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IEROSINĀJUMI 

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā 

iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka attīstība nav iespējama bez drošības un drošība nav iespējama bez attīstības; 

norāda, ka tādēļ ES attīstības politikai ir jāieņem būtiska vieta ES globālajā ārpolitikas un 

drošības politikas stratēģijā; 

2. atzinīgi vērtē jaunajā ES globālajā ārpolitikas un drošības politikas stratēģijā iekļauto 

mērķi veidot visaptverošu pieeju, pastiprināt iekšpolitikas un ārpolitikas saskaņotību un 

uzlabot koordināciju starp iestādēm un dalībvalstu vidū; atgādina par Līgumā paredzēto 

pienākumu ņemt vērā principu par politikas saskaņotību attīstībai (PCD) un izvairīties no 

pretrunām starp attīstības politikas nostādnēm un ar attīstības politiku nesaistītām 

nostādnēm, kas ietekmē jaunattīstības valstis; tādēļ aicina dalībvalstis un Komisiju 

izveidot un nostiprināt koordinācijas sistēmas starp dalībvalstu attiecīgajām ministrijām 

un visā Komisijas kolēģijā un vēl vairāk iesaistīt PCD darba kārtības īstenošanā valstu 

parlamentus un aicina ES pastiprināt koordinācijas mehānismu, lai apzinātu to, kā 

politikas nostādnes varētu ietekmēt attīstības jomas mērķus, jau politikas iniciatīvu 

izstrādes posmā iekļautu tajās attīstības jomas aspektus un ieviestu daudz sistemātiskāku 

ietekmes un progresa mērīšanu PCD jomā; šajā sakarībā prasa ieviest efektīvus 

kompensāciju mehānismus, ko izmantot cietušajiem gadījumos, kad valstu tiesību 

sistēmas ir bezspēcīgas ārvalstu struktūru īstenotas politikas priekšā; 

3. atzinīgi vērtē to, ka jaunajā Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam ir pienācīgi 

atspoguļota saikne starp mieru un attīstību un ka tā rezultātā tika ieviests 16. ilgtspējīgas 

attīstības mērķis (IAM) par mieru un tiesiskumu; prasa ES un dalībvalstīm par prioritāti 

cita starpā noteikt darbības, kas saistītas ar 16. IAM (cilvēktiesības, laba pārvaldība, miers 

un demokrātijas veidošana) sasniegšanu, un nodrošināt to, lai šīs jomas, plānojot attīstības 

sadarbību, tiktu iekļautas nacionālo indikatīvo programmu (NIP) galveno jomu sarakstā; 

4. uzsver, ka neseno drošības un migrācijas problēmu pamatiemeslus palīdzētu atrisināt 

attīstības sadarbības mērķu sasniegšana, jo īpaši to mērķu sasniegšana, ar kuriem tiek 

veicināta laba pārvaldība, cilvēktiesības, demokrātija un tiesiskums, apkarota nabadzība, 

mazināta nevienlīdzība un sociālā atstumtība, novērsts bezdarbs un šķēršļi ilgtspējīgai un 

iekļaujošai ekonomiskajai izaugsmei, kas sniedz labumu visiem iedzīvotājiem, kā arī 

uzlabota veselība un izglītība, dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgas iespējas sievietēm; šajā 

sakarībā uzsver nepieciešamību stiprināt attīstības sadarbības un miera uzturēšanas 

instrumentus un veidot inovatīvus un elastīgus finansēšanas mehānismus, piemēram, 

jaunu īpašiem mērķiem paredzētu finansēšanas mehānismu, kas netiek iekļauts jau 

izveidotos attīstības sadarbības instrumentos; prasa, lai Eiropas Savienība pastiprinātu 

savu vadošo lomu jaunattīstības valstu interešu aizstāvībā; 

5. prasa pārskatīt Eiropas Konsensu attīstības jomā, tādējādi ievērojami palīdzot veidot 

atjauninātu un saskaņotu ES globālo stratēģiju; uzsver, ka, veicot šādu pārskatīšanu, būtu 

jāņem vērā jaunie globāli risināmie jautājumi, jāpievēršas tam, kā ES īsteno ilgtspējīgas 

attīstības mērķus, un atkārtoti jānorāda ne tikai uz tādām pamatvērtībām kā cilvēktiesību 

ievērošana (īpašu uzmanību pievēršot neaizsargātām iedzīvotāju grupām, piemēram, 

meitenēm, sievietēm un cilvēkiem ar invaliditāti), demokrātija un tiesiskums, bet arī 
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tādiem attīstības efektivitātes pamatprincipiem kā partnervalstu atbildības uzņemšanās par 

attīstības stratēģiju īstenošanu, pastiprināta pārskatatbildība no partnervalstu nacionālo 

sistēmu puses un diferenciācija, kas balstīta ne tikai uz vajadzībām, bet arī uz izpildes 

kritērijiem, kuru pamatā ir ilgtspējīgas attīstības mērķi; uzsver, ka Eiropas Savienībai būtu 

jādara viss, kas tās spēkos, lai stiprinātu visu attīstības jomā iesaistīto dalībnieku 

papildināmību un tādējādi pilnībā izmantotu Eiropas attīstības politikas potenciālu un 

paātrinātu Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam īstenošanu; 

6. ar bažām konstatē to, ka gan attīstītajās, gan jaunattīstības valstīs palielinās parāda 

neatmaksājamība; aicina Komisiju pastiprināt aizdevumu ņēmēju un aizdevēju kopīgas 

atbildības principa ievērošanu un visās politikas jomās efektīvi ievērot un popularizēt 

ANO Tirdzniecības un attīstības konferences (UNCTAD) principus par atbildīgu 

aizņemšanos un aizdošanu; šajā sakarībā prasa ES un tās dalībvalstīm konstruktīvi 

iesaistīties ANO darbā pie starptautiska mehānisma izstrādes valsts parāda pārvaldībai; 

7. pauž nožēlu par to, ka joprojām nav tiesiskā regulējuma par to, kā uzņēmumiem jāievēro 

cilvēktiesības un saistības attiecībā uz sociālajiem un vides standartiem, kas ļauj dažām 

valstīm un uzņēmumiem tos nesodīti apiet; prasa ES un tās dalībvalstīm aktīvi iesaistīties 

ANO Cilvēktiesību padomes un ANO Vides programmas darbā pie starptautiska līguma, 

kas nodrošinātu transnacionālo korporāciju saukšanu pie atbildības par cilvēktiesību un 

vides standartu pārkāpumiem; 

8. atbalsta domu par nepieciešamību pārskatīt ES attiecības ar Āfrikas, Karību jūras reģiona 

un Klusā okeāna valstīm, pastiprinot vienlīdzīgu partneru politiku, respektējot suverēnu 

valstu valdību demokrātisku politiskās rīcības brīvību pieņemt politiskus lēmumus, kas 

sniedz labumu šo valstu iedzīvotājiem, un lielāku nozīmi piešķirot labas pārvaldības 

principam un cilvēktiesībām kā būtiskiem elementiem līgumā laikposmam pēc Kotonū 

nolīguma darbības beigām, kā arī efektīvi pastiprinot saiknes starp ES attīstības mērķiem 

tirdzniecības, drošības, klimatu pārmaiņas un migrācijas politikā, lai savstarpēji 

pastiprinātu šīs politikas jomas; prasa piešķirt oficiālas pilnvaras Eiropas Attīstības fonda 

uzraudzībai, iespējams slēdzot saistošu iestāžu nolīgumu saskaņā ar Lisabonas līguma 

295. pantu; prasa veidot līdztiesīgu un vērienīgu ES un ĀKK partnerību laikposmā pēc 

2020. gada, pamatojoties uz atbildības un partneru savstarpējas cieņas principiem un 

paredzot vienādas tiesības un pienākumus tā, lai šajā partnerībā labāk koncentrētos uz 

kopīgi risināmiem jautājumiem un interesēm un lai šī partnerība būtu labāk pielāgota 

patiesu izmaiņu panākšanai atbilstīgi abu pušu vēlmēm un problēmām, ar kurām tās 

saskaras; prasa Eiropas Savienībai popularizēt instrumentus tirdzniecībai ar ĀKK valstīm, 

jo īpaši ekonomisko partnerattiecību nolīgumus, lai panāktu patiesas izmaiņas attiecībā uz 

abu pušu drošību un pārticību; 

9. uzskata, ka ir svarīgi pastiprināt jaunattīstības valstu lomu tādos starptautiskajos forumos 

kā ANO, lai nodrošinātu interešu taisnīgāku pārstāvību. 
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