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IEROSINĀJUMI 

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā 

iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka ĀKK un ES attiecības ir jāveido no jauna kā partnerību, kas sekmē dažādo 

partneru stratēģiskās intereses un kopīgās vērtības un stiprina globālo pārvaldību un 

daudzpusējo kārtību, kuras pamatā ir noteikumi; uzsver, ka partnerības mērķiem ir jābūt 

Apvienoto Nāciju Organizācijas izvirzītajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM), 

pamatvajadzību apmierināšanai un cilvēktiesību ievērošanai, un ka tai ir jāsekmē gan 

paredzamība, gan arī stratēģiskā līdzatbildība sadarbībā attīstības jomā; 

2. pauž pārliecību, ka ĀKK un ES partnerības pārskatīšanā ir jāņem vērā aizvien lielākā 

reģionalizācijas nozīme, lai izvairītos uzspiest Savienības politisko sistēmu; uzsver, ka 

ir būtiski, lai valstis, kuras veido ĀKK grupu, pilnībā piedalītos pārskatīšanas procesā 

kā grupa un kā reģioni; šajā sakarībā uzsver reģionālo organizāciju, piemēram, Āfrikas 

Savienības vai Āfrikas reģionālo ekonomikas kopienu, nozīmi; ņemot vērā, ka trīs 

partneru reģioni — Āfrika, Karību jūras un Klusā okeāna reģions — nav līdzīgi, aicina 

izveidot spēcīgāku ĀKK partnerības reģionālo aspektu un diferencētāku institucionālo 

pamatu; 

3. norāda uz ĀKK attiecību svarīgumu, īpaši saistībā ar kaimiņos esošo Āfrikas kontinentu 

un pastāvošajām īpašajām attiecībām ar Āfrikas Savienību, kuras varētu attīstīt tālāk; 

ierosina apspriest visefektīvākās struktūras un mehānismus turpmākajai sadarbībai, kas 

var nozīmēt esošo Kotonū nolīguma struktūru un politikas virzienu apvienošanu ar tiem, 

kas paredzēti Āfrikas un ES kopīgajā stratēģijā (JAES), un pienācīgas sistēmas 

izveidošanu attiecībām ar Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm; uzskata, ka 

pirms izlemt par ĀKK un ES attiecību turpmāko institucionālo sistēmu, ir rūpīgi 

jāizanalizē esošās sistēmas iepriekšējie sasniegumi un trūkumi; 

4. uzskata — kaut gan ĀKK partnerības pamatā joprojām ir jābūt spēcīgām politiskām 

apvienībām, kuras balstās uz kopīgām interesēm un vērtībām, ir jāstiprina tālāka 

sadarbība globālos jautājumos un jāizveido pienācīgi mehānismi, lai efektīvāk risinātu 

mūsdienu globālās problēmas, piemēram, saistībā ar klimata pārmaiņām un ūdeni, 

enerģētiku, uzturdrošību, migrācijas plūsmām, terorismu, ekstrēmismu, starptautisko 

noziedzību, bioloģisko daudzveidību, veselības un finanšu jautājumiem; 

5. pievērš uzmanību, ka ir būtiski nodrošināt Savienības ārpolitikas virzienu konsekvenci 

un tās iekšpolitikas un ārpolitikas mērķu konsekvenci, īpaši tirdzniecības, 

lauksaimniecības, vides, enerģētikas, drošības un migrācijas jomās; piebilst, ka 

joprojām ir svarīgi, lai ĀKK grupas valstis būtu pilnībā līdzatbildīgas par ĀKK un ES 

partnerību un lai pārskatīšana nodrošinātu partnerībai jaunu politisko stimulu, kas ir 

svarīgāk nekā jebkuras prasības par tehniskiem un institucionāliem pielāgojumiem; 

6. uzsver, ka ir jāpastiprina ĀKK un ES sadarbība tādās kopēju interešu jomās kā drošība, 

konfliktu novēršana, tostarp saistībā ar bada un klimata pārmaiņu seku mazināšanu, 

cilvēktiesības, tiesiskums un demokrātija; šajā sakarībā norāda, ka Kotonū nolīguma 

8. un 96. pantā paredzētās politiskā dialoga iespējas pilnībā nav izmantojusi ne ES, nedz 

arī ĀKK puse; šajā sakarībā uzsver ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 
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svarīgo nozīmi; 

7. atgādina, ka cilvēktiesību ievērošana, demokrātija un tiesiskums, laba pārvaldība, kā arī 

citi būtiski elementi, kas minēti Kotonū nolīguma 9. pantā, ir ĀKK un ES partnerības 

pamatā; uzsver cilvēktiesību ievērošanas nepieciešamību un spēkā esošā Kotonū 

nolīguma 9. panta 2. daļas  un tajā ietvertās demokrātijas klauzulas, kura tālāk izvērsta 

96. pantā, svarīgumu; atgādina, ka ir svarīgi vajadzības gadījumā pilnībā īstenot šos 

noteikumus; 

8. uzsver, ka cita starpā ir jāturpina stiprināt tādus dažādus Kotonū partnerattiecību 

nolīguma mehānismus kā politisko dialogu, finanšu atbalstu, piemērotus pasākumus un 

attīstības sadarbības apturēšanu, lai efektīvi uzlabotu cilvēktiesību ievērošanu, 

demokrātiju, tiesiskumu un labu pārvaldību, īpaši korupcijas apkarošanā; 

9. uzsver, cik svarīgi ir tas, lai jaunā partnerība pēc Kotonū nolīguma darbības beigām  

radītu abpusēji izdevīgus rezultātus un lai tās pamatā būtu ES un Āfrikas kopīgas 

izaugsmes un kopīgas attīstības principi; uzskata, ka partnerībai ir jāsekmē Āfrikas 

kontinenta industrializācija un lauksaimniecības attīstība un jāveicina ieguldījumi 

inovatīvos politikas virzienos un ilgtspējīgā attīstībā; 

10. uzsver, ka oficiālajai attīstības palīdzībai (OAP) saskaņā ar definīciju ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķos (IAM) un Adisabebas rīcības plānā par attīstības finansēšanu joprojām 

ir izšķiroša nozīme ĀKK valstīm, īpaši vismazāk attīstītajām valstīm (VAV); mudina šo 

jautājumu pilnībā iekļaut ĀKK un ES attiecībās pēc 2020. gada; atzīmē Eiropas 

Savienības apņemšanos piešķirt attīstības palīdzību ĀKK valstīm; pauž nožēlu par to, 

ka daudzas ES dalībvalstis 2015. gadā nesasniedza mērķi piešķirt 7 % no sava nacionālā 

kopprodukta (NKP) OAP; aicina visus partnerus pilnībā izpildīt savas saistības; 

11. aicina ĀKK un ES sadarbības sistēmas pārskatīšanā iekļaut Ilgtspējīgas attīstības 

programmu 2030. gadam kā vienotu, universālu attīstības mērķu kopumu, kas ir 

piemērojams visiem; uzskata, ka kopīgajai ĀKK un ES Ministru padomei ir jāsniedz 

konkrēti ieteikumi par ilgtspējīgu attīstības mērķu īstenošanu ĀKK un ES sadarbības 

ietvaros; 

12. uzsver, ka no ĀKK valstu viedokļa ir svarīgs spēkā esošā Kotonū nolīguma 12. pants, 

kurā atļauts ĀKK valstīm iesaistīties dialogā par ES politiku, kas varētu ietekmēt to 

attīstību; 

13. uzsver, ka ĀKK valstu valdībām ir nepieciešami partnerības nolīgumi, lai uzlabotu 

savas ekonomikas vispārējos darbības rādītājus; uzskata, ka jaunajai partnerībai ir jābūt 

balstītai uz valstu ražošanas spēju attīstību, ievērojot skaidru ilgtspējīgas attīstības 

loģiku un neļaujot ārvalstu valsts uzņēmumiem nelikumīgi izmantot dabas resursus, 

jāīsteno visizdevīgākie reģionālās integrācijas procesi, vienlaikus gūstot labumu no 

tādām veicinošām struktūrām kā Āfrikas Savienība, iedzīvotāju interesēs jāpapildina 

tradicionālā lauksaimniecība ar efektīvām izmantošanas, izplatīšanas un tirgvedības 

metodēm un jāapkaro ārvalstu un vietējo spēku veikta zemes piesavināšanās; iesaka 

apsvērt valstu dabas resursu un sabiedrisko pakalpojumu privatizācijas iespējas; šajā 

sakarībā aicina ES veicināt zemes īpašumtiesību, tostarp pienācīgas reģistrācijas un 

īpašumtiesību uz zemi dokumentālas nostiprināšanas, konsolidāciju attiecīgajās 

partnervalstīs, lai nepieļautu visneaizsargātāko grupu ekonomisko izmantošanu; 



 

AD\1100014LV.doc 5/7 PE582.441v02-00 

 LV 

14. norāda uz ekonomisko attiecību nozīmi un pievienoto vērtību, īpaši, kad tās iesaista 

MVU un ģimenes uzņēmumus abās pusēs; aicina veikt konkrētus pasākumus, lai 

sekmētu intensīvāku apmaiņu; 

15. atbalsta Apvienoto Nāciju Organizācijas lēmumu izveidot visaptverošu juridisku 

instrumentu, kura mērķis ir nodrošināt, lai uzņēmumi ievēro cilvēktiesības, tādā veidā 

izbeidzot darbaspēka ekspluatāciju, mūsdienu verdzību, nelikumīgas kapitāla plūsmas 

un terorisma un bruņotu konfliktu finansēšanu; aicina ES un ĀKK partnerus pastiprināt 

sadarbību cīņā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un izvairīšanos no nodokļu 

maksāšanas; 

16. īpaši uzsver nepieciešamību turpmākajos sadarbības nolīgumos iekļaut ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas klimata pārmaiņu apkarošanai, arī saprātīgai ūdens 

apsaimniekošanai un ilgtspējīgai lauksaimniecības praksei, lai palielinātu uzturdrošību 

un ūdensapgādes drošību nolūkā nodrošināt veselīgu dzīvi un izskaust badu un 

nabadzību; uzskata, ka pastāv lieliskas iespējas veidot jaunu sadarbību attiecībā uz 

klimata un enerģētikas politiku, jūras bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, tostarp 

inovatīviem pasākumiem cīņā pret jūras piesārņojumu ar plastmasas atkritumiem, un 

kopīgu katastrofu seku likvidēšanu, kas jāorganizē, izveidojot efektīvus ārkārtas 

palīdzības sniegšanas punktus;  

17. uzsver, ka ir kopīgi jāatrod risinājumi migrācijas pamatcēloņu novēršanai dažās ĀKK 

valstīs; uzskata, ka par turpmākās ĀKK un ES partnerības stratēģisku prioritāti ir jākļūst 

tādas efektīvas daudzpusējas sistēmas radīšanai, ar kuru pārvaldīt globālās migrācijas 

plūsmas; 

18. uzsver, ka gaidāmajā partnerībā ir jāparedz visaptveroša pieeja miera un drošības 

nodrošināšanai, un ka šajā sakarībā ir jāpanāk pietiekama plānošana un koordinācija, lai 

izvairītos no tāda reģionālā un nacionālā atbalsta esošas un potenciālas dubultošanās, ko 

sniedz ES dalībvalstis un ĀKK valstis; 

19. uzskata, ka vēl vairāk ir jāstiprina noteikumi par mieru un drošību un ka turpmākajā 

partnerībā ir jāparedz efektīvāka kopīga rīcība konfliktu novēršanā, tostarp agrīnā 

brīdināšanā un starpniecībā, miera veidošanā un transnacionālo drošības problēmu 

risināšanā, lai stātos pretī pašreizējiem pārreģionālajiem drošības apdraudējumiem, kuri 

ir saistīti ar terorismu un vardarbīgu ekstrēmismu, visiem nelikumīgas tirdzniecības, 

tostarp cilvēku, ieroču un narkotiku tirdzniecības, veidiem, kā arī ar pirātismu, kas skar 

ES un ĀKK valstis; 

20. uzsver, ka stabila drošības vide ir būtisks priekšnoteikums, lai sasniegtu ilgtspējīgas 

attīstības mērķus; šajā nolūkā atbalsta tāda finanšu instrumenta radīšanu, kas turpmākās 

ĀKK un ES partnerības ietvaros ir veltīts drošībai un mieram; 

21. aicina stiprināt ĀKK un ES partnerības politisko dimensiju, īpaši nolūkā veikt kopīgas 

darbības un palielināt ietekmi starptautiskajos forumos; uzskata, ka ĀKK un ES 

partnerībai ir jācenšas panākt ciešāka sadarbība ar citiem globālajiem partneriem 

(piemēram, ar ĀS un ANO) un, ja tas ir iespējams, ar citiem starptautiskajiem spēkiem, 

kā arī sasniegt labāku koordināciju un sadarbību, nepieļaujot darba vai misiju 

dubultošanos, lai risinātu kara, iekšējo konfliktu, nedrošības, nestabilitātes un pārejas 

radītās problēmas; 
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22. mudina partnerus paplašināt atbilstīgo valstu un institūciju sistēmu ārpus ĀKK valstu 

grupas, ja vien attiecīgās valstis atbilst noteiktajām prasībām; uzsver nepieciešamību 

pārskatīt un atdzīvināt ĀKK un ES dialoga struktūras, lai nodrošinātu partneru 

plurālismu institucionālajos dialogos parlamentārajā un vadošajā politiskajā līmenī; 

aicina ĀKK valstis izvērtēt iespējas panākt strukturētākas attiecības ar Āzijas, 

Latīņamerikas, Tuvo Austrumu un Ziemeļamerikas valstīm, lai apmainītos ar pieredzi; 

23. uzsver ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas nozīmi, sekmējot politisko 

dialogu un attīstot vienlīdzīgu partnerību starp ĀKK un ES valstīm. 
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