebėjimų stiprinimui, integraciniam ekonomikos augimui, palankioms rinkoms ir naujoms 
įmonėms, galimybei naudotis technologijomis ir žmonių bei socialinei raidai mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse, atsižvelgiant į Stambulo veiksmų programą ir 2012 m. balandžio 
26 d. per 13-ąją Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijos (UNCTAD) sesiją 
priimtas išvadas;

Aplinkos apsauga, klimato kaita ir aprūpinimas maistu

f) visiškai įsipareigoti atsižvelgti į konferencijoje „Rio+20“ pasiektus rezultatus;

g) dar kartą įsipareigoti vadovautis Romos aprūpinimo maistu principais; netoleruoti 
padarinių, kylančių dėl spekuliacijos maisto prekėmis;

h) skatinti besivystančias šalis, teikiant joms tarptautinių paramos tiekėjų paramą, imtis 
ilgalaikių priemonių, kuriomis būtų užtikrinama, kad sausra nesukeltų bado; įgyvendinti 
nelaimių rizikos mažinimo strategijas ir įdiegti ankstyvojo perspėjimo sistemas;

i) stiprinti pastangas tarptautiniu lygmeniu reguliuoti sąlygas įsigyti didelius žemės plotus, 
kuriuos šiuo metu besivystančiose šalyse įsigyja užsienio investuotojai;
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Tarptautinė humanitarinė pagalba

j) visapusiškai remti pagrindinį JT ir ypač Jungtinių Tautų Humanitarinės pagalbos 
Afganistane koordinavimo biuro atliekamą vaidmenį;

k) dar kartą patvirtinti ES ilgalaikį įsipareigojimą remti Afrikos Kyšulio regiono žmonių 
gerovę ir spręsti pagrindines struktūrinio neaprūpinimo maistu ir konfliktų priežastis.


