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VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR ATTĪSTĪBAS POLITIKU

Attīstības politika ir viens no galvenajiem Eiropas Savienības ārpolitikas virzieniem. ES ir
pakāpeniski paplašinājusi savu darbības loku, kas sākotnēji ietvēra Āfrikas, Karību jūras
reģiona un Klusā okeāna valstis, un pašlaik sadarbojas ar 160 valstīm visā pasaulē. ES
attīstības politikas galvenais mērķis ir nabadzības izskaušana. Papildus tam kā mērķi ir
noteikti cilvēktiesību un demokrātijas aizstāvība, dzimumu līdztiesības veicināšana un vides
un ar klimatu saistītu problēmu risināšana. ES ir pasaulē lielākā līdzekļu devēja.

JURIDISKAIS PAMATS

— Līguma par Eiropas Savienību (LES) 21. panta 1. punkts – vispārējās pilnvaras un galvenie
principi ES attīstības sadarbības jomā;

— Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 4. panta 4. punkts un 208. līdz 211. pants;

— LESD 312. līdz 316. pants – budžeta jautājumi;

— Kotonū nolīgums (attiecībā uz Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK)
grupas valstīm) un dažādi divpusēji asociācijas nolīgumi (kā norādīts LESD 217. pantā) –
konkrēti sadarbības nolīgumi.

POLITISKAIS UN FINANSIĀLAIS PAMATS

A. Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam
Starptautiskā līmenī ar programmu laikposmam līdz 2030. gadam (“Pārveidot mūsu pasauli –
ilgtspējīgas attīstības programma laikposmam līdz 2030. gadam”), ko apstiprināja Ņujorkā
2015. gada septembrī, tiek izveidots jauns globāls satvars, ar kuru tiek sekmēta nabadzības
izskaušana un ilgtspējīgas attīstības sasniegšana līdz 2030. gadam. Tā balstās uz Tūkstošgades
attīstības mērķiem, un tajā ir noteikts 17 jaunu ilgtspējīgas attīstības mērķu kopums, kā arī
169 ar tiem saistīti mērķi. Programmā laikposmam līdz 2030. gadam ir ietverts arī Apvienoto
Nāciju Organizācijas 2015. gada jūlijā pieņemtais Adisabebas rīcības plāns, kurā ir izklāstīti
dažādie līdzekļi, kas vajadzīgi, lai īstenotu programmu laikposmam līdz 2030. gadam, un
kurā ES atkārtoti pauž apņemšanos 0,7 % no NKI izlietot attīstības palīdzībai. ES pilnībā
iesaistījās jaunās programmas laikposmam līdz 2030. gadam izstrādē un ir apņēmusies
īstenot savu darba programmu, izmantojot iekšējās un ārējās politikas nostādnes. Attiecībā uz
iekšējām politikas nostādnēm 2016. gada novembrī Komisija publicēja paziņojumu “Turpmākie
pasākumi attiecībā uz ilgtspējīgu Eiropas nākotni”, ar kuru ilgtspējīgas attīstības mērķi tiek
iekļauti Eiropas politikas satvarā un Komisijas pašreizējās prioritātēs. 2016. gada novembrī
Komisija publicēja arī paziņojumu par ārējo dimensiju, kurā ierosināja pārskatīt 2005. gada
Eiropas Konsensu attīstības jomā, lai ņemtu vērā pārmaiņas globālajā politikas satvarā un
mainīgo starptautisko situāciju.

http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/Addis-Ababa-Action-Agenda-Draft-Outcome-Document-7-July-2015.pdf
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B. Jauns Eiropas Konsenss attīstības politikas jomā
Pēc intensīvas iestāžu apspriešanās Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs, Maltas Republikas
premjerministrs ES Padomes un dalībvalstu vārdā, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs un
Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos / Komisijas priekšsēdētāja
vietniece 2017. gada 7. jūnijā parakstīja ierosināto jauno Eiropas Konsensu attīstības jomā.
Jaunajā konsensā ir izklāstīti galvenie ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanas principi un
stratēģija, kas noteiks ES un tās dalībvalstu attīstības politikas īstenošanu turpmāko 15 gadu
laikā. Jaunajā konsensā vēlreiz ir stingri uzsvērts, ka nabadzības izskaušana joprojām ir
galvenais Eiropas Savienības attīstības politikas mērķis.
C. ES Pārmaiņu programma
ES politikas dokumentā “Pārmaiņu programma”, ko Eiropadome apstiprināja 2012. gada
maijā, ir iekļauti konkrēti priekšlikumi tam, kā palielināt ES attīstības politikas ietekmi.
Šajā dokumentā par diviem attīstības politikas pamatpīlāriem tiek noteikta cilvēktiesību,
demokrātijas, tiesiskuma un labas pārvaldības veicināšana un iekļaujoša un ilgtspējīga
izaugsme. Tajā ir arī norādīts, ka līdzekļi būtu jānovirza valstīm, kurās ir vislielākais trūkums,
tai skaitā nestabilām valstīm un vismazāk attīstītām valstīm (VAV). Tiek ieviests diferenciācijas
princips, lai pielāgotu palīdzības apmēru un instrumentus katras valsts konkrētajām vajadzībām
un valdības darbības rezultātiem. Pārmaiņu programma spēcīgi ietekmēja laikposmam no
2014. gada līdz 2020. gadam paredzēto palīdzības programmu sagatavošanu.
D. Palīdzības efektivitāte un politikas virzienu saskaņotība
Eiropas attīstības politikā tiek skaidri veicināta politikas virzienu saskaņotība un partnervalstu
labāka iesaistīšana finansējuma piešķiršanas un plānošanas procesos. Lai to panāktu, ES
2007. gadā pieņēma ES Rīcības kodeksu attiecībā uz darba dalīšanu attīstības politikā un
2011. gadā – Palīdzības efektivitātes darbības sistēmu. Šie centieni atbilst starptautiskajām
darbībām, kas tiek veiktas, reaģējot uz ESAO 2005. gada Parīzes deklarāciju, kurā tiek norādīta
“atbildības, saskaņotības, vienotības, rezultātu un savstarpējas atbildības” nepieciešamība
attīstības palīdzības jomā. Palīdzības efektivitātes nodrošināšanai paredzētais starptautiskais
satvars ir pārskatīts divreiz – Akras rīcības programmā (2008. gadā) un Pusanas partnerībā
efektīvai sadarbībai attīstības jomā (2011. gadā). Abas reizes ES stingri atbalstīja pārskatīšanu.
Pasaules mēroga partnerības efektīvai attīstības sadarbībai pirmā augsta līmeņa sanāksme notika
2014. gada aprīlī Meksikā, un tās mērķis bija darba kārtībā pēc 2015. gada koncentrēties
uz attīstības efektivitāti. Otrā augsta līmeņa sanāksme notika Nairobi (Kenija) 2016. gada
novembra beigās.
2005. gadā ES arī pieņēma programmu “Politikas saskaņotība attīstībai” (PSA), kas attiecās
uz 12 dažādām politikas jomām un kas vēlāk tika sadalīta piecās pamatjomās: tirdzniecība
un finanses, 2) ar klimata pārmaiņām saistītu jautājumu risināšana, 3) pasaules pārtikas
nodrošinājums, 4) migrācijas izmantošana attīstības nodrošināšanai un 5) drošības un attīstības
saikņu un sinerģiju stiprināšana globālas miera veidošanas programmas kontekstā. Komisijas
divgadu ziņojumā tiek aplūkoti ES darbības rezultāti PSA jomā. Jaunākais ziņojums tika
publicēts 2015. gada augustā. Parlaments bieži apspriežas par šo jautājumu, un PSA jautājumu
risināšanai tiek iecelts īpašs pastāvīgais referents.
E. Tiesību akti un finanšu shēma
Pēdējos gados ir būtiski pārskatīti un racionalizēti ES ārējās darbības finansēšanas instrumenti.
Daudzgadu finanšu shēmā (DFS) 2007.–2013. gadam ES 30 programmu un 90 budžeta posteņu
vietā izveidoja astoņus attīstības instrumentus. Daudzgadu finanšu shēmā 2014.–2020. gadam
šo instrumentu struktūra ir grozīta tikai nedaudz – ir izveidots jauns partnerības instruments (PI)
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(sk. 1. tabulu) –, bet ir izdarītas izmaiņas, lai diferencētu sadarbību un padarītu to efektīvāku,
vienkāršāku un elastīgāku.
F. Galvenie ārējās darbības finansēšanas instrumenti

1. tabula. Pārskats par ES ārējās darbības finansēšanas
instrumentiem (DFS 2014.–2020. gadam)

Instruments Darbības joma Formāts Budžets

Attīstības sadarbības
instruments (ASI)

Latīņamerika, Āzija, Vidusāzija,
Persijas līča reģions, Dienvidāfrika
un vispārējs tematisks atbalsts

ģeogrāfisks +
tematisks EUR 19,7 mljrd.

Eiropas kaimiņattiecību
instruments (EKI)

Sešpadsmit Eiropas kaimiņattiecību
politikā iekļautās valstis, Krievija
(reģionālā un pārrobežu sadarbība)

ģeogrāfisks EUR 15,4 mljrd.

Pirmspievienošanās
palīdzības instruments
(IPA)

Balkānu valstis un Turcija ģeogrāfisks EUR 11,7 mljrd.

Partnerības instruments
(PI) Industrializētās valstis ģeogrāfisks EUR 955 miljoni

Instruments Grenlandei Grenlande ģeogrāfisks EUR 184 miljoni
Eiropas demokrātijas un
cilvēktiesību instruments
(EIDHR)

Demokrātija un cilvēktiesību
ievērošanas sekmēšana tematisks EUR 1,3 mljrd.

Stabilitātes un miera
veicināšanas instruments
(IfSP)

Politiskā stabilitāte un miera
veidošana tematisks EUR 2,3 mljrd.

Instruments sadarbībai
kodoldrošības jomā
(INSC)

Kodoldrošība tematisks EUR 225 miljoni

Ārpusbudžeta līdzekļi
Eiropas Attīstības fonds
(EAF)

ĀKK valstis un aizjūras zemes un
teritorijas (AZT) ģeogrāfisks EUR 29,1 mljrd.

Divi no šiem instrumentiem sava izmēra un jomas ziņā sadarbības attīstībai ir īpaši svarīgi.
Attīstības sadarbības instruments (ASI) ir lielākais attīstības finansējuma avots ES budžetā,
un no tā tiek finansēta attīstības sadarbība ar Latīņamerikas valstīm, atsevišķām valstīm
Tuvajos Austrumos, Dienvidāfriku, kā arī Vidusāzijas, Austrumāzijas, Dienvidāzijas un
Dienvidaustrumāzijas valstīm. ASI ir iekļautas arī divas tematiskas programmas, kas aptver
visas jaunattīstības valstis: programma “Vispārēji sabiedriskie labumi un problēmas”, kurai
atvēlēts EUR 5,1 miljards, un programma “Pilsoniskās sabiedrības organizācijas un vietējās
pārvaldes iestādes”, kurai atvēlēti EUR 1,9 miljardi. Viens no svarīgākajiem jauninājumiem
attiecībā uz ASI 2014.–2020. gadam ir diferenciācijas principa ieviešana. Kopumā 16 valstis
ar vidējo ienākumu līmeni (MIC) vairs nav tiesīgas saņemt dotācijas no divpusējam atbalstam
paredzētā ES finansējuma, lai gan tās joprojām var saņemt līdzekļus no reģionālajai un
tematiskajai sadarbībai paredzētā finansējuma. Padomes un Parlamenta sarunu rezultātā ir
nolemts piecām MIC (Kubai, Kolumbijai, Ekvadorai, Peru un Dienvidāfrikai) piemērot
izņēmuma statusu, un tās joprojām ir tiesīgas saņemt minētās dotācijas. Turkmenistāna un Irāka,
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kas ir kļuvušas par valstīm ar vidējo ienākumu līmeni, arī turpina izņēmuma kārtā saņemt
divpusējo palīdzību.
Eiropas Attīstības fonds (EAF), kas nav iekļauts ES budžetā, ir ES senākais un lielākais
attīstības instruments. No tā tiek piešķirti līdzekļi sadarbībai ar ĀKK valstīm un Savienības
aizjūras zemēm un teritorijām (AZT). Fonda galvenās jomas ir ekonomikas attīstība, sociālā
un cilvēka attīstība, reģionālā sadarbība un integrācija. Vienpadsmitā EAF budžets ir
EUR 29,1 miljards, tostarp EUR 24,3 miljardi – valsts līmeņa un reģionālajai sadarbībai,
EUR 3,6 miljardi – savstarpējai ĀKK sadarbībai un EUR 1,1 miljards – ĀKK ieguldījumu
mehānismam. Finansējums tiek piešķirts, izmantojot caurviju programmas sistēmu, saskaņā ar
kuru partnervalstis tiek iesaistītas sadarbības prioritāšu noteikšanā un projektu izstrādē.
Iekļaujot EAF (vai uz tā pamata izveidotu struktūru) ES budžetā, uzlabotos politikas saskaņotība
un mainītos arī EAF apstiprināšanas procedūra – būtu jāpiemēro koplēmuma procedūra, kurā
ir nepieciešams Parlamenta apstiprinājums, un tādējādi tiktu uzlabota demokrātiskā kontrole
(sk. turpmāk tekstā informāciju par Parlamenta lomu). No otras puses, EAF iekļaušana
budžetā palielinātu administratīvo procedūru skaitu, izmaksājot līdzekļus, tādējādi, iespējams,
apgrūtinot seniedibināto ĀKK un ES attīstības līdzekļu kopējās pārvaldības kārtību un
samazinot to līdzekļu apmēru, ko dalībvalstis piešķir EAF.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

— Tiesiskais regulējums. No juridiskā viedokļa LESD 209. pantā ir teikts, ka Parlaments un
Padome “saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru nosaka pasākumus, kas nepieciešami
sadarbības politikas īstenošanai attīstības jomā”. Tādējādi tiek panākta abu iestāžu
līdztiesība attīstības jomā, kas ir viena no retajām ārpolitikas jomām, kurā Parlamentam
tiek piešķirtas šādas pilnvaras. Sarunas par ES ārējo finansēšanas instrumentu, jo īpaši ASI,
noregulējumu izcēla Parlamenta kā likumdevējas iestādes darba nozīmi, un to rezultātā
tika izveidoti jauni mehānismi parlamentārās uzraudzības pastiprināšanai. 2014. gadā
pirmo reizi norisinājās Komisijas un Parlamenta Attīstības komitejas stratēģiskais dialogs,
ļaujot Parlamentam piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā saistībā ar ASI plānošanas
dokumentiem.

— Parlamentārā uzraudzība attiecībā uz politikas īstenošanu. Vēsturiski Parlamentam ir bijusi
relatīvi neliela iespēja kontrolēt attīstības politikas īstenošanu. Tomēr tas ir ieguvis tiesības
iztaujāt Komisiju un pat iebilst pret lēmumu īstenošanu gadījumos, kad tas konstatē, ka
priekšlikumos tiek sekmēta nevis attīstība, bet citi mērķi (piemēram, tirdzniecība, terorisma
apkarošana u. c.), vai arī tas uzskata, ka Komisija pārkāpj savas kompetences robežas.
Parlaments arī īsteno uzraudzību, regulāri gan oficiālā, gan neoficiālā gaisotnē apspriežot ar
Komisiju politikas nostādnes. EAF uzraudzība tiek īstenota, Eiropas Parlamenta Attīstības
komitejai veicot EAF plānošanas dokumentu politisku pārbaudi un ar ĀKK un ES
Apvienotās parlamentārās asamblejas starpniecību.

— Budžeta lēmējiestāde. Ar Lisabonas līgumu Parlaments un Padome kļūst par vienotām
Savienības lēmējiestādēm. Attiecībā uz septiņu gadu DFS Padomei joprojām ir galvenās
lēmumu pieņemšanas pilnvaras, taču, lai pieņemtu shēmu, tai ir vajadzīga Parlamenta
piekrišana (LESD 312. pants). Attiecībā uz gada budžetu LESD 314. pantā ir noteikta
procedūra, kurā ir paredzēts viens lasījums gan Parlamentā, gan Padomē. Tiklīdz lasījumi
tiek pabeigti, Parlaments var apstiprināt vai noraidīt budžetu. Starptautiskās sadarbības
jomā Parlamenta Attīstības komiteja seko līdzi budžeta apspriešanai un iesniedz konkrētus
priekšlikumus par budžeta pozīcijām, kas attiecas uz tās kompetencē esošajām jomām.
Tomēr Parlamentam nav oficiālu pilnvaru attiecībā uz budžeta jautājumiem, kas saistīti
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ar EAF, jo par tā finansējuma kopējo apmēru un sadalījumu vienojas valdību līmenī
starp Padomi un Komisiju. Parlaments var vienīgi sniegt konsultācijas šajā jautājumā.
Parlamentam ir tiesības piešķirt budžeta izpildes apstiprinājumu Komisijai gan attiecībā
uz ES budžetu, gan attiecībā uz EAF.

Valérie Ramet
09/2017
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