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Rakstiska deklarācija, kas iesniegta saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 136. pantu, par 
to, kā risināt problēmas, uz kurām norāda Globālais bada indekss1

1. Saskaņā ar Globālā bada (GBI) indeksa 2015. gada datiem bads jaunattīstības valstīs kopš 
2000. gada ir samazinājies par 27 %. 17 valstis ir samazinājušas savus bada rādītājus par 
50 vai vairāk % salīdzinājumā ar GBI 2000. gada rādītājiem.

2. Neraugoties uz gūtajiem panākumiem, bada līmenis 52 no 117 aplūkotajām valstīm 
joprojām ir ,,smags” vai ,,satraucošs”.

3. Pasaulē 795 miljoni cilvēku joprojām cieš no hroniska nepietiekama uztura; vairāk nekā 
ceturtdaļa bērnu — no aizkavētas augšanas un 9 % bērnu — no nepietiekama svara. 

4. Valstis ar vislielāko GBI rādītāju parasti ir valstis, kurās vai nu notiek karš, vai arī tas 
nesen ir beidzies.

5. Tādēļ Komisija un Padome tiek aicinātas:

– pastiprināt centienus, lai risinātu bēgļu migrācijas pamatcēloņus un nodrošinātu, ka šie 
centieni tiek īstenoti, pamatojoties uz vajadzību novērtējumu, un neviens netiek 
aizmirsts;

– īpašu uzmanība pievērst pārtikas un uztura nodrošinājumam nestabilās valstīs, jo tas ir 
gan konfliktu cēlonis, gan sekas;

– galveno uzmanību pievērst tam, kā tiek īstenots ilgtspējīgas attīstības 16. mērķis 
saistībā ar miera un taisnīguma nodrošināšanu, lai radītu nepieciešamos nosacījumus 
mērķa pilnībā izskaust badu īstenošanai.

6. Šo deklarāciju kopā ar parakstītāju vārdiem nosūta Padomei un Komisijai.

1 Saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 136. panta 4. un 5. punktu, ja deklarāciju ir parakstījis Parlamenta deputātu 
vairākums, to, neuzliekot Parlamentam saistības, publicē protokolā kopā ar parakstītāju vārdiem un nosūta 
adresātiem.


