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IEROSINĀJUMI

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

TAM — izstrādājot attīstības pamatnostādnes laikposmam pēc 2015. gada

TAM ir bijuši ārkārtīgi veiksmīgi, stimulējot politiskos vadītājus un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas attiecībā uz humānās attīstības īstenošanu. Tā kā termiņš tuvojas, ir jārada 
būtisks politiskais pamudinājums noteikt attīstības pamatnostādnes laikposmam pēc 
2015. gada. 

Aicina ES uzņemties stingru vadību tādu attīstības pamatnostādņu laikposmam pēc 
2015. gada noteikšanā, kas veicinātu šādus mērķus:

a) apņemties sasniegt noteiktos mērķus līdz 2015. gadam un rūpīgi izvērtēt panākumus un 
neveiksmes attiecībā uz pašreizējiem mērķiem, lai izveidotu iekļaujošu un vispusīgu darba 
kārtību laikposmam pēc 2015. gada;

b) izveidot ANO Ievērojamo personu grupu;

c) uzlabot novatorisku finanšu mehānismu ieviešanu TAM un klimata pārmaiņu mērķu 
sasniegšanai;

d) aktīvi apspriest Pusanā pieņemtos secinājumus;

Ilgtspējīga attīstība

Vismazāk attīstītās valstis

e) piešķirt prioritāti nodrošinātībai ar pārtiku, ražošanas jaudai lauksaimniecībā, 
infrastruktūrai, iespēju attīstīšanai, integrējošai ekonomiskajai izaugsmei, labvēlīgiem 
tirgus apstākļiem un jaunai uzņēmējdarbībai, piekļuvei tehnoloģijām un humānajai un 
sociālajai attīstībai vismazāk attīstītajās valstīs saskaņā ar Stambulas rīcības programmu 
un secinājumiem, kas tika pieņemti UNCTAD 13. sesijā Dohā 2012. gada 26. aprīlī;

Vide, klimata pārmaiņas un nodrošinātība ar pārtiku

f) apņemties mērķtiecīgi ievērot atbilstību Rio+20 sanāksmē panāktajiem rezultātiem;

g) atkārtoti uzsvērt apņemšanos īstenot Romas principus par nodrošinātību ar pārtiku; 
nosodīt sekas, ko radījusi spekulēšana ar pārtikas precēm;

h) mudināt jaunattīstības valstis ar starptautisko ziedotāju atbalstu veikt ilgtermiņa 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka sausums neizbēgami neizraisa badu; ieviest katastrofu 
riska mazināšanas stratēģijas un agrīnās brīdināšanas sistēmas;

i) pastiprināt starptautiskos centienus regulēt plaša mēroga zemes iegādi, ko pašlaik ārvalstu 
investori īsteno jaunattīstības valstīs;
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Starptautiskā humānā palīdzība

j) pilnīgi atbalstīt būtisko nozīmi, kāda ir ANO un jo īpaši UNOCHA;

k) atkārtoti apliecināt ES ilgtermiņa apņemšanos atbalstīt Āfrikas raga iedzīvotāju labklājību 
un risināt jautājumus saistībā ar strukturālā pārtikas trūkuma un konflikta iemesliem.


