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IEROSINĀJUMI 

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā 

iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka ES saskaras ar daudzējādām problēmām, kas apdraud reģionālo un globālo 

stabilitāti un drošību, tādēļ nepieciešama stratēģiska un ilgtermiņa ārējā darbība 

atbilstoši uz vērtībām balstītai īstenai Eiropas ārpolitikai; atgādina par ES līderu 

vērienīgo mērķi, kas izklāstīts Romas deklarācijā, proti, tiekties uz Savienību, kas 

“lielos jautājumos ir liela, bet mazos — maza”; uzsver kopējas ārpolitikas un drošības 

politikas nozīmīgo pievienoto vērtību ES iedzīvotājiem; prasa daudzgadu finanšu shēmā 

(DFS) iecerēt vērienīgus mērķus un atspoguļot šo lielo pievienoto vērtību, ievērojami 

palielinot ārējai darbībai paredzētās apropriācijas (4. izdevumu kategorija), tādējādi 

padarot kopējo ārpolitiku par ES pamatfunkciju un atbildību saskaņā ar mūsdienu 

uzdevumiem un Eiropas jaunajām prioritātēm; 

2. uzsver, ka ir vajadzīgs lielāks un mērķorientēts finansējums stratēģiskajām jomām, 

piemēram, attīstības palīdzībai, nabadzības izskaušanai, ilgtspējīgas attīstības mērķiem, 

uz noteikumiem balstītas starptautiskās kārtības stiprināšanai, pēckrīzes atjaunošanai, 

labai pārvaldībai un vides, ekonomiskās un sociālās noturības veicināšanai 

partnervalstīs, lai Eiropa varētu efektīvi reaģēt uz mūsdienu globālajām problēmām, cita 

starpā cilvēktiesību pārkāpumiem, drošības apdraudējumiem un bruņotiem konfliktiem, 

kiberuzbrukumiem, terorismu, radikalizāciju, propagandu, tīšu dezinformāciju, dabas 

katastrofām un klimata pārmaiņām, kā arī dažu šo jautājumu izraisītajām bēgļu un 

migrācijas problēmām; uzsver, ka būtu jāpalielina finansējums, kas vērsts uz Eiropas 

jaunajām prioritātēm, no kurām dažas ir atspoguļotas ES globālajā stratēģijā, atjaunotajā 

Eiropas kaimiņattiecību politikā, paplašināšanās politikā un Eiropas aizsardzības rīcības 

plānā; uzsver, ka ES arī ir jāpastiprina tās iestāžu spējas, lai panāktu lielāku ietekmi 

ārpolitikā un drošības politikā;  

3. prasa novērst neatbilstību starp ES stratēģiskajām politikas prioritātēm un ārējās 

finansēšanas instrumentiem; uzsver, ka, nosakot jaunas prioritātes ārējās darbības jomā 

un attiecībā uz ES līmeņa sadarbību aizsardzības jomā, būtu jāparedz jauni resursi gan 

operacionālā, gan administratīvā līmenī, lai ārējā darbība būtu uzticama un efektīva; 

4. atgādina, ka svarīga ir lielāka elastība, kas ļauj izmantot papildu resursus reaģēšanai uz 

neparedzētām situācijām un resursus, par kuriem nav uzņemtas saistības, izmantot 

nākamajos gados; uzsver, ka nepieciešams nodrošināt resursu pieejamību, lai ES būtu 

gatava reaģēt uz jauniem draudiem, kas ātri attīstās, piemēram, hibrīdkaru un 

kiberuzbrukumiem; tomēr uzsver, ka lielāka elastība nebūtu jāpanāk, kaitējot ilgtermiņa 

politikas mērķiem vai tām pastāvošajām programmām, kas jau ir sasniegušas vēlamos 

rezultātus; prasa ievērojami pastiprināt DFS elastības mehānismus (īpašos 

instrumentus), vienlaikus stiprinot stratēģiskās politikas pamatnostādnes; atkārtoti pauž 

atbalstu Komisijas priekšlikumam par pastāvīgu ES rezervi krīzes situācijām, lai 

nepieļautu ad hoc risinājumus, piemēram, trasta fondu izveidi; 

5. prasa vienkāršot un racionalizēt ārējās finansēšanas instrumentus, piemēram, apvienojot 

vienā instrumentā visus pašreizējos tematiskos ārējās finansēšanas instrumentus, kas 
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ietilpst Ārlietu komitejas kompetences jomā (stabilitātes un miera veicināšanas 

instruments (IcSP), partnerības instruments un Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību 

instruments (EIDHR)); ierosina šādā apvienotā instrumentā iekļaut attīstības sadarbības 

instrumentu (ASI) un budžetā iekļautu Eiropas Attīstības fondu (EAF) bez Āfrikas 

Miera nodrošināšanas fonda, par to atbilstoši vienojoties ar Attīstības komiteju, kas ir 

atbildīgā komiteja; tomēr prasa, lai pašreizējais Pirmspievienošanās palīdzības 

instruments (IPA II) un Eiropas kaimiņattiecību instruments (EKI) arī turpmāk būtu 

atsevišķi instrumenti to īpašā politiskā un finanšu rakstura dēļ; uzstāj, ka jebkāda 

apvienošana var notikt tikai ar nosacījumu, ka jaunais tematiskais instruments ir 

politiski virzīts un ka pēc iespējas tiek nodrošināta visu programmu ilgtermiņa 

finansējuma paredzamība, vienlaikus ieviešot būtisku elastības pakāpi; turklāt uzskata, 

ka vienkāršota struktūra prasa pienācīgu kontroli un līdzsvaru un pietiekamu 

pārredzamību, cita starpā to, lai Parlaments pastiprinātu stratēģiski politisko 

ieguldījumu un īstenošanas kontroli;  

6. uzsver, ka trasta fondi tika izveidoti, jo ES budžetam trūkst resursu un elastības, kas 

vajadzīgi, lai ātri un visaptveroši reaģētu uz liela mēroga krīzēm; uzskata, ka 

pastāvošajiem ES trasta fondiem var būt pievienotā vērtība, apvienojot finansējumu 

konkrētām situācijām; norāda, ka pastāvošā ES finansējuma vienkārša pārsaukšana citā 

vārdā vai pārstrukturēšana politisku mērķu dēļ nav palielinājums pats par sevi un rada 

papildu sarežģījumus demokrātiskās pārraudzības un budžeta kontroles ziņā; atkārtoti 

norāda, ka ES finanšu instrumentu sākotnējos mērķus nevar mainīt, tos iekļaujot kādā 

no trasta fonda kategorijām; uzsver, ka ir jāpastiprina ES trasta fondu, ES Bēgļu atbalsta 

mehānisma Turcijā un ES un Afganistānas Kopējās turpmākās virzības migrācijas 

jautājumos darbību, kā arī līdzīgu turpmāku iniciatīvu parlamentārā uzraudzība; 

atgādina, ka šādi ES budžetā neiekļauti ad hoc instrumenti būtu jāizmanto tikai tad, ja 

Komisija var sniegt skaidrus pierādījumus, ka tiek nodrošinātas prasības attiecībā uz ES 

pievienoto vērtību un papildvērtību; atgādina, ka ir svarīgs ES budžeta vienotības 

pamatprincips; atbalsta inovatīvu finanšu sadarbības veidu izmantošanu, piemēram, 

starptautisku un Eiropas finanšu iestāžu, tostarp Eiropas Investīciju bankas, dotāciju un 

kredītu kombinēšanu; 

7. uzskata, ka ES ārējās finansēšanas instrumentiem ir būtiska nozīme ES ārējās darbības 

efektivitātes nodrošināšanā, jo īpaši Eiropas kaimiņreģionā (pašreizējais EKI) un 

pirmspievienošanās valstīs (pašreizējais IPA II); aicina palielināt saskaņotību un 

koordināciju starp ārējās finansēšanas instrumentiem; norāda, ka saistībā ar EKI pēcteci 

būtu jāņem vērā pastiprinātais uzsvars uz demokratizāciju, stabilizāciju, miera 

procesiem, pēckrīzes atjaunošanu un noturību gan austrumos, gan dienvidos, kā arī 

jāsniedz lielāks atbalsts izaugsmei un nodarbinātībai, jo īpaši attiecībā uz jauniem 

augstskolu absolventiem; aicina Komisiju nākamajā EKI programmā piešķirt lielāku 

finansējumu projektiem, kas veicina jauniešu nodarbinātības iespējas vietējā līmenī;  

8. uzsver, ka pirmspievienošanās palīdzības sistēmā laikposmam pēc 2020. gada būtu 

jānostiprina kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm paredzētā IPA II uz 

rezultātiem orientētā pieeja, lai efektīvi veicinātu minēto valstu demokratizāciju un 

ekonomisko un sociālo attīstību, jo īpaši ņemot vērā pašreizējās politiskās norises 

Rietumbalkānos; uzsver, ka finanšu instrumentiem ir jāvar strauji reaģēt uz politiskajām 

norisēm un, ja netiek ievērota demokrātija un tiesiskums, jākoncentrējas uz atbalstu 

pilsoniskajai sabiedrībai; atgādina par principa “vairāk par vairāk” vērtību un aicina 
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Komisiju šajā sakarā aktīvi izmantot attiecīgo noteikumu sniegtās iespējas; aicina 

Komisiju nākt klajā ar tiesiskiem līdzekļiem, kas ļautu uz laiku apturēt finansējuma 

piešķiršanu valdības struktūrām nopietna un pastāvīga politiska regresa gadījumā; aicina 

Komisiju līdz skaidru kritēriju izpildei apturēt līdzekļu piešķiršanu Turcijai nākamajā 

DFS un līdzekļus pārvirzīt Turcijas pilsoniskās sabiedrības organizācijām; 

9. pieprasa pastiprināt saskaņotību un veicināt līdzsvarotāku politisko dialogu ar 

partnervalstīm; atkārtoti uzsver, ka ir jāuzlabo uzraudzības un novērtēšanas sistēmas ES 

finansējuma efektivitātes izvērtēšanai un lietderības uzlabošanai; uzsver, ka attiecībā uz 

visiem instrumentiem ES būtu jātiecas uzlabot ES projektu un iniciatīvu pamanāmību 

gan trešās valstīs, gan pašā ES; 

10. uzsver, ka atbalstam tiesiskumam, demokrātijai, cilvēktiesībām un dzimumu līdztiesībai 

arī turpmāk jābūt ES ārpolitikas stūrakmeņiem, un uzskata, ka šos jautājumus jāturpina 

transversālā veidā iekļaut visos ES instrumentos un ārpolitikas mērķos, jo īpaši ņemot 

vērā pašreizējās norises Rietumbalkānos, Eiropas kaimiņreģionā un citur; turklāt uzsver, 

ka šis atbalsts jāpapildina ar darbībām tādas iekļaujošas izaugsmes veicināšanai, no 

kuras ieguvēji ir visi, jo īpaši jaunieši un sievietes; aicina veltīt vairāk uzmanības vārda 

brīvības intensīvākai atbalstīšanai finanšu instrumentu satvarā, lai veidotu noturību pret 

dezinformāciju; jo īpaši norāda uz EIDHR un tā pēcteča laikposmam pēc 2020. gada 

lomu, cita starpā tā atbalstu vēlēšanu novērošanai; 

11. pievērš uzmanību IcSP sniegtajām iespējām veicināt ES drošību un robežu integritāti un 

sekmēt mieru un stabilitāti visā pasaulē, jo īpaši reģionos, kas cietuši noziegumos pret 

cilvēci, kara noziegumos un genocīdā. 
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