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IEROSINĀJUMI 

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības komiteju – rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. pauž nožēlu par to, ka pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 4. izdevumu 

kategorijā paredzēto ES līdzekļu apmērs un elastīguma un saskaņotības trūkums liecina 

par ES ierobežoto apņemšanos rīkoties kā īstenai globāla mēroga dalībniecei, jo īpaši 

globālo sabiedrisko labumu, humānās palīdzības un attīstības sadarbības jomā; atgādina, 

ka ir vajadzīga ilgtermiņa plānošana un paredzamība, kas ir īpaši svarīgi attiecībā uz 

attīstības palīdzību; 

2. atgādina, ka ES ārējai darbībai paredzētais budžets tiek pastāvīgi mobilizēts un 

pastiprināts, izsmeļot visas pieejamās rezerves, lai reaģētu uz aizvien pieaugošo humāno 

un ārkārtas situāciju skaitu Eiropā; uzsver, ka vajadzīga lielāka elastība, lai ātrāk 

piešķirtu finansējumu, reaģējot uz neparedzētām situācijām un krīzēm; tomēr uzsver, ka 

lielāks elastīgums nedrīkst mazināt ne atbalsta efektivitāti un paredzamību, nedz arī 

ilgtermiņa ģeogrāfiskās un tematiskās prioritātes; 

3. atgādina, ka ir vajadzīga ilgtermiņa plānošana un paredzamība, kas ir īpaši svarīgi 

attiecībā uz attīstības palīdzību; tomēr norāda par nepietiekamu pievēršanos rezultātiem, 

kā arī ar attīstību saistīto ārējās finansēšanas instrumentu nepietiekamu uzraudzību un 

novērtēšanu; 

4. norāda, ka jāizvairās no jebkādas neatbilstības starp saistību un maksājumu 

apropriācijām humānās palīdzības jomā; 

5. atgādina, ka Eiropas Attīstības fondam (EAF), Attīstības sadarbības instrumentam (ASI) 

un Humānās palīdzības instrumentam ir raksturīga pozitīva budžeta izpilde un šie 

instrumenti ir būtiski, lai pierādītu starptautisko solidaritāti, vienlaikus veicinot ES 

uzticamību pasaulē; uzskata, ka neatkarīgi no iespējamām šo instrumentu strukturālām 

izmaiņām vai apvienošanas, tostarp iespējamas EAF iekļaušanas budžetā, nākamās DFS 

apropriācijas būtu kopumā jāpalielina, lai gan oficiālās attīstības palīdzības (OAP) 

kritērijus nedrīkst vājināt, un ka turpmāk ārējās finansēšanas instrumentu struktūrā būtu 

pārredzamāk jāiekļauj trasta fondi un mehānismi, kuri ir orientēti uz demokrātiskās 

līdzdalības un attīstības efektivitātes pamatprincipiem, kā arī, iespējams, būtu jāturpina 

ārējo investīciju plāna darbība, balstoties uz novērtējumu, kas apliecinātu tā attīstības 

papildināmību un ietekmi uz cilvēktiesībām, sociālo un vides jomu; 

6. uzsver, ka ir svarīgi papildināt palīdzību no publiskiem līdzekļiem ar elastīgiem un 

pielāgojamiem instrumentiem, kuri varētu stimulēt privātā sektora investīcijas 

jaunattīstības valstīs; 

7. atgādina par vajadzību saglabāt stabilu un neatkarīgu humānās palīdzības instrumentu 

saskaņā ar aicinājumu, kas pausts Eiropas konsensā par humāno palīdzību; 

8. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt saskaņotību un sinerģiju starp attīstību un humāno 

palīdzību; uzskata, ka labi pārvaldīta un izmantota palīdzība attīstības jomā ir svarīgs 

elements, lai stiprinātu jaunattīstības valstu spēju labāk pārvarēt humanitāro krīzi; 
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9. atgādina, cik svarīgi ir šie instrumenti tādu globālo sabiedrisko labumu panākšanai un 

problēmjautājumu risināšanai un kā cilvēces attīstība, pielāgošanās klimata pārmaiņām 

un to mazināšana, konfliktu novēršana, atbalsts mieram un stabilitātei, migrācija un 

patvērums un ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM); šajā sakarībā uzsver pienākumu 

saskaņot ES budžeta struktūru ar IAM; 

10. norāda uz OAP iespējām veicināt attīstībai paredzētā finansējuma mobilizēšanu no 

citiem avotiem — privātiem, publiskiem, iekšējiem un starptautiskiem resursiem; 

atbalsta ES centienus veicināt privātos ieguldījumus, izmantojot finanšu apvienošanu, 

dotācijas un aizdevumus un sniedzot garantijas; 

11. uzskata, ka ir būtiski panākt horizontālu un starpnozaru vides aizsardzības un vides 

politikas piedāvāto iespēju iekļaušanu visās attīstības politikas jomās;  

12. uzskata, ka attīstības politikai būtu jāpapildina ES ārpolitika un migrācijas pārvaldība, 

vienlaikus garantējot, ka attīstībai paredzētie līdzekļi tiek izmantoti tikai attīstības 

mērķiem un nolūkiem; šajā sakarībā norāda, ka OAP nedrīkst izmantot, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar bēgļu izdevumiem līdzekļu devējā valstī, migrācijas politikas 

eksternalizāciju ārpus ES robežām vai izmaksas, kas saistītas ar atgriešanu un 

atpakaļuzņemšanu izcelsmes valstī; 

13. atgādina, ka jānodrošina politikas saskaņotība attīstībai, kā arī Pusanas attīstības 

efektivitātes principu ievērošana, vienlaikus arī turpmāk veicinot līdzekļu devēju 

koordināciju un kopīgu programmu izstrādi ar dalībvalstīm; norāda, ka attīstības 

sadarbības politika ir jāīsteno tā, lai ņemtu vērā to valstu un iedzīvotāju vēlmes, kuriem 

tā ir nepieciešama, nodrošinot viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un 

uzņemoties atbildību par tās pārredzamu un efektīvu piemērošanu; 

14. pauž nožēlu par nepietiekamo virzību, integrējot demokrātiju, cilvēktiesības un 

dzimumu līdztiesību; turklāt mudina pilnībā atspoguļot Parīzes klimata nolīguma 

saistības turpmākajos instrumentos un programmās, paredzot arī pienācīgu uzraudzību; 

tādēļ uzskata, ka cīņai pret klimata pārmaiņām ir jāpiešķir arvien lielāka nozīme 

sadarbībā attīstības jomā; 

15. atzinīgi vērtē lielāku atbilstību saņēmējvalstu prioritātēm un mudina mazināt tematisko 

programmu sadrumstalotību; 

16. norāda, ka nepieciešams pienācīgs darbinieku skaits galvenajā mītnē un ES delegācijās, 

gan skaita ziņā, kā arī saistībā ar specializētajām zināšanām par attīstību un humāno 

palīdzību. 
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