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IEROSINĀJUMI 

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā 

iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. pauž ciešu pārliecību, ka attīstība un cilvēktiesības ir savstarpēji atkarīgas un ka 

cilvēktiesību, tostarp sociālo, ekonomisko un politisko tiesību ievērošana, aizsardzība un 

īstenošana ir priekšnoteikums tam, lai samazinātu nabadzību un sasniegtu ilgtspējīgas 

attīstības mērķus (IAM) visu interesēs; turpretī uzskata, ka nabadzība un nepietiekama 

attīstība kavē cilvēktiesību efektīvu izmantošanu; 

2. uzsver, ka starptautiskā sabiedrība šobrīd saskaras ar vienu no smagākajiem 

pārbaudījumiem saistībā ar bēgļu krīzi; atzinīgi vērtē jaunu ES instrumentu izstrādi 

migrācijas pamatcēloņu novēršanai un uzsver, cik svarīgi ir cilvēktiesības un cieņu noteikt 

par ES migrācijas politikas pamatelementu; atgādina, ka tiesības atstāt savu valsti ir 

nostiprinātas ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 13. pantā un migrantu 

cilvēktiesības ir pilnībā jāievēro viņu izcelsmes, tranzīta un galamērķa valstīs, tostarp 

aizturēšanas centros; 

3. pauž viedokli, ka cilvēktiesībām visiem ir jākļūst par vienojošu elementu, lai sasniegtu 

visus programmas laikposmam līdz 2030. gadam uzdevumus un mērķus; prasa valstu un 

starptautiskā līmenī izstrādāt iekļaujošu, ar cilvēktiesību ievērošanu saistītu un uz tiesībām 

balstītu IAM rādītāju sistēmu, lai šajā sakarībā nodrošinātu stingru pārredzamību un 

pārskatatbildību un attīstībai piešķirtie līdzekļi patiešām nonāktu pie grūtībās nonākušiem 

cilvēkiem; 

4. uzsver IAM Nr. 16 ārkārtīgi svarīgo nozīmi miera un tiesiskuma nodrošināšanā un 

iekļaujošas sabiedrības veidošanā; uzsver, ka cilvēktiesību ievērošana ir izšķiroši svarīga 

ikvienam sekmīgam demokratizācijas procesam un ka visu ES ārpolitikas virzienu 

galvenajiem mērķiem vajadzētu būt tiesiskuma, labas pārvaldības un institucionālo spēju 

konsolidācijai ar budžeta atbalsta, demokrātiskas līdzdalības un pārstāvības lēmumu 

pieņemšanas, stabilitātes, sociālā taisnīguma un iekļaujošas un ilgtspējīgas izaugsmes 

palīdzību, tādējādi ļaujot taisnīgi pārdalīt radīto bagātību; brīdina no populisma, 

ekstrēmisma un konstitucionālās kartības ļaunprātīgas izmantošanas, ar ko attaisno 

cilvēktiesību pārkāpumus; 

5. atgādina par tiesībās balstītas pieejas ieviešanu ES attīstības politikā nolūkā integrēt 

cilvēktiesību principus ES operatīvajās darbībās attīstības jomā, aptverot gan galvenajā 

mītnē, gan uz vietas veiktos pasākumus ar mērķi cilvēktiesības saskaņot ar attīstības 

sadarbības darbībām; aicina tiesībās balstītas pieejas instrumentu kopumu labāk izplatīt 

mūsu partneriem, tostarp vietējām iestādēm, pilsoniskajai sabiedrībai un privātajam 

sektoram, un Komisijai cieši uzraudzīt šīs pieejas īstenošanu; 

6. pauž bažas par mēģinājumiem izmantot ar attīstību nesaistītiem mērķiem finansējumu, kas 

paredzēts nabadzības apkarošanai un attīstības veicināšanai, un kas praktiski sekmē arī tos 

politikas virzienus, kuru mērķis ir atbalstīt cilvēktiesības; 

7. atgādina par to, cik būtiska nozīme ir politikas saskaņotības attīstībai (PCD) principam, kā 

paredzēts LESD 208. pantā, lai panāktu cilvēktiesību ievērošanu; aicina ES nodrošināt 

nepieciešamās pamatnostādnes un ietekmes novērtējumu un uzraudzības un ziņošanas 
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mehānismus, lai panāktu, ka PCD patiešām tiek ieviests ES un dalībvalstu politikas 

virzienos; uzstāj, ka tiesībās balstītas pieejas īstenošanā ir jāstiprina saskaņotība un 

koordinācija starp visām ES ārējas politikas jomām un instrumentiem; aicina dalībvalstis 

veikt pasākumus savu pilnvaru ietvaros un pildīt attīstības saistības, ko tās uzņēmušās un 

kas ir saskaņā ar ES politiku šajā jomā; 

8. stingri aicina Padomi, Komisiju un dalībvalstis sistemātiski iekļaut jautājumu par 

cilvēktiesībām visos politiskajos dialogos un tirdzniecības sarunās ar jaunattīstības valstīm 

un nodrošināt, ka sadarbība ar trešām valstīm ir saistīta ar sasniegumiem attiecībā uz 

demokrātijas un cilvēktiesību efektīvu veicināšanu; mudina Komisiju turpināt veicināt 

neapspriežamu cilvēktiesību un sociālo un vides klauzulu iekļaušanu sarunās par 

starptautiskiem nolīgumiem, tostarp EPN, un apsvērt iespēju ieviest sankciju sistēmu un 

pārsūdzību mehānismu cietušajiem gadījumos, kad nav ievērotas cilvēktiesības; jo īpaši 

uzstāj, ka turpmākajā nolīgumā ar ĀKK valstīm ir jāpastiprina esošais dialogs par 

cilvēktiesībām; aicina ES aktīvi iesaistīt NVO un pilsonisko sabiedrību politikas izstrādē, 

lai nodrošinātu cilvēktiesību noteikumu efektivitāti, garantētu iesaisti un novērstu jebkādu 

iespējamo cilvēktiesību instrumentalizāciju; 

9. atzīst, ka ES delegācijām ir būtiska nozīme attiecībā uz cilvēktiesību veicināšanu trešās 

valstīs un ES ārpolitikas cilvēktiesību jomā efektīvu īstenošanu; aicina Komisiju veikt 

novērtējumu par to, kā delegācijas izmanto tiesībās balstītās pieejas instrumentu kopumu, 

un sniegt Parlamentam pārskatu par šo novērtējumu; 

10. atgādina, ka privātais sektors ir nozīmīgs partneris saistībā ar ilgtspējīgas attīstības mērķu 

sasniegšanu; uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt starptautisku uzņēmumu pārskatatbildību un 

saskaņotību ar cilvēktiesību un sociālajiem un vides standartiem un principiem, kad tie 

veic darbības kādā valstī; uzskata, ka stāvokli varētu uzlabot, noslēdzot vairāk publiskā un 

privātā sektora partnerību; šajā sakarībā aicina ES un dalībvalstis regulāri izvērtēt privātā 

sektora ar attīstību saistīto pasākumu ietekmi uz cilvēktiesībām, kā arī aktīvi iesaistīties 

ANO Cilvēktiesību padomes darbā pie starptautiska nolīguma, kas nodrošinātu 

transnacionālo korporāciju saukšanu pie atbildības par cilvēktiesību pārkāpumiem; 

11. atgādina, ka konflikti un nestabilitāte negatīvi ietekmē miljoniem cilvēku dzīvi un ka plaši 

izplatījušies teroristu veikti cilvēktiesību pārkāpumi; uzsver nepieciešamību labāk 

apvienot ES ārpolitikas drošības pasākumus un humānās palīdzības un ilgtermiņa 

attīstības risinājumus; mudina ES attīstības programmās ar trešām valstīm iekļaut 

noziegumos un vardarbībā cietušo aizsardzību un par prioritāti noteikt labākās prakses 

apmaiņu par korupcijas apkarošanu, jo korupcija bieži vien sekmē nesodāmību un ir 

pamatā netaisnībai pret cietušajiem; 

12. uzsver nepieciešamību veicināt sociālo, ekonomisko un politisko integrāciju visiem, 

neatkarīgi no vecuma, dzimuma, seksuālās orientācijas, rases, etniskās piederības vai 

reliģijas, tostarp visiem nodrošinot taisnīgu piekļuvi nostiprinātām valstu veselības 

aprūpes sistēmām; aicina ES iestādes risināt kastu diskriminācijas problēmu līdzvērtīgi 

citiem diskriminācijas iemesliem; atgādina par ES apņemšanos atbalstīt neaizsargātās un 

nelabvēlīgākā situācijā esošās grupas, tostarp cilvēkus ar invaliditāti saskaņā ar ANO 

Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, un aicina rūpīgi pārbaudīt ar invaliditāti 

saistīto projektu efektivitāti un to, vai šo projektu plānošanā un īstenošanā pienācīgi 

iesaistītas personu ar invaliditāti organizācijas; turklāt uzsver, cik svarīgi ir īstenot IAM 
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Nr. 5 par visa veida diskriminācijas un vardarbības pret sievietēm un meitenēm 

izskaušanu, kā arī pievērst īpašu uzmanību sieviešu cilvēktiesību aizstāvju svarīgajai 

lomai; 

13. atgādina, ka ir jānostiprina tiesiskie līdzekļi ar izrakteņu ieguvi saistītās augšupējās un 

pakārtotās nozarēs, lai nodrošinātu izrakteņu labāku izsekojamību; aicina ES nepieļaut 

cilvēktiesību pārkāpumus, kas saistīti ar ES daudznacionālo uzņēmumu veiktu dabas 

resursu izmantošanu jaunattīstības valstīs un atbalstīt stingru tiesisko regulējumu un 

iniciatīvas, kuru mērķis ir nodrošināt pārredzamību un labu pārvaldību kalnrūpniecības un 

citās resursu ieguves nozarēs; atbalsta globālas iniciatīvas cīņai pret korupciju, piemēram, 

Ieguves rūpniecības pārredzamības iniciatīvu (EITI); atgādina, ka pirmiedzīvotājus jo 

īpaši skar ar resursu ieguvi saistīti cilvēktiesību pārkāpumi un ka ir jānodrošina viņu 

brīvprātīga, iepriekšēja un apzināta piekrišana; 

14. ar lielām bažām norāda uz Starptautiskās darba organizācijas (SDO) ziņām, ka aptuveni 

21 miljons pieaugušo un bērnu visā pasaulē ir iesaistīti kādā no verdzības paveidiem, un 

ka par atkārtotiem darba pamatstandartu pārkāpumiem ir ziņots vairākās valstīs, kurām ir 

VPS+ statuss; uzsver pienākumu ievērot starptautiskos darba standartus saskaņā ar SDO 

programmu pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai un uzskata, ka darba tiesībām ir jāpiešķir 

lielāka nozīme ES ārējās attiecībās; mudina efektīvi īstenot un piemērot VPS+, nodrošinot 

pilsoniskās sabiedrības uzraudzību un pārredzamu ziņošanas mehānismu; turklāt aicina 

EIB pievērst vairāk uzmanības tās darījumu ietekmei uz cilvēktiesībām un darba tiesībām 

un šajā nolūkā ierosina projektu novērtējumos iekļaut cilvēktiesību kritērijus; 

15. atzinīgi vērtē attīstības sadaļas iekļaušanu ES gada ziņojumā un prasa šo praksi turpināt 

arī turpmākajos gada ziņojumos. 
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