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IEROSINĀJUMI 

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā 

iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 208. pantā ietvertais ES politikas 

attiecībā uz sadarbību attīstības jomā galvenais mērķis ir nabadzības mazināšana un 

ilgtermiņā ― tās izskaušana; 

1. uzskata, ka izstrādājot nākamo daudzgadu finanšu shēmu (DFS), jāņem vērā ES 

apņemšanās īstenot ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), Adisabebas rīcības programmu 

par attīstības finansēšanu un Parīzes klimata nolīgumu; turklāt uzskata, ka ir jāpalielina ES 

atbalsts šādu mērķu īstenošanai jaunattīstības valstīs, pilnībā piemērojot politikas 

saskaņotību attīstībai (PCD), kā arī nodrošinot ES palīdzību attīstības jomā, pilnībā 

ievērojot palīdzības efektivitātes principus un turpinot galveno uzmanību pievērst 

ilgtermiņa mērķiem, piemēram, nabadzības izskaušanai, nevienlīdzības un atstumtības 

novēršanai, demokrātiskas pārvaldības un cilvēktiesību veicināšanai un ilgtspējīgas un 

iekļaujošas attīstības veicināšanai, jo īpaši vismazāk attīstītās valstīs (VAV), kuras 

saskaras ar lielākajām finanšu grūtībām;  

2. norāda, ka 2017. gadā notikušās dabas katastrofas, īpaši mežu ugunsgrēki, Eiropā laupīja 

dzīvību vairāk nekā 200 cilvēkiem un iznīcināja vairāk nekā vienu miljonu hektāru meža, 

kas vairāk nekā trīs reizes pārsniedz Eiropas vidējo rādītāju pēdējo piecu gadu laikā; 

norāda, ka šādi ugunsgrēki ir katastrofas, kas skar cilvēkus, ekonomiku un vidi, un to 

novēršanai vajadzīgs risinājums Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu līmenī; uzskata, ka 

ES pienākums ir palīdzēt novērst ugunsgrēkus un atjaunot teritoriju pēc šādām 

katastrofām, kas galvenokārt saistītas ar mežu ugunsgrēkiem; uzskata, ka ugunsgrēku 

dzēšanas resursi ir ierobežoti valstu līmenī; šajā saistībā norāda, ka ugunsdzēsības 

lidmašīnas, īpaši "Canadairs", nonāk dažu valstu flotē ekspluatācijas beigās, tādēļ flote 

būtu pēc iespējas ātrāk jāatjauno; aicina dalībvalstis un ES noteikt kopējo spēju 

palielināšanu par prioritāti sarunās par nākamo DFS; 

3. uzskata, ka attīstībai paredzētais instruments ir labākais risinājums, lai izstrādātu 

kvalitatīvas attīstības politiku jaunattīstības valstu, jo īpaši vismazāk attīstīto valstu, 

interesēs, kuras galvenais mērķis ir izskaust nabadzību, vienlaikus ievērojot starptautiski 

atzītus attīstības un palīdzības efektivitātes principus; 

4. aicina izstrādāt Eiropas un Āfrikas programmu "Erasmus" un izveidot Eiropas 

universitāšu filiāles Āfrikā, lai nodrošinātu ciešu partnerību, palielinātu jauniešu 

profesionālās integrācijas spējas un novērstu intelektuālā darbaspēka aizplūšanu; 

5. uzskata, ka sadarbība attīstības jomā jāīsteno, pilnībā ievērojot starptautiski pieņemtos 

palīdzības efektivitātes principus, un šādi jāatbalsta partnervalstu nacionālie plāni un 

stratēģijas IAM sasniegšanas jomā; 

6. uzsver, ka nākamajā DFS jāsaglabā pašreizējais Eiropas atbalsta kvalitātes un ietekmes 

līmenis un jānodrošina vajadzīgās garantijas projektu īstenošanai un uzraudzībai; 

7. norāda uz saistībām, kas noteiktas ES vispārējā ārpolitikas un drošības politikas stratēģijā 

un jaunajā Eiropas Konsensā par attīstību; 



 

PE612.385v02-00 4/11 AD\1143564LV.docx 

LV 

8. uzsver vajadzību pildīt Eiropas Konsensā par attīstību apstiprināto apņemšanos piešķirt 

20 % no ES oficiālās attīstības palīdzības (OAP) sociālajai iekļaušanai un tautas attīstībai; 

uzsver, ka jāpievērš uzmanība IAM veselības aizsardzības jomā, jo īpaši cīņai pret AIDS, 

tuberkulozi un malāriju, kā arī attiecībā uz drošību, pārtiku, izglītību, nodarbinātību, ūdeni 

un sanitāriju, enerģētiku, rūpniecību, inovāciju, infrastruktūru, labu pārvaldību, 

demokrātiju, tiesiskumu, dzimumu līdztiesību un vides un klimata aizsardzību; 

9. atgādina par ES apņemšanos iekļaut dzimumu līdztiesības aspektu nākamajā DFS un 

nodrošināt, ka nākamā DFS sevi apliecina kā ilgtspējīgs instruments, kas nodrošina 

politikas saskaņotības attīstībai ievērošanu visās ES politikas jomās; turklāt atgādina par 

vajadzību ieguldīt iedarbīgos tautas ilgtspējīgu attīstību veicinošos līdzekļos, piemēram, 

seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpē un ar to saistītās tiesībās; 

10. atgādina par saistībām — galvenokārt finanšu saistībām —, kas apstiprinātas ANO 

Vispārējā konvencijā par klimata pārmaiņām un Parīzes nolīgumā, kā arī jaunajā Eiropas 

Konsensā par attīstību; uzsver, ka īpaši jāpalielina centieni un finansējums, lai palīdzētu 

pielāgoties klimata pārmaiņām un ierobežot globālo sasilšanu, kā arī to, ka jāpārtrauc 

subsīdiju piešķiršana fosilajam kurināmajam, kas nodara kaitējumu videi; 

11. šajā saistībā mudina labāk izmantot visas programmas saskaņā ar nākamās DFS izdevumu 

kategorijām, piemēram, izmantojot pētniecības programmas, lai papildinātu ES mērķus 

sadarbībai attīstības jomā un atbalstītu centienus risināt pasaules līmeņa problēmas, kā arī, 

lai nodrošinātu, ka īstenojot efektīvu politikas saskaņotību attīstībai, ES politika vai 

programmas nav pretrunā nabadzības izskaušanas, nevienlīdzības mazināšanas 

partnervalstīs, cilvēktiesību veicināšanas un ilgtspējīgai sociālās, ekonomikas un vides 

attīstības mērķiem; 

12. uzsver Eiropas Konsensa par attīstību nozīmi kā pamatu kopējai pieejai attiecībā uz 

attīstības politiku, ko piemēro ES iestādes un dalībvalstis, kā arī attiecībā uz IAM 

īstenošanu; norāda, ka DFS jāatspoguļo attīstībai paredzēto izdevumu galvenās prioritātes 

saskaņā ar šo paziņojumu, iekļaujot palīdzības efektivitātes un politikas saskaņotības 

attīstībai principus; 

13. atkārtoti uzsver, ka jārada tādi apstākļi jauniešiem, kas nodrošinātu viņu ilgtermiņa 

nākotnes iespējas kļūt par aktīviem iedzīvotājiem savā valstī, un aicina veikt pasākumus, 

kas vajadzīgi, lai palielinātu sieviešu iespējas ekonomikas, politiskajā un sociālajā jomā; 

14. uzskata, ka jāpalielina investīcijas seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes un ar to 

saistīto tiesību pieejamībā, lai palīdzētu novērst negatīvās sekas, ko radījis "globālā sprūda 

noteikums" ("Global Gag Rule"); 

15. aicina nodrošināt vienlīdzīgas iespējas attiecībā uz vīriešu un sieviešu piekļuvi lēmumu 

pieņemšanas struktūrām un ekonomiskajiem, sociālajiem, politiskajiem, tehnoloģiju un 

kultūras resursiem un pakalpojumiem; aicina ņemt vērā visus pasākumus, kuru mērķis ir 

novērst vardarbību pret sievietēm; 

16. aicina nodrošināt, ka nākamā DFS sevi apliecina kā ilgtspējīgs praktisks līdzeklis, lai 

ievērotu politikas saskaņotību attīstībai ES lēmumos par finansējumu; uzskata, ka šādas 

pieejas mērķis ir nodrošināt, lai ES iekšējais un ārējais finansējums būtu atbilstīgs 

attīstības sadarbības mērķiem un palielinātu ES budžeta efektivitāti kopumā, nepieļaujot 
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līdzekļu neatbilstīgu un nelietderīgu izmantošanu; 

17. uzsver, ka ES līmenī ir skaidri apliecināta attīstības sadarbības politikas pievienotā 

vērtība; norāda uz OAP izšķirīgo nozīmi vismazāk attīstītajās valstīs (VAV) un nestabilās 

valstīs, un uzstāj, ka ES ievēro savas saistības nodrošināt 0,20 % no NKI oficiālās 

attīstības palīdzības vismazāk attīstītajām valstīm; norāda uz OAP iespējām veicināt 

attīstībai paredzētā finansējuma mobilizēšanu no citiem avotiem — privātiem, publiskiem, 

iekšējiem un starptautiskiem resursiem; atbalsta ES jaunos centienus sekmēt privātās 

investīcijas, apvienojot dotācijas un aizdevumus un sniedzot garantijas, tostarp valstīs, 

kurām lielas vajadzības un augsts riska līmenis; norāda, ka tādēļ radīsies ievērojamas 

finansējuma vajadzības; uzsver, ka attiecībā uz palīdzību attīstības jomā jāveic daudzgadu 

plānošana un jānodrošina paredzamība, vienlaikus arī nodrošinot elastīgumu, un ka tajā 

jāizmanto dažādas un papildinošas īstenošanas metodes, pamatojoties uz valstu spējām, 

vajadzībām un sniegumu; uzskata, ka apvienošanai jābūt kā papildinošam elementam, 

nevis jāaizstāj tradicionālais finansējums attīstībai; šajā saistībā uzsver, ka attiecībā uz 

privātā sektora iesaisti jāievēro stingri pārredzamības un pārskatatbildības standarti; 

18. aicina veicināt starptautisku sadarbību saskaņā ar atzītiem starptautiskiem standartiem, lai 

nepieļautu nelikumīgas finanšu plūsmas un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas; 

19. atgādina, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir svarīga nozīme, lai sasniegtu 

sabiedrības neaizsargātāko un trūcīgāko daļu; norāda, ka pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām ir vajadzīgi pietiekami resursi un atbalsts, ja tām jāpalīdz, jāpārrauga un 

jāziņo par ES un dalībvalstu politikas īstenošanu, un jāpalīdz uzlabot finanšu mehānismus; 

uzskata, ka ES fondiem ir izšķirīga nozīme, lai palielinātu pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju resursus, un vietējām organizācijām jābūt iespējai piekļūt šiem fondiem; 

20. atgādina, ka daudzās valstīs ar vidējiem ienākumiem joprojām ir augsts nevienlīdzības 

līmenis, tādēļ aicina Komisiju saglabāt īpašo finansējuma piešķīrumu šīm valstīm; 

uzskata, ka valstu diferenciācija attiecībā uz finansējuma piešķīrumiem un sadarbības 

veidiem jāpamato ar dažādiem kritērijiem, ņemot vērā iekļaujošu tautas attīstību, 

cilvēktiesības un nevienlīdzības līmeni, kā arī katras valsts prioritātes ilgtspējīgas 

attīstības jomā; 

21. uzskata, ka ir pamatoti sekmēt atbalsta apguvi, un uzsver līdzdalības principa nozīmi 

attīstības palīdzībā, kas liek uzņemties saistības partnervalstīm, jo galvenokārt tās ir 

atbildīgas par attīstības stratēģiju izstrādi; tādējādi ierosina apsvērt ES finansētas 

apmācības ieviešanu, lai uzlabotu piekļuvi pašreizējam ES finansējumam; 

22. iesaka rūpīgi novērtēt finanšu un attīstības papildināmību un Eiropas Fonda ilgtspējīgai 

attīstībai ietekmi uz cilvēktiesībām, sociālo jomu un vidi, pirms OAP līdzekļu piešķiršanas 

garantijām, kas paredzētas investīcijām un līdzīgiem atbalsta veidiem; 

23. atgādina, ka izplatītie trasta fondi, kas gūst labumu no attīstības fondiem — vajadzīgi 

resursu un elastīguma trūkuma dēļ —, piemēram, ES ārkārtas trasta fonds Āfrikai, mazina 

budžeta vienotību un var apdraudēt demokrātisku līdzdalību, pārredzamību un 

pārskatatbildību un palīdzības efektivitāti; uzskata, ka šādu instrumentu izmantošanai 

vajadzētu būt skaidri pamatotai, papildinošai, ierobežota ilguma un vērstai uz konkrētu 

mērķu, nevis ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanu;  
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24. aicina Komisiju vēl vairāk saskaņot tās divpusējās un daudzpusējās programmas attīstības 

sadarbības jomā, īpaši, ja tās attiecas uz vienu un to pašu valsti, lai uzlabotu ES atbalsta 

efektivitāti;  

25. aicina nākamajā DFS, jau sākotnēji paredzot lielāku piešķīrumu labi funkcionējošam 

humānās palīdzības instrumentam un būtisku ārkārtas palīdzības rezervi, atspoguļot līdz 

šim nepiedzīvoto vajadzību nodrošināt humāno palīdzību un mazināt katastrofu risku, 

nodrošināt sagatavotību katastrofām un epidēmijām un palielināt jaunattīstības valstu 

noturību; norāda, ka palielinās spiediens attiecībā uz šīm vajadzībām, ko rada konfliktu, 

karu un piespiedu pārvietošanās sekas, cilvēktiesību pārkāpumi, slikta pārvaldība un 

korupcija, vāja vai trūkstoša sociālo pamatpakalpojumu nodrošināšana, aizvien lielāka 

nevienlīdzība, klimata pārmaiņas un konkurence saistībā ar ierobežotiem resursiem; aicina 

Komisiju izstrādāt priekšlikumu par maksājumu sistemātisku pielīdzināšanu saistībām 

humānās palīdzības jomā, lai nodrošinātu pietiekamu finansējumu maksājumiem; aicina 

apsvērt iespēju piešķirt vairāk resursu civilās aizsardzības instrumentam un attiecībā uz 

tiem nodrošināt lielāku elastību, lai ES varētu sniegt palīdzību uz vietas tiem, kam tā 

vajadzīga; 

26. uzskata, ka Eiropas civilās aizsardzības mehānisms, būdams efektīvs instruments cīņai ar 

mežu ugunsgrēkiem, tomēr ir nepilnīgs un būtu jāuzlabo; tādēļ atzinīgi vērtē Komisijas 

2017. gada 23. novembra paziņojumu, kurā ierosināts izveidot autonomu rezerves jaudu 

— zināma kā RescEU — un piešķirt papildu EUR 280 miljonus Eiropas civilās 

aizsardzības mehānismam, lai finansētu ES rezerves jaudu, īpaši iekļaujot ES 

ugunsdzēsības lidmašīnas; aicina dalībvalstis un Komisiju atzīt, ka pašreizējai valstu 

infrastruktūrai ir Eiropas dimensija, un tādējādi sniegt savu atbalstu Eiropas civilās 

aizsardzības un riska pārvaldības centru tīkla izveidei; aicina dalībvalstis iekļaut 

Komisijas priekšlikumu jaunajā DFS, lai pēc iespējas ātri nodrošinātu finansējumu ES 

"Canadairs" flotei un tās pilnveidei; 

27. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus par reaģēšanas spēju stiprināšana katastrofu 

gadījumos ES līmenī, jo īpaši, ieviešot RescEU autonomo rezerves jaudu; aicina Komisiju 

un dalībvalstis atzīt, ka pašreizējai valstu infrastruktūrai ir Eiropas dimensija un tādējādi 

sniegt atbalstu sagatavošanas pasākumiem, lai izveidotu Eiropas civilās aizsardzības un 

riska pārvaldības centru tīklu; 

28. aicina migrācijas kontroles nolūkā veikt plašas investīcijas, lai atbalstītu industrializāciju, 

elektrifikāciju un infrastruktūras izbūvi, kas var nodrošināt iekļaujošu ekonomikas 

izaugsmi un pienācīgas darbvietas; aicina veikt pasākumus cilvēku tirdzniecības un 

verdzības, kā arī cilvēktiesību pārkāpumu pārtraukšanai, jo īpaši Lībijā; 

29. uzskata, ka ir jāpalielina pārredzamība, pārskatatbildība un ziņošana par attīstībai un 

humānajai palīdzībai paredzētajiem resursiem, kā arī jāpalielina šai palīdzībai paredzētie 

finanšu līdzekļi, ko budžeta lēmējinstitūcija vajadzības gadījumā nekavējoties apstiprina, 

jo īpaši ņemot vērā nesen pieņemto programmu 2030. gadam, un lai īstenotu politikas 

saskaņotības attīstībai principus; 

30. Norāda, ka jāpalielina Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta izšķirīgā nozīme 

Eiropas vērtību veicināšanā visā pasaulē un nostiprinot cilvēktiesības un demokrātiju ES 

ārējā darbībā; 
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31. aicina izcelsmes un tranzīta valstu iestādes un pilsoniskās sabiedrības organizācijas veidot 

spējas attiecīgajās jomās, lai pēc iespējas efektīvāk pārvaldītu brīvprātīgo atgriešanos un 

atbalstītu atgriezušos cilvēku reintegrāciju; 

32. uzsver, ka jaunajā DFS paredzētajiem ārējās finansēšanas instrumentiem jāatbilst IAM un 

jaunajam Eiropas Konsensam par attīstību, kurā pienācīgs darbs atzīts par galveno 

iekļaujošas un ilgtspējīgas attīstības virzītājspēku; 

33. uzskata, ka ES ārējās finansēšanas instrumentiem jāatbalsta pienācīga darba iespēju 

radīšana, kā arī vajadzīgie priekšnosacījumi un vide, kas nodrošina iespējas darba 

ņēmējiem un ļauj arodbiedrībām pārstāvēt viņu intereses un brīvi darboties; ņemot vērā 

iepriekš minēto, uzskata, ka nākamajā DFS jāparedz īpašs finansēšanas instruments 

sociālā dialoga un sociālo partneru atbalstam jaunattīstības valstīs; 

34. aicina nākamajā DFS nodrošināt pienācīgus resursus EĀDD un ES delegācijām, lai tām 

būtu iespēja sasniegt savus mērķus un izpildīt saistības attīstības sadarbības un humānās 

palīdzības jomā; 

35. aicina saskaņot nākamo DFS ar Parīzes nolīguma mērķiem; uzsver, ka jāpalielina 

finansējums rīcībai klimata politikas jomā jaunattīstības valstīs, lai atbalstītu klimata 

pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, kā arī bioloģiskās daudzveidības aizsardzību; 

aicina efektīvi iekļaut klimata pārmaiņu un vides jautājumus ES ārējās finansēšanas 

instrumentos; 

36. norāda, ka Apvienotā Karaliste nodrošina 12 % no Savienības attīstības budžeta; uzsver, 

ka jākompensē ES attīstības sadarbībai paredzēto līdzekļu zudums, ko izraisījusi 

Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES; atkārtoti uzsver savu pastāvīgo nostāju, ka ES 

budžetā jāiekļauj Eiropas Attīstības fonds (EAF) un citi ar DFS nesaistīti instrumenti; 

uzsver, ka attiecībā uz šādu iekļaušanu jāparedz, ka finansējums tiek iekļauts papildus 

pašreizējās DFS maksimālajiem apjomiem, lai neapdraudētu citu ES politiku un 

programmu finansēšanu;  

37. uzstāj, ka jāsaglabā kopējais finansējums ES attīstības politikai, nodrošinot aizsardzības 

pasākumus, un ka jārod pastāvīgs risinājums ES finansējumam drošības izdevumiem, kas 

ir saistīti ar attīstības sadarbību;  

38. atzinīgi vērtē budžeta plānošanas iespējamās priekšrocības, piemēram, lielāku 

demokrātisko leģitimitāti attiecībā uz EAF un efektīvāku ES palīdzību attīstības jomā; 

39. uzstāj, ka EAF iekļaušana ES budžetā nedrīkst samazināt vispārējos izdevumus ES 

palīdzībai attīstības jomā; 

40. uzsver, ka jāpalielina un jāpadara oficiālāka Komisijas nozīme ES fondu uzraudzībā 

uzraudzības komitejās un ka jāuzrauga ex ante nosacījumi plānošanas un regulējuma 

līmenī; uzskata, ka arī pilsoniskā sabiedrība un pakalpojumu lietotāji būtu pilnībā 

jāiesaista projektu izstrādē, īstenošanā un uzraudzībā; 

41. atkārtoti pauž nostāju, ka EAF būtu jāiekļauj ES budžetā; tomēr uzsver, ka šādai 

iekļaušanai vajadzētu būt atkarīgai no līdzekļu ģeogrāfiskās piešķiršanas, pamatojoties uz 

valstu vajadzībām un mērķtiecīgu augšupēju maksimālā apjoma pārskatīšanu, lai 
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nepieļautu pašreizējo EAF līdzekļu samazināšanu; 

42. aicina būt piesardzīgiem attiecībā uz jebkuru atbalsta struktūras pārskatīšanu, lai 

nemazinātu ģeogrāfiskās prioritātes, atbalsta paredzamību un reģionālās ārējās darbības 

politisko skaidrību; 

43. norāda uz diasporas izšķirīgo nozīmi attīstībā, nodrošinot naudas pārvedumus, prasmju 

nodošanu un nefinanšu vērtības, kas veicina mieru, demokrātiju, labu pārvaldību un 

sociālo stabilitāti; 

44. atgādina par pašreizējā DFS ietverto īpašo instrumentu, jo īpaši rezerves palīdzībai 

ārkārtas gadījumos (EAR), izšķirīgo nozīmi, reaģējot uz neparedzētiem notikumiem, 

tostarp saasinātākajām humanitārās krīzes situācijām ārpus ES; 

45. uzsver, ka nākamajā DFS jārada ES iespēja īstenot dažādās politikas jomās saistības, kas 

apstiprinātas 2016. gada pasaules humānās palīdzības samitā, lai mazinātu vajadzības un 

uzlabotu humānās palīdzības sniegšanu; 

46. uzsver nespēju izpildīt 0,7 % OAP/NKI saistības attiecībā uz 2015. gadu un vērš 

uzmanību uz ES un tās dalībvalstu pašreizējo apņemšanos sasniegt šo rādītāju līdz 

2030. gadam; aicina nākamajā DFS to ņemt vērā un pildīt ES un tās dalībvalstu 

starptautiskās saistības; aicina dalībvalstis, kuras vēl nav sasniegušas saistībās noteikto 

līmeni, izstrādāt ceļvedi, kurā sīki paskaidrots, kā tās gatavojas to laikus paveikt; atgādina, 

ka ES pārvaldīta OAP palīdz izpildīt dalībvalstu saistības un var ievērojami palielināt 

OAP izdevumu attīstības efektivitāti, tostarp samazinot sadrumstalotību un sekmējot uz 

stimulu balstītu pieeju attiecībās ar partnervalstīm. atgādina, ka attīstība nav iespējama, ja 

nav drošības; uzsver, ka visiem finansēšanas instrumentiem un finansējuma veidiem 

jāpiemēro attīstības efektivitātes principi un politikas saskaņotība attīstībai;  

47. aicina nākamajā DFS paredzēt īpašu struktūru attiecībā uz OCT, lai tās varētu gūt 

priekšrocības, ko sniedz finansiāla palīdzība, kas pielāgota OCT un ES partnerattiecību 

mērķiem un kas pamatota uz interesēm un izaicinājumiem, kas tām ir kopīgi ar Eiropas 

Savienību, kā noteikts LESD ceturtajā daļā, kā piederīgām ES un reģioniem, kuri ES ir 

stratēģiski nozīmīgi, vienlaikus sekmējot to reģionālo integrāciju; 

48. uzskata, ka ES ārējās finansēšanas instrumentu vienkāršošana varētu veicināt saskaņotību, 

demokrātisko kontroli un rūpīgu pārbaudi; tomēr uzsver, ka šajā saistībā būtu jāņem vērā 

Parlamenta pārbaudes tiesības un attīstības efektivitātes principi un ka attiecībā uz ES 

finansējumu attīstības jomā jāsaglabā galvenais mērķis — nabadzības izskaušana, galveno 

uzmanību pievēršot vismazāk attīstītajām valstīm un nestabilām situācijām; 

49. uzsver, ka pašreizējā DFS 4. izdevumu kategorijas resursi ir bijuši ļoti pieticīgi un ka 

attīstības fondi aizvien biežāk ir izmantoti kā rezerve jaunām prioritātēm citās politikas 

jomās; uzsver, ka vajadzīga lielāka elastība, lai ātrāk piešķirtu finansējumu, reaģējot uz 

neparedzētām situācijām un krīzēm; tomēr uzsver, ka šādu elastību nevajadzētu nodrošināt 

uz atbalsta efektivitātes principu un atbalsta paredzamības rēķina, jo tas nelabvēlīgi 

ietekmētu instrumentus, kuri paredzēti ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanai, kā arī 

nevajadzētu ierobežot parlamentāro kontroli un apspriedes ar partnervalstīm un pilsonisko 

sabiedrību; aicina veikt DFS attīstības programmu vidusposma novērtējumu; 
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50. atkārtoti uzsver, kas ir svarīgi veicināt ciešāku sadarbību tādu problēmu risināšanā, kas 

saistītas ar narkotiku tirdzniecību, ražošanu un nelikumīgu lietošanu, bērniem kareivjiem, 

dabas resursu nelikumīgu izmantošanu un ilgstoši nespējīgu apsaimniekošanu, 

noziedzīgiem nodarījumiem jūrā un terorismu; 

51. uzsver, ka jaunattīstības valstis ir neaizsargātākās no visām valstīm, un tās vairāk ietekmē 

klimata pārmaiņas; šajā saistībā aicina Komisiju iekļaut klimata pārmaiņu apsvērumus 

visos finansēšanas instrumentos un paaugstināt pašreizējo mērķi piešķirt 20 % no kopējā 

ES finansējumiem pasākumiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņām; 

52. mudina ES un tās dalībvalstis izbeigt palīdzības mākslīgu palielināšanu un OAP 

ziņojumos neiekļaut šo nepamatoti palielināto palīdzību (piemēram, bēgļu izmaksas, 

paredzētās studentu izmaksas, saistīto atbalstu, aizdevumu procentus un parāda 

atvieglojumus); 

53. uzskata, ka ir būtiski veicināt mieru, drošību un tiesiskumu jaunattīstības valstīs, un atzīst, 

ka vajadzīgs finansējums izdevumiem, ka saistīti ar drošību, lai sasniegtu 16. IAM; 

atkārtoti uzsver, ka izstrādājot īpašu un atsevišķu instrumentu drošības un attīstības spējas 

palielināšanai, nevajadzētu pieļaut attīstības instrumentu un finansējuma pārvēršanu 

vērtspapīros; 

54. aicina ES palielināt atbalstu ilgtspējīgai lauksaimniecībai, lai risinātu klimata pārmaiņu 

jautājumus, izmantojot mērķtiecīgu atbalstu mazajiem lauksaimniekiem, kultūraugu 

dažādošanai, agromežsaimniecībai un agroekoloģiskai praksei. 

55. norāda, ka attīstības palīdzībai var būt liela nozīme migrācijas jomā, risinot piespiedu 

pārvietošanas cēloņus un palielinot migrācijas un mobilitātes priekšrocības attīstības jomā; 

tomēr uzskata, ka OAP nedrīkst izmantot, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar bēgļu 

izdevumiem līdzekļu devējā valstī, migrācijas politikas eksternalizāciju no ES vai 

izmaksas, kas saistītas ar atgriešanu un atpakaļuzņemšanu izcelsmes valstī; noraida 

ierosinājumu, ka atbalsts jāsaista robežkontroli, migrācijas plūsmu pārvaldību vai 

atpakaļuzņemšanas nolīgumiem kā pamats partnerībai un sadarbībai ar trešām valstīm; 

56. atkārtoti nepārprotami aicina turpināt un palielināt ES palīdzības un finansējuma 

sniegšanu pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas ir pilntiesīgas attīstības dalībnieces, 

kā arī pilsoniskās sabiedrības organizāciju pilnvērtīgu un brīvprātīgu iesaisti politiskajā 

dialogā un plānošanā un īstenošanā, izmantojot ES sadarbības instrumentus; 

57. uzskata, ka Parlamentam vajadzētu apsvērt iespēju izveidot visaptverošu un horizontālu 

mehānismu, lai uzraudzītu vispārējo programmu 2030. gadam un tās 17 IAM, ievērojot tās 

integrēto un nedalāmo būtību. 
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