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IEROSINĀJUMI 

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā 

iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver — lai īstenotu ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) programmu 2030. gadam, jo 

īpaši 3. mērķi par veselību, 4. mērķi par izglītību, 5. mērķi par dzimumu līdztiesību un 

13. mērķi par rīcību klimata politikas jomā, ir nepieciešama atbilstīga Savienības 

palīdzība un tā ir jāatspoguļo Savienības 2019. gada budžetā, tādējādi apliecinot to, ka 

ilgtermiņa centieni nabadzības izskaušanā, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības 

darbību (LESD) 208. pantā, ir prioritāri; atgādina, ka tās īstenošana ir jānodrošina visās 

Savienības iekšpolitikas un ārpolitikas jomās un tajā ir līdzsvaroti un saskaņoti jāintegrē 

trīs ilgtspējīgas attīstības dimensijas, pievēršoties savstarpējai saiknei starp dažādajiem 

IAM; aicina Komisiju un dalībvalstis 2030. gada IAM noteikt par stratēģisku prioritāti 

un atspoguļot tos Savienības budžetā; 

2. atgādina, ka Savienība ir apņēmusies vispārēji aizsargāt un veicināt bērna tiesības tās 

ārpolitikā saskaņā ar ANO Konvencijas par bērna tiesībām noteikumiem; uzsver, ka ir 

svarīgi īstenot ES pamatnostādnes par bērnu tiesību veicināšanu un aizsardzību 

Savienības ārējās attiecībās; aicina Komisiju uzraudzīt bērnu tiesību stāvokli Savienības 

ārējās programmās un ziņot par to; 

3. atkārtoti stingri noraida attīstības finansējuma izmantošanu ar attīstību nesaistītiem 

mērķiem, piemēram, robežu pārvaldībai vai militāro spēju veidošanai, un uzsver, ka 

finansējums, kas neatbilst oficiālās attīstības palīdzības (OAP) kritērijiem, ir pilnībā 

jānodrošina no citiem instrumentiem, nevis no attīstības sadarbības instrumenta (ASI) 

vai Eiropas Attīstības fonda (EAF); atkārtoti norāda — lai efektīvi apkarotu nabadzību 

ilgtermiņā un saskaņā ar LESD 208. pantu, darbībām, kas vērstas uz nabadzības 

pamatcēloņu novēršanu, būtu jādod priekšroka salīdzinājumā ar citām darbībām, kas 

atbilst oficiālās attīstības palīdzības kritērijiem; atkārtoti apstiprina atbalstu EAF 

iekļaušanai budžetā un uzsver, ka ir svarīgi attiecīgi ierobežot budžeta līdzekļus, kas 

piešķirti Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) reģioniem; 

4. uzsver — lai gan elastīgums un ātrums, ar kādu attiecīgās summas var izmantot, ir 

priekšrocība labas līdzekļu pārvaldības ziņā, šīs priekšrocības nekādā veidā nevar 

attaisnot attīstības fondu novirzīšanu citiem mērķiem, vienīgās demokrātiski ievēlētās 

iestādes, proti, Parlamenta uzraudzības pilnvaru ierobežojumus vai sistemātisku 

ilgtermiņa darbību plānošanu; tādēļ prasa, lai ārkārtas instrumentu, piemēram, fiduciāro 

fondu, izveide tiktu pēc iespējas ierobežota un lai šie principi tiktu ņemti vērā, veidojot 

nākamo daudzgadu finanšu shēmu (DFS); 

5. uzsver, ka Savienībai un tās dalībvalstīm ir jāievēro savas 2015. gadā apstiprinātās 

kolektīvās saistības, proti, līdz 2030. gadam palielināt savu OAP līdz 0,7% no to 

nacionālā kopienākuma (NKI); atgādina par Savienības kolektīvajām saistībām, kas 

paredz vismazāk attīstītajām valstīm (VAV) īstermiņā nodrošināt to, lai OAP tiktu 

piešķirti no 0,15 % līdz 0,20 % NKI; uzsver, ka Savienības kopējā OAP 2017. gadā 

samazinājās par 2,4 % salīdzinājumā ar 2016. gadu; pauž bažas par to, ka, NKI 

2016. gadā joprojām esot 0,11 %, Savienība nevarēs izpildīt savas saistības attiecībā uz 

VAV; aicina Komisiju un dalībvalstis sagatavot un iesniegt reālistisku grafiku šādam 
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pakāpeniskam palielinājumam minētā līmeņa sasniegšanai; prasa dalībvalstīm 

“palīdzības sniedzējvalstu” bēgļu izmaksas neiekļaut OAP aprēķinos; atgādina 

Komisijas pausto apņemšanos vismaz 20 % no OAP līdzekļiem paredzēt cilvēces 

attīstībai un sociālajai iekļaušanai; prasa palielināt tās 2019. gada OAP piešķīrumu 

veselībai, izglītībai un sociālajai aizsardzībai, lai līdz pašreizējās DFS perioda beigām 

panāktu savu saistību izpildi; jo īpaši uzsver nepieciešamību veicināt un aizsargāt 

seksuālo un reproduktīvo veselību un ar to saistītās tiesības, tādējādi vēršoties pret 

Global Gag Rule, ko atjaunoja Amerikas Savienoto Valstu valdība; apstiprina, ka ES 

attīstības palīdzība būtu jāizlieto efektīvāk un ka OAP būtu jānovirza nozarēm, kurās tā 

ir visvairāk vajadzīga, proti, spēju veidošanai, labai pārvaldībai, veselībai, izglītībai, 

lauksaimniecībai, ūdensapgādei, sanitārijai un enerģētikai; uzsver, ka nepieciešams 

tehniskās apkopes atbalsts ar pietiekamu piekļuvi rezerves daļām un apmācītiem 

vietējiem tehniskajiem ekspertiem; 

6. ņemot vērā Apvienotās Karalistes nozīmīgo lomu attīstības jomā, uzsver, ka ir jāsaglabā 

ciešas saiknes starp Savienību un Apvienoto Karalisti pēc tās izstāšanās, lai pēc iespējas 

samazinātu ar to saistītos zaudējumus; 

7. atzīst, ka nevienas valsts attīstība nekad nav notikusi bez tirdzniecības attiecību 

padziļināšanas ar savām kaimiņvalstīm un citām pasaules valstīm; turklāt mudina 

finansēt atbalstu tirdzniecības pasākumiem, lai jaunattīstības valstis turpmāk varētu 

lielākā mērā piedalīties globālās vērtību ķēdēs; šajā sakarībā uzsver lielākas uzmanības 

pievēršanu digitālajai savienojamībai, lai panāktu līdzsvarotāku globalizācijas labuma 

sadalījumu jaunattīstības valstu interesēs; 

8. uzsver to, ka ļoti svarīgi ir atbalstīt mikrouzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus, un 

jo īpaši prasa izveidot vietējos risinājumus, lai uzlabotu finansējuma pieejamību, 

papildus nostiprinot mikrofinansējuma aizdevumu un garantiju sistēmas; 

9. prasa paplašināt programmu “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem”, īstenojot to arī ārpus 

Eiropas, jo īpaši jaunattīstības valstīs, vienlaikus nodrošinot nepieciešamos finanšu 

līdzekļus; 

10. mudina izveidot duālās arodapmācības iestādes, kurās jaunieši varēs noklausīties 

teorētiskus kursus specializētās profesionālās skolās, vienlaikus piedaloties 

profesionālās māceklības programmā, kurā uzsvērti profesijas praktiskie aspekti; 

11. ņemot vērā dramatisko situāciju humānās palīdzības jomā, uzstāj uz to, lai pašreizējās 

globālās vajadzības humānās palīdzības jomā atspoguļotos finansējuma palielinājumā 

humānās palīdzības budžeta pozīcijās, kas būtu viegli izmantojamas; atgādina, ka zēnu 

un meiteņu izglītībai ir būtiska nozīme, lai novērstu cilvēku izraisītas krīzes, novēršot 

konfliktus, aizsargājot bērnus un nodrošinot viņiem perspektīvas; atzinīgi vērtē to, ka 

jau tagad ievērojama daļa humānajai palīdzībai paredzēto līdzekļu tiek izlietota 

izglītībai ārkārtas situācijās; tomēr prasa atbilstīgi palielināt šo daļu un piešķirt lielāku 

atbalstu Erasmus+ ASI budžeta pozīcijai, jo ārkārtas situācijās izglītība ir būtiska 

iedzīvotāju attīstībai pēc ārkārtas stāvokļa beigām, turklāt jāņem vērā, ka šis ārkārtas 

stāvoklis dažkārt var ilgt pat vairākus gadus; 

12. ņem vērā Savienības budžetā un Savienības ārējā darbībā izsīkstošos rezervju un 

elastības mehānismu līdzekļus, kuri bieži tiek izmantoti, lai mobilizētu papildu līdzekļus 
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reaģēšanai uz neparedzētām vajadzībām, tostarp humanitārām krīzēm; saistībā ar 

minēto iebilst pret Komisijas priekšlikumu par to, lai finansētu Bēgļu atbalsta 

mehānisma Turcijai (FRT) otro daļu, kurai vairs nav atlikušas pietiekamas rezerves 

4. kategorijā un DFS īpašajos instrumentos neparedzētām humanitārām krīzēm sakarā ar 

dalībvalstu neizpildītajām saistībām nodrošināt EUR 2 miljardus, izmantojot divpusējus 

aizdevumus FRT; pauž bažas par to, ka EAF rezerve tiek pastāvīgi mobilizēta, lai 

papildinātu iemaksas Savienības Ārkārtas trasta fondā Āfrikai, pēdējā reizē tam 

piešķirot EUR 500 miljonus; uzsver, ka šī līdzekļu pārcelšana ne tikai novirza līdzekļus 

no EAF mērķiem saistībā ar nabadzības izskaušanu un ilgtspējīgas attīstības veicināšanu 

uz migrācijas pārvaldību, bet arī būtiski ierobežo iespēju mobilizēt papildu līdzekļus 

turpmākām humanitārām krīzēm ĀKK reģionos turpmākajos gados; atkārtoti aicina 

dalībvalstis palielināt savu ieguldījumu FRT un Savienības Ārkārtas trasta fondā 

Āfrikai, kuriem solītās iemaksas pašlaik ir EUR 3 miljardi (neskaitot EUR 500 miljonu 

papildinājumu) no Savienības budžeta un EAF un tikai EUR 430 miljoni no ES 

dalībvalstīm un citiem līdzekļu devējiem; 

13. uzskata, ka miera, drošības un tiesiskuma veicināšana jaunattīstības valstīs ir ļoti svarīga 

Savienībai, lai risinātu migrācijas pamatcēloņus; atzīst, ka izdevumiem drošības jomā ir 

īpaši svarīga nozīme pašreizējos centienos visaptveroši nodrošināt drošības un attīstības 

sasaisti un sasniegt Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam 16. mērķi; 

14. uzsver, ka ir svarīgi palielināt līdzekļu piešķīrumu ar mērķi atbalstīt labu pārvaldību, 

demokrātiju un tiesiskumu jaunattīstības valstīs, lai veicinātu atbildīgas un pārredzamas 

iestādes, atbalstītu spēju veidošanu un sekmētu līdzdalīgu lēmumu pieņemšanu un 

publisku piekļuvi informācijai; 

15. atgādina, ka ir svarīgi atbalstīt izdevumus, kas ir tieši saistīti ar humānās palīdzības 

politikas mērķu sasniegšanu, cita starpā, ar tehnisko un administratīvo palīdzību 

saistītos izdevumus; 

16. uzsver, ka humānajai palīdzībai veltītajā nodaļā ir svarīgi maksājumu apropriācijas 

saglabāt vismaz tādā pašā apmērā kā saistību apropriācijas, lai novērstu to, ka nopietns 

un nepārtraukts līdzekļu trūkums maksājumiem apgrūtina steidzamu pasākumu 

īstenošanu un izraisa nesamaksātu rēķinu uzkrāšanos, kas negatīvi ietekmē arī 

īstenošanas partnerus; 

17. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt tīru ūdeni un būvēt papildu notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtas; 

18. vērš uzmanību uz enerģētiskās nabadzības mērogu un ietekmi jaunattīstības valstīs un 

Savienības būtisko iesaistīšanos šādas nabadzības mazināšanas pasākumos; uzsver, ka 

enerģētiskās nabadzības skartajās valstīs ir nepieciešami pastiprināti un saskaņoti 

valdības un ieinteresēto personu centieni to mazināt un sasniegt 7. IAM, jo īpaši 

attiecībā uz attāliem lauku rajoniem, kas atrodas reģionos bez pieslēguma enerģijas 

piegādes tīkliem; 

19. prasa pietiekamus finanšu resursus ANO Palīdzības un darba aģentūrai Palestīnas 

bēgļiem Tuvajos Austrumos, lai nodrošinātu reģionā pastāvīgu atbalstu palestīniešu 

bēgļiem; 
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20. atzinīgi vērtē apropriāciju palielinājumu, lai atbalstītu jaunattīstības valstu attīstības 

iniciatīvas, kuras īsteno pilsoniskās sabiedrības organizācijas vai kuras tiek īstenotas to 

vajadzībām; attiecībā uz humāno palīdzību atgādina Komisijai un Padomei par “lielās 

vienošanās” saistībām attiecībā uz lokalizāciju, kas paredz apņemšanos vismaz vienu 

ceturto daļu no visa humānās palīdzības finansējuma izmaksāt pēc iespējas tiešāk 

vietēja un valsts mēroga palīdzības sniedzējiem, un tādēļ prasa pārskatīt pašreizējo 

Padomes Regulu (EK) Nr. 1257/961 (1996), lai nodrošinātu, ka arī turpmāk humānajai 

palīdzībai paredzētais finansējums ir balstīts uz vajadzībām un atbilst Eiropas 

konsensam par humāno palīdzību, kā arī to, ka tas ir pielāgots mainīgajiem apstākļiem 

un palielinās tā efektivitāte, jo īpaši attiecībā uz humanitāro un attīstības pasākumu 

saiknes pilnveidi, un to, lai veicinātu 2016. gada Pasaules humānās palīdzības samitā un 

saistībā ar “lielo vienošanos” uzņemto saistību īstenošanu; 

21. atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi koncentrēties uz galvenajām humanitārajām krīzēm, 

tostarp aizmirstām humanitārām krīzēm; prasa nodrošināt humānās palīdzības 

finansējumu šādām krīzēm: Jemenā (humānā palīdzība nepieciešama 22 miljoniem 

cilvēku), Sīrijas krīzei, tostarp tās kaimiņvalstīs (vairāk nekā 13 miljoniem cilvēku 

Sīrijas teritorijā nepieciešama humānā palīdzība), kā arī aizmirstām humanitārajām 

krīzēm, piemēram, Sāhelā (1,6 miljoni bērnu var ciest no smagas akūtas uztura 

nepietiekamības, un 6,8 miljoniem cilvēku nepietiek pārtikas) un Kongo 

Demokrātiskajā Republikā (13 miljoniem cilvēku nepieciešama palīdzība, un vairāk 

nekā 2 miljoni bērnu cieš no smagas akūtas uztura nepietiekamības); 

22. uzsver nepieciešamību nodrošināt Sāhelai humāno un attīstības palīdzību; uzsver, ka 

sakarā ar pastāvīgo nabadzību, klimata pārmaiņām, konfliktu saasināšanos un pārtikas 

trūkumu šajā gadā humānā palīdzība ir nepieciešama 6,8 miljoniem cilvēku strukturāli 

nestabilos reģionos, kuros ir ierobežota piekļuve sociālajiem pamatpakalpojumiem; 

tādēļ prasa palielināt humānās palīdzības un attīstības palīdzības finansējumu šim 

reģionam, lai segtu izdevumus gan saistībā ar dzīvības glābšanas pasākumiem, gan 

ilgtermiņa centieniem novērst faktorus, kas izraisa neaizsargātību pret pārtikas un uztura 

nepietiekamību, un pilnveidot sociālos pamatpakalpojumus; 

23. uzsver, ka nepieciešamība īstenot humanitāro un attīstības pasākumu sasaisti būtu 

jāatspoguļo Savienības 2019. gada budžetā, koncentrējoties uz tādām svarīgām nozarēm 

kā uzturs; tādēļ aicina Komisiju un jo īpaši Eiropas Civilās aizsardzības un humānās 

palīdzības operāciju ģenerāldirektorātu un Starptautiskās sadarbības un attīstības 

ģenerāldirektorātu novērst humānās un attīstības palīdzības trūkumu, paredzot 

Savienības 2019. gada budžetā līdzekļus humānajai palīdzībai un ilgāka termiņa 

finansējumam uztura jomā, tādējādi bērniem, kuri cieš no smagas akūtas uztura 

nepietiekamības, nodrošinot iespēju piekļūt visa veida palīdzībai — gan ārkārtas, gan 

attīstības palīdzībai; 

24. atgādina, ka klimata pārmaiņu sekas būtiski ietekmē vairākus cilvēka dzīves aspektus 

un arvien vairāk ir jūtamas jaunattīstības valstīs; prasa papildu līdzekļus no citiem 

instrumentiem, ne tikai no ASI un/vai EAF rīcībai klimata politikas jomā, kas atspoguļo 

stingru apņemšanos īstenot klimata diplomātiju un palielinātu iesaisti tajā, jo īpaši 

veicinot atjaunojamo energoresursu nozari, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām; atgādina, 

ka dzeramā ūdens pieejamība ir būtisks sociālās un ekonomiskās attīstības faktors, kas 

                                                 
1 Padomes 1996. gada 20. jūnija Regula (EK) Nr. 1257/96 par humāno palīdzību (OV L 163, 2.7.1996., 1. lpp.).  
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ļauj apkarot nabadzību un nodrošināt izglītības un veselības aprūpes pieejamību; prasa 

dalībvalstīm un citiem dalībniekiem pildīt saistības, ko tie uzņēmušies attiecībā uz cīņu 

pret globālo sasilšanu un klimata pārmaiņām; uzsver, ka piešķīrumiem jāizmanto nevis 

attīstības finansējums, bet citi līdzekļi; 

25. atgādina, ka saistībā ar klimata pārmaiņām un nepieciešamību pielāgoties tām attīstības 

programmās veiktie ieguldījumi katastrofu riska mazināšanai un sagatavotībai 

katastrofām ir būtiski, lai novērstu cilvēku ciešanas un dzīvību zaudēšanu, palīdzētu 

saglabāt rezultātus, kas sasniegti, īstenojot attīstības sadarbību ar partnervalstīm, un 

samazinātu nepieciešamību pēc ārkārtas pasākumiem; 

26. pauž nožēlu par to, ka Komisija ne tikai nav sasniegusi rezultātus saistībā ar mērķi, kas 

paredz 20 % no tās OAP piešķirt cilvēces attīstībai un sociālajai iekļaušanai, bet pat ir 

samazinājusi attiecīgo budžeta pozīciju; tādēļ prasa ievērojami palielināt šīs 

apropriācijas; 

27. uzsver izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību nozīmīgumu; prasa arī turpmāk 

atbalstīt pašreizējos un jaunus izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības; 

28. uzsver, ka ir svarīgi pēc Brexit saglabāt pēc iespējas ciešāku sadarbību ar Apvienoto 

Karalisti attīstības sadarbības jomā; 

29. ņem vērā ierosināto palielinājumu par 134 % sadarbībai ar Tuvajiem Austrumiem 

paredzētajā budžeta pozīcijā un palielinājumu par 6 % migrācijai un patvērumam 

paredzētajā budžeta pozīcijā; pauž nožēlu par Komisijas skaidrojumu attiecībā uz abiem 

palielinājumiem, ņemot vērā, ka migrācijas plūsmas uz Eiropu ir krasi samazinājušās; 

tādēļ ierosina samazināt attiecīgās apropriācijas, lai finansētu nepieciešamo 

palielinājumu cilvēces attīstības budžeta pozīcijā. 
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