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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā, 
ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka ar Eiropas Savienības vispārējo budžetu ir jānodrošina atbilstīgs ieguldījumu 
programmas 2030. gadam, tās ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) un Līguma par 
Eiropas Savienību 3. un 21. pantā un Līguma par Eiropas Savienības darbību 208. pantā 
minētā nabadzības izskaušanas mērķa īstenošanā; uzsver, ka IAM ir jābūt stratēģiskai 
prioritātei un ka tie ir jāīsteno visos Eiropas Savienības iekšpolitikas un ārpolitikas 
virzienos; atgādina, ka saskaņā ar Apvienoto Nāciju organizācijas datiem IAM 
sasniegšanai būs vajadzīgi aptuveni 5–7 triljoni ASV dolāru gadā (no kuriem aptuveni 
2,5–3 triljoni ir jāizlieto jaunattīstības valstīs); uzsver — lai Eiropas Savienība būtu 
uzticamāka pasaules mēroga dalībniece, tai ir jāuzņemas vadošā loma IAM īstenošanā 
un jāpalielina politikas saskaņotība attīstībai; uzsver, cik liela nozīme ir dialogam, 
iekļaujošai vietējo dalībnieku iesaistei un līdzdalībai un tam, ka ES atbalsts sasniedz 
cilvēkus; uzsver, ka IAM ir savā starpā cieši saistīti un nedalāmi, tomēr norāda, ka 
Eiropas Savienības 2020. gada vispārējā budžetā ir skaidrāk jāatspoguļo 3. IAM par 
veselību, 4. IAM par izglītību, 5. IAM par dzimumu līdztiesību, 13. IAM par rīcību 
klimata politikas jomā un 16. IAM par mieru, taisnīgumu un spēcīgām iestādēm;

2. uzsver, ka Savienībai un tās dalībvalstīm ir jāievēro savas 2015. gadā vēlreiz 
apstiprinātās kolektīvās saistības, proti, līdz 2030. gadam palielināt savu oficiālo 
attīstības palīdzību (OAP) līdz 0,7 % no to NKI; aicina Komisiju un dalībvalstis iesniegt 
saistošus grafikus pakāpeniskiem palielinājumiem, lai sasniegtu minēto līmeni; atgādina 
par Savienības kolektīvajām saistībām 0,20 % no tās NKI piešķirt OAP vismazāk 
attīstītajām valstīm; atgādina Komisijas pausto apņemšanos vismaz 20 % no kopējiem 
OAP līdzekļiem paredzēt cilvēces attīstībai un sociālajai iekļaušanai; uzver 
nepieciešamību veicināt un aizsargāt seksuālo un reproduktīvo veselību un ar to saistītās 
tiesības;

3. atkārtoti noraida attīstības finansējuma izmantošanu ar attīstību nesaistītiem mērķiem un 
uzsver, ka finansējums, kas neatbilst OAP kritērijiem, ir jāgūst no citiem instrumentiem, 
nevis no attīstības sadarbības instrumenta (ASI); uzsver, ka ir svarīgi visā ar ASI 
īstenotajā sadarbībā nodrošināt cilvēktiesību standartu ievērošanu un stingri norāda —
 lai ES varētu ilgtermiņā veiksmīgi apkarot nabadzību, tai ir jāpievēršas nabadzības un 
nevienlīdzības cēloņiem; atkārtoti pauž atbalstu Eiropas Attīstības fonda iekļaušanai 
budžetā un prasa, lai Eiropas Savienības sniegtajam attīstības finansējumam tiktu veikta 
pietiekama parlamentārā uzraudzība;

4. prasa īstenot pieeju, kas balstās uz rezultātiem, ziņošanas mehānismu izpildi, efektivitāti 
un ES attīstības palīdzībai paredzēto līdzekļu uzraudzību;

5. pauž nopietnas bažas par to, kā tiek izmantots Eiropas Savienības Ārkārtas trasta fonds 
Āfrikai (EUTF); konkrēti norāda, ka nabadzības izskaušanas un migrācijas pamatcēloņu 
risināšanas mērķos bieži vien vairs netiek piešķirta prioritāte migrācijas un robežu 
pārvaldības finansēšanai un tam var būt negatīvas sekas; uzskata, ka nav atbilstīgi ar šo 
instrumentu finansēt, piemēram, Lībijas krasta apsardzi, neņemot vērā Lībijā notiekošos 
ārkārtīgi nopietnos cilvēktiesību pārkāpumus;
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6. uzsver uz tiesībām balstīto pieeju attīstības jomā un principu “nevienu neatstāt novārtā”; 
stingri prasa, lai Savienības politikas virzieni un programmas nodrošināta cilvēktiesību 
standartus un palīdzētu apkarot pasaulē joprojām valdošo nevienlīdzību un 
diskrimināciju ienākumu, etniskās izcelsmes, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģijas 
vai uzskatu, seksuālā orientācijas un dzimtiskās identitātes dēļ; uzsver nepieciešamību 
atbalstīt nediskriminēšanu un cilvēktiesību aizstāvju aizsardzību;

7. pauž nožēlu par Eiropas Parlamenta mazo lomu EUTF uzraudzībā un pārvaldībā; 
uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Parlaments varētu uzraudzīt rīcības komitejas 
darbības un aicina Komisiju sniegt detalizētu informāciju par šīs komitejas 
pieņemtajiem lēmumiem un nodrošināt Eiropas Parlamenta pārstāvību tās sanāksmēs;

8. stingri prasa sekmēt 5. IAM par dzimumu līdztiesību un aicina īstenot konkrētāku rīcību 
Savienības ārējā politikā, tostarp mērķtiecīgas darbības un pasākumus dzimumu 
līdztiesības nodrošināšanai; stingri prasa apkarot vardarbību pret sievietēm un meitenēm 
un veicināt seksuālās un reproduktīvās veselības un ar to saistīto tiesību pieejamību;

9. uzsver 16. IAM un atbalstu demokrātijai, labai pārvaldībai un tiesiskumam; vērš 
uzmanību uz to, ka ir svarīgi atbalstīt dialogu, iekļaujošu vietējo līdzatbildību un 
pilsoņu līdzdalībai labvēlīgas vides radīšanu; uzsver jauniešu un sieviešu svarīgo lomu, 
jo viņi ir nozīmīgi pārmaiņu veicinātāji; uzsver, ka ir svarīgi miera veidošanā un 
konfliktu risināšanā iekļaut sievietes;

10. uzsver, ka ir svarīgi atbalstīt civiliedzīvotājus konflikta zonās un atjaunot sabiedrību 
pēckonflikta situācijās; vērš uzmanību uz kurdu, jezīdu, kristiešu un citu etnisko un 
reliģisko minoritāšu situāciju Tuvajos Austrumos; uzsver, ka ir svarīgi, lai Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Palīdzības un darba aģentūra Palestīnas bēgļiem Tuvajos 
Austrumos pienācīgi darbotos un saņemtu pietiekamu atbalstu laikā, kad citi globālie 
dalībnieki savu atbalstu ir samazinājuši;

11. atbalsta Komisijas apņemšanos precizēt taktiku, ko tā ievēros attiecībā uz attīstības 
sadarbību ar valstīm, kas pārkāpj Eiropas Savienības ārējās politikas principus;

12. uzskata, ka 2020. gada attīstības budžetā būtu konsekventāk jāatspoguļo ES 
koncentrēšanās uz valstīm, kas ir vismazāk attīstītas izglītības un jaunatnes 
nodarbinātības jomā, attiecībā uz meiteņu un sieviešu pakļaušanu ar dzimumu saistītai 
vardarbībai un universālu piekļuvi ūdenim;

13. aicina Komisiju nodrošināt, ka ar klimata pārmaiņām saistīto pielāgošanās pasākumu un 
citu klimata pasākumu finansējums trešās valstīs papildina attīstības sadarbības 
instrumentu sniegto finansējumu; norāda, ka klimata pārmaiņas var smagāk ietekmēt jau 
tā neaizsargātas personas un ka tas var mazināt jau panākto progresu nabadzības un 
bada izskaušanā; pauž bažas, ka klimata pārmaiņas var radīt pastiprinošu negatīvu 
ietekmi, kas izraisītu vēl vairāk humanitāro krīžu, piemēram, palielinot konfliktu un 
karu skaitu;

14. uzsver, ka ir svarīgi veicināt pienācīgāku un zaļāku darbvietu radīšanu atbilstīgi 8. IAM; 
vērš uzmanību uz tirdzniecības un attīstības saikni, aicina Savienību sniegt lielāku 
atbalstu valstīm, lai tās varētu piedalīties starptautiskajā tirdzniecībā un pilnībā izmantot 
tās sniegtās priekšrocības; uzsver, ka ir svarīgi veicināt sociālo partneru dialogu un šajā 
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sakarībā izceļ tādas iniciatīvas kā starptautiskā vienošanās pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātības un iekļaujošas izaugsmes jomā; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt darba 
tiesību ievērošanu globālās vērtības ķēdēs un veicināt pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātību, pamatojoties uz Starptautiskās Darba organizācijas noteiktajiem darba 
standartiem;

15. uzskata, ka ir jārīkojas humanitāro krīžu jautājumā, īpaši koncentrējoties uz novēršanu, 
noturības veidošanu un sadarbību ar ieinteresētajām personām, lai rastu risinājumu tam, 
ka pasaulē trūkst humānās palīdzības finansējuma; norāda, ka būtu jāpalielina valdību, 
pilsoniskās sabiedrības un privātā sektora sadarbība; prasa, lai tiktu ievērojami 
palielināts finansējums humānas palīdzības budžeta pozīcijām, lai nodrošinātu gatavību 
jauniem negadījumiem un katastrofām, nevis tikai segtu jau esošās krīzes un vienlaicīgi 
nodrošināts pietiekams finansējums lielākai ilgtermiņa attīstības sadarbībai ar mērķi 
izveidot spēcīgu, noturīgu un iekļaujošu sabiedrību; norāda, ka krīžu skaits, visticamāk, 
nesamazināsies, un tās kļūs arvien ilgākas; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt labu saikni 
starp humāno palīdzību un attīstības sadarbību;

16. uzsver, ka ir svarīgi saglabāt maksājumu apropriācijas humānās palīdzības nodaļā 
vismaz saistību apropriāciju līmenī, lai izvairītos no kavētiem maksājumiem, kas var 
būtiski negatīvi ietekmēt cilvēkus un īstenošanas partnerus;

17. stingri prasa Savienībai neregresēt kā multilaterālisma un globālās sadarbības 
virzītājspēkam un prasa jaunajā daudzgadu finanšu shēmā piešķirt pietiekamu 
finansējumu attīstības sadarbībai un humānajai palīdzībai;
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