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Preambula DEVE komitejas informatīvajam materiālam

Mani sauc Eva Joly. Es strādāju Eiropas Parlamenta Verts/ALE grupā. Lai gan esmu 
norvēģu izcelsmes, mani ievēlēja par deputāti Francijā. Esmu EP Attīstības komitejas 
priekšsēdētāja.

Pašlaik miljoniem cilvēku, jo īpaši nabadzīgajās valstīs, ir ikdienā jāsaskaras ar 
kritiskām situācijām. Viena otrai sekojošas krīzes — finanšu, ekonomiskā, 
enerģētiskā un pārtikas krīze — ir satricinājušas mūsu planētu, nemaz nerunājot par 
jau postošajām klimata pārmaiņām. 

Šīs krīzes, bez šaubām, ir smagi ietekmējušas bagātās valstis. Taču jaunattīstības 
valstīs to rezultātā miljoniem cilvēku dzīvo galējā nabadzībā. Šovakar 20 % pasaules 
iedzīvotāju dosies gulēt, izjūtot badu. 

Kādēļ mums par to būtu jāuztraucas? Pirmkārt, tāpēc, ka visu postošo krīžu, kas 
ietekmē Āziju, Āfriku, Latīņameriku un citus kontinentus, cēloņi ir meklējami 
ziemeļu attīstītajās valstīs. Otrkārt, tāpēc, ka mūsu uzdevums ir saglabāt tīru un 
miermīlīgu planētu mūsu mazbērniem. Tādēļ mums ir nekavējoties jānovērš tik 
acīmredzamā un atbaidošā nevienlīdzība starp bagātajiem un nabadzīgajiem.

Lai gan vienmēr ir iespējams darīt vairāk, Eiropas Savienība cenšas ierobežot šo 
nevienlīdzību. Neviens nesniedz lielāku attīstības palīdzību kā Eiropa. Taču, 
neskatoties uz šo palīdzību, jaunattīstības valstu tautsaimniecību būtiski ietekmē 
Eiropas Savienības tirdzniecības un lauksaimniecības politika. 

EP Attīstības komitejā mēs cenšamies nodrošināt, lai šī ietekme negatīvi neskartu 
jaunattīstības valstis un lai Eiropas Savienības politikas virzieni patiesi uzlabotu 
pasaules nabadzīgāko iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Turpmāk redzamās faktu lapas
sniegs ieskatu mūsu darbā.

Darbā tiek izmantotas dažādas pieejas. Mēs uzturam ar Eiropas Savienības iestādēm, 
dalībvalstīm, mūsu partnervalstīm, dalībniekiem no visas pasaules un Eiropas un trešo 
valstu pilsonisko sabiedrību godīgu un pastāvīgu dialogu par jautājumiem, kas ir 
saistīti ar attīstību, no humānās palīdzības un konfliktu novēršanas līdz nodokļu 
oāzēm un ar dzimumu saistītiem jautājumiem. 

Mēs palīdzam veidot ES politiku, izstrādājot rezolūcijas, ko vēlāk pieņem EP 
plenārsēdēs. Šīs rezolūcijas attiecas uz veselību, izglītību, tūkstošgades attīstības 
mērķiem, nodrošinātību ar pārtiku, humāno palīdzību un daudziem citiem 
jautājumiem. Kad Parlaments darbojas kopā ar Padomi saskaņā ar koplēmuma 
procedūru, mēs sagatavojam Parlamenta nostāju. Tas attiecās, piemēram, uz Pārtikas 
mehānismu un attīstības sadarbības instrumentu. 

Mūsu komiteja turpina stingri aizstāvēt cilvēktiesības un labu pārvaldību 
jaunattīstības valstīs ne vien ar dialogu un rezolūcijām, bet arī vēlēšanu novērošanu. 
Mums ir arī ievērojama loma ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 
darbā.



Turklāt mēs kontrolējam ES fondu līdzekļu izlietojumu un lēmumu īstenošanu. 
Visbeidzot, kopā ar Padomi mēs esam atbildīgi par gandrīz EUR 10 miljardiem, ko 
Eiropas Savienība katru gadu paredz palīdzībai attīstības jomā. 

Mums ir jāveic svarīgs uzdevums. Ja patiešām vēlamies sasniegt tūkstošgades 
attīstības mērķus, uzdevums būs grūts. Šīs faktu lapas parāda, ka EP Attīstības 
komiteja dara visu, kas ir tās spēkos, lai risinātu šo uzdevumu.

Eva Joly
2012. gada novembrī



Faktu lapa Nr. 1

Sastāvs un atbalsta struktūrvienības

Sastāvs

Attīstības komiteja ir viena no Eiropas Parlamenta 20 pastāvīgajām komitejām. Šajā 
komitejā kopš septītā sasaukuma darbojas 30 deputāti (kopējais deputātu skaits —
736). Lielākā komiteja ir Ārlietu komiteja ar 76 locekļiem, bet mazākā —
Zivsaimniecības komiteja ar 24 locekļiem.

Komiteju locekļus izvēlas no politiskajām grupām tā, lai atspoguļotu politisko 
līdzsvaru Parlamentā (komiteju locekļu pilnu sarakstu skatīt I pielikumā). Atsevišķa 
deputāta izvēle par to, kurā komitejā darboties, galvenokārt ir atkarīga no deputāta 
personīgās vēlmes, bet tā beigu beigās ir jāapstiprina viņa politiskajai grupai. Vairums 
EP deputātu darbojas vienā komitejā kā pilntiesīgi locekļi un vēl vienā — kā 
aizvietotāji, lai gan ir arī izņēmumi.

ATTĪSTĪBAS KOMITEJA

Eiropas Tautas partija 10

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa8Eiropas Liberāļu un 
demokrātu apvienības grupa  4

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa  3

Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa  2

Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa  1

Grupa „Brīvības un demokrātijas Eiropa”  1 

Pie politiskām grupām nepiederoši deputāti  1 

Oficiālās amatpersonas (prezidijs) komitejā ir tās priekšsēdētājs un četri 
priekšsēdētāja vietnieki, ko ievēl komitejas izveides sanāksmē katra sasaukuma 
sākumā un vidū. Priekšsēdētājs vada komitejas sanāksmes un attiecīgajos gadījumos 
komitejas vārdā uzstājas plenārsēdēs. Viņam vai viņai ir liela nozīme komitejas darba 
kārtības sastādīšanā un viņš/viņa pārstāv komiteju ārējās iestādēs. Nepieciešamības 
gadījumā priekšsēdētāju var aizvietot viens no viņa vietniekiem.

Ļoti liela nozīme komitejā ir grupas koordinatoriem. Katra politiskā grupa katrā 
komitejā nozīmē vienu koordinatoru par savu runātāju. Koordinatori tiekas vēl pirms 
komitejas sanāksmes, lai apspriestu komitejas darba kārtību un neatrisinātos 
politiskos jautājumus. Veicamo uzdevumu īstenošanā viņi iesaista arī savas grupas 
deputātus un palīdz izstādāt grupas viedokli gan komitejas, gan plenārsēdes 
balsojumā.



Komiteju apkalpo no ierēdņiem sastāvošs sekretariāts (sk. II pielikumu). Sekretariāts 
organizē komitejas ikdienas darbu, veic prasīto jautājumu sākotnējo izpēti un gatavo 
piezīmes, galvenokārt priekšsēdētāja uzdevumā, palīdz komitejas locekļiem, sniedzot 
vispārēju informāciju un atbalstu ziņojumu projektu sagatavošanā, kā arī veic 
likumdošanas darba plānošanu komitejas līmenī.

Atsevišķs sekretariāts, sadarbojoties ar ĀKK sekretariātu, palīdz ĀKK un ES 
Apvienotajai parlamentārajai asamblejai un tās trīs pastāvīgajām komitejām. 

ES Ārpolitikas ģenerāldirektorāta politikas departaments sniedz papildu atbalstu 
Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam, kā arī dažādām Parlamenta struktūrvienībām 
(komitejām un delegācijām, jo īpaši Attīstības komitejai), gatavojot informatīvus 
paziņojumus, pārrunājamos jautājumus, organizējot darbseminārus ar neatkarīgiem 
ārējiem ekspertiem un mutiski sniedzot informatīvus paziņojumus. 

Pēc priekšsēdētāju un referentu pieprasījuma viņiem tiek nodrošināta vispārējā 
informācija, atsauces dokumenti un tekstu projekti. Atbalsts tiek sniegts arī delegāciju 
vizīšu, tostarp velēšanu novērošanas misiju, trešās valstīs sagatavošanai un norisei, kā 
arī uzklausīšanu sagatavošanai. 

Turklāt Politikas departaments palīdz sagatavot papildu informāciju un analīzi, 
pasūtot ārējus pētījumus, kurus ir pieprasījušas attiecīgās Parlamenta komitejas (sk. 
V pielikumu).

Visi publicētie iekšējie pētījumi un pasūtītie ārējo ekspertu atzinumi (pētījumi, 
informatīvi paziņojumi un piezīmes) ir pieejami visiem Eiropas Parlamenta 
deputātiem un viņu darbiniekiem: 
http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17 . 
Ārējie pētījumi ir pieejami arī plašai sabiedrībai: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN .

http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN


Faktu lapa Nr. 2

Pilnvaras un pienākumi. Ievads

Eiropas Parlamentam kā visiem parlamentiem ir trīs pamatpilnvaras: likumdošanas, 
budžeta un uzraudzības pilnvaras. Eiropas Parlamenta 20 pastāvīgās komitejas ir 
specializētas struktūrvienības, kas izskata tām uzticētos jautājumus un iesniedz savu 
nostāju ziņojumu veidā, kuros tiek iekļauti rezolūciju projekti galīgai apstiprināšanai 
plenārsēdē. Tikai tad, kad rezolūcija beidzot ir apstiprināta plenārsēdē, tā kļūst par 
Eiropas Parlamenta oficiālo nostāju.

Attīstības komiteja atbild par Eiropas Savienības attiecībām ar jaunattīstības valstīm, 
kurām vienmēr ir bijusi ievērojama nozīme Eiropas politiskajā, diplomātiskajā un 
tirdzniecības darba kārtībā. Komiteja ir cieši apņēmusies īstenot ANO Tūkstošgades 
attīstības mērķus, kas pēc tās domām ir labākais veids, kā pasaulē izskaust nabadzību.

Attīstības komiteja ir Parlamenta galvenā struktūrvienība Savienības attīstības un 
sadarbības politikas veicināšanā, īstenošanā un uzraudzībā, izmantojot:

(a) politisku dialogu ar jaunattīstības valstīm, gan divpusēju, gan atbilstīgajās 
starptautiskajās organizācijās un parlamentu sadarbības forumos;

(b) palīdzību jaunattīstības valstīm un sadarbības līgumus ar tām,

(c) demokrātisko vērtību, labas pārvaldības un cilvēktiesību veicināšanu jaunattīstības 
valstīs.

Turklāt komitejai ir galvenā loma attiecību attīstīšanā un stiprināšanā starp ES un 
tās Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna partnervalstīm, vērīgi sekojot 
ĀKK un EK partnerības nolīguma (Kotonū nolīguma) īstenošanai, kā arī piedaloties 
ĀKK un EK Apvienotās parlamentārās asamblejas darbā.



Faktu lapa Nr. 3

ES sadarbības attīstības jomā reglamentēšana

Viens no galvenajiem Attīstības komitejas uzdevumiem, tāpat kā pārejām komitejām, 
ir pieņemt Eiropas tiesību aktus savā kompetences jomā. 

Attīstības jomas tiesību aktu tiesiskais pamats ir norādīts Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 208.–211. pantā, kuros ir noteikts, ka šos tiesību aktus 
pieņem, izmantojot „parasto likumdošanas procedūru”. Tas nozīmē, ka Eiropas 
Parlaments un Padome kopīgi pieņem tiesību aktus, pamatojoties uz Komisijas 
iesniegtu likumdošanas priekšlikumu.

Parastajā likumdošanas procedūrā likumdošanas priekšlikumu vienlaicīgi iesniedz gan 
Padomei, gan Parlamentam. Tiesību akta tekstu var pieņemt tikai tad, ja starp Padomi 
un Parlamentu ir panākta vienošanās par katru grozījumu. Tikai tad ir pieņemts jauns 
Eiropas Savienības tiesību akts.  
Vienošanos var panākt pirmajā, otrajā vai trešajā lasījumā. Ja vienošanās netiek 
panākta, tiesību akts nav pieņemts.

Kopš 2007. gada ES darbību attīstības sadarbības jomā regulē attīstības sadarbības 
instruments (ASI).

ASI ir iekļautas vairākas atšķirīgas programmas, kuras var iedalīt divās plašās 
kategorijās:

Parlamenta likumdošanas darbs ir organizēts šādi:

- Komisija iesniedz Parlamentam likumdošanas priekšlikumu, atbildīgajai komitejai tiek 
uzdots sagatavot ziņojumu, un tā ieceļ referentu (t.i. komisijas locekli, kuram uztic 
sagatavot komitejas ziņojuma projektu). Viena vai vairākas komitejas var tikt aicinātas 
sniegt atzinumu atbildīgajai komitejai.

- Atbildīgā komiteja izskata referenta sagatavoto ziņojuma projektu kopā ar citu Parlamenta 
deputātu iesniegtajiem grozījumiem un citu komiteju atsūtītajiem atzinumiem un pieņem 
nobeiguma ziņojumu.

- Politiskās grupas izskata ziņojumu un lemj par to, kādus papildu grozījumus iesniegt 
plenārsēdē.

- Visbeidzot, ziņojuma iekļautā rezolūcija tiek apspriesta un pieņemta plenārsēdē, tādējādi tā
kļūst par Eiropas Parlamenta nostāju. Tajā parasti ar grozījumu palīdzību tiek ieteiktas 
izmaiņas Komisijas priekšlikumā.



tematiskās programmas atteicas uz darbībām konkrētās attīstības sadarbības jomās, 
piemēram, līdzfinansējumu darbībām ar Eiropas NVO, atbalstu tādām sociālajām 
jomām kā veselības aizsardzība un izglītība, rīcībai vides un enerģētikas jomā vai 
pasākumiem, kas veltīti nodrošinātībai ar pārtiku. Tās īsteno ar tematisko stratēģijas 
dokumentu palīdzību, kuri tiek pakļauti Eiropas Parlamenta veiktai demokrātiskai 
rūpīgai pārbaudei;

ģeogrāfiskās programmas nosaka pasākumus sadarbībai attīstības jomā ar konkrētām 
pasaules valstīm un reģioniem — Āziju, Latīņameriku, Tuvajiem un Vidējiem 
Austrumiem un Dienvidāfriku. Tās īsteno ar valsts stratēģijas vai reģionu stratēģijas 
dokumentu palīdzību, kuri tiek pakļauti Eiropas Parlamenta veiktai demokrātiskai 
rūpīgai pārbaudei.

Tā kā ASI darbības termiņš beidzas 2013. gada decembrī, Komisija 2011. gada 
decembrī iesniedza priekšlikumu jaunam instrumentam, kurš būs jāapspriež un 
jāpieņem Parlamentam un Padomei.

ASI ģeogrāfiskās programmas neattiecas uz 78 Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā 
okeāna valstīm, kas veido ĀKK grupu. Sadarbība ar ĀKK valstīm pamatojas uz 
tiesību aktiem, kas neietilpst Kopienas struktūrā, it īpaši uz Kotonū nolīgumu starp ES 
dalībvalstīm un attiecīgajām jaunattīstības valstīm (sk. atsevišķu informācijas lapu), 
un finansējumu tai piešķir no starpvaldību Eiropas Attīstības fonda (EAF).

Kotonū nolīgums kā primārais tiesību akts ir daļa no reglamentējošajiem 
noteikumiem. Nolīgumam, kā arī vēlāk veiktajiem labojumiem ir nepieciešama 
Eiropas Parlamenta piekrišana (piekrišanas procedūra). Parlaments nepiedalās sarunās 
par šādu nolīgumu noslēgšanu, bet tas var paust savu viedokli ar rezolūciju palīdzību.

Parlamenta veiktā stratēģijas dokumentu un īstenošanas pārbaude

Kopš ASI pieņemšanas Eiropas Parlaments ir sācis izmantot plašākas pilnvaras 
pārbaudīt stratēģijas dokumentus, kuros izklāstīta ES tiesību aktu īstenošana attīstības 
jomā. Saskaņā ar regulu par īstenošanas aktiem (dažkārt dēvēta par „komitoloģijas” 
regulu)1 Parlaments, plenārsēdē pieņemot rezolūciju, var ziņot par gadījumiem, kuros 
Komisija varētu būt pārsniegusi tiesību aktā norādītās pilnvaras. Turklāt ir izveidots 
demokrātiskas pārbaudes dialogs ar Komisija, kas ļauj Parlamentam paust viedokli 
par visiem politiskajiem un tiesiskajiem jautājumiem, kas skar stratēģijas 
dokumentus.

Papildus šīm rūpīgas pārbaudes pilnvarām Parlaments, protams, var iesniegt prasību 
Eiropas Savienības Tiesā, lai atceltu lēmumu, ar kuru Komisija, šķiet, pārkāpusi tai 
piešķirtās pilnvaras.

Kopš Lisabonas līguma spēkā stāšanās Parlaments ir pieprasījis vēl plašākas 
pārbaudes pilnvaras. Parlaments ir norādījis, ka programmu dokumenti ir uzskatāmi 
par „deleģētajiem aktiem” saskaņā ar LESD 290. pantu, kurā Parlamentam ir 
                                               
1 Eiropas Parlamenta 2011. gada 1. decembra normatīvā rezolūcija par Samierināšanas komitejas 
apstiprināto kopīgo dokumentu attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru groza 
Regulu (EK) Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā (PE-CONS 
00057/2011 – C7-0377/2011 – 2009/0060A(COD))



piešķirtas veto tiesības lēmumu pieņemšanas procesā. Tomēr pagaidām nav panākta 
vienošanās ar Padomi, līdz ar to Parlaments šīs veto tiesības nevar izmantot.



Faktu lapa Nr. 4

Budžeta un uzraudzības pilnvaras

Pildot tai uzticētos pienākumus, Attīstības komiteja rūpīgi uzrauga arī ES vispārējo 
budžetu un piedalās tā veidošanā, cita starpā iesakot grozījumus jaunattīstības valstīm 
paredzētajās budžeta pozīcijās. Saskaņā ar Lisabonas līgumā noteikto budžeta 
procedūru Parlaments un Padome kopā lemj par visiem izdevumiem, tostarp budžeta 
pozīcijām attiecībā uz attīstības sadarbību. Parlamentā Attīstības komiteja atbild par 
tām budžeta daļām, kas attiecas uz Attiecībām ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un 
Klusā okeāna valstīm (21. sadaļa) un humāno palīdzību (23. sadaļa). Attīstības 
komiteja uzrauga arī tās budžeta pozīcijas, kas saistītas ar Āziju un Latīņameriku, kā 
arī Vidusjūras reģionu un cilvēktiesību un attīstības jomu (19. sadaļa). Tā pārbauda 
budžetu attiecībā uz tirdzniecību ar jaunattīstības valstīm (20. sadaļa), un arī rūpīgi 
izskata to Komisijas struktūrvienību administratīvo budžetu, kuru darbs ir saistīts ar 
attīstības sadarbību.

Attīstības komitejai budžeta procedūra sākas katru gadu pavasarī, kad tā pieņem 
nostāju par Komisijas gada politikas stratēģiju. Visā budžeta izstrādes laikā komiteja 
ir iesaistīta arī Parlamenta nostājas sagatavošanā sarunām ar Padomi un Komisiju.
Septembrī komiteja balso par grozījumiem Padomes nostājā par nākamā gada 
budžetu. Komitejas locekļi, jo īpaši budžeta referents, apspriež Attīstības komitejas 
ierosinātos grozījumus ar Budžeta komiteju un Parlamenta politiskajās grupās.
Oktobrī Parlamenta nostāju pieņem plenārsēdē. Sarunas tiek turpinātas Parlamenta un 
Padomes samierināšanas procedūrā, kamēr abas iestādes vienojas un apstiprina 
kopīgu tekstu. Parlamentā to panāk, plenārsēdē gada beigās balsojot par budžeta 
vienošanās tekstu. Process noslēdzas, Parlamenta priekšsēdētājam parakstot 
vienošanos par budžetu.

Nākamā gada laikā komiteja referenta vadībā uzrauga, kā Komisija īsteno šo budžetu, 
un pārliecinās, ka nauda tiek piešķirta atbilstīgi Parlamenta apstiprinātajam 
dokumentam.

Budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrā Parlaments pārbauda, kā Komisija ir 
īstenojusi budžetu iepriekšējā finanšu gadā. Pēc Komisijas gada pārskatu, finanšu 
pārskata un ziņojuma par sasniegtajiem rezultātiem, kā arī Revīzijas palātas gada 
ziņojuma izskatīšanas Parlaments sniedz vai nesniedz apstiprinājumu par Komisijas 
budžeta izpildi. Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra attiecas arī uz Eiropas 
Attīstības fondu (fondu, ko tieši finansē ES dalībvalstis, lai segtu izdevumus saistībā 
ar ES un ĀKK Kotonū partnerattiecību nolīgumu, un ko vada Komisija — skatīt faktu 
lapu Nr. 3) īstenošanu. Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru vada Budžeta 
kontroles komiteja. Likumdošanas komitejas, tostarp Attīstības komiteja, sniedz 
atzinumus.

Kopējā EK palīdzība attīstības jomā 2010. gadā (t.i. oficiālā attīstības palīdzība, ko 
izmaksājusi Eiropas Komisija) sasniedza EUR 9,8 miljardus. Lielākā daļa līdzekļu 
tika piešķirti izglītībai, veselībai, pārvaldībai un citām sociālajām infrastruktūrām 
(35 %), transportam, komunikācijām, enerģētikai un citām infrastruktūrām (12 %) un 
humānajai palīdzībai (13 %).



Aptuveni puse no šīs kopējās summas nāk no ES budžeta. Otru pusi piešķir Eiropas 
Attīstības fonds (EAF). Lai gan komiteja rūpīgi pārbauda EAF izpildi (arī budžeta 
izpildes apstiprināšanas procedūru), Eiropas Parlamentam nav pilnvaru ietekmēt to 
EAF izdevumu daļu, kurai finansējumu piešķir dalībvalstis un kura nav daļa no ES 
budžeta. 

Tomēr attiecībā uz budžetā iekļautajiem līdzekļiem Attīstības komitejas locekļi aktīvi 
piedalījās ES daudzgadu finanšu shēmas (DFS) izstrādē 2007.–2013. gadam, kurā 
noteikts maksimālais izdevumu apjoms katrai izdevumu kategorijai turpmāko septiņu 
gadu periodā. 

Uzraudzības pilnvaras

Ļoti svarīga Eiropas Parlamenta un tā pastāvīgo komiteju funkcija ir uzraudzīt 
izpildvaras iestāžu, t.i. Eiropas Komisijas un dažos aspektos arī ES Padomes un 
Eiropas Centrālās bankas, darbību.

Komitejas īsteno šos uzdevumus vairākos veidos:

- uzklausot komisārus — katras Komisijas pilnvaru termiņa sākumā Parlaments, 
pirms plenārsēdē apstiprināt Komisijas sastāvu kopumā, organizē komisāru 
kandidātu uzklausīšanu. Šo uzklausīšanu laikā deputātiem tiek dota iespēja 
izjautāt komisāru kandidātus par viņu turpmāko lomu, programmu, ES 
jautājumu iespējamo attīstību nākotnē utt. Pēc uzklausīšanas komitejas pieņem 
nostāju attiecībā uz katra kandidāta atbilstību. Attīstības komiteja 2010. gada 
sākumā organizēja attīstības sadarbības komisāra Andra Piebalga un humānās 
palīdzības un civilās aizsardzības komisāres Kristalina Georgieva
uzklausīšanu. Kristalina Georgieva bija otrā šī amata kandidāte, jo komiteja 
neapstiprināja pirmo kandidātu;

- tiekoties ar Padomes prezidentūru — ES augstā pārstāve ārpolitikas un 
drošības politikas jautājumos Catherine Ashton reizi gadā tiek aicināta 
piedalīties komitejas sanāksmē kā Ārlietu padomes priekšsēdētāja, jo šī 
padome nodarbojas arī ar attīstības jautājumiem. Turklāt ES Padomes 
prezidentūras valsts atbildīgais ministrs tiek aicināts uzstāties komitejā par 
konkrētiem jautājumiem, piemēram, humāno palīdzību;

- tiekoties ar komisāriem — komitejas sanāksmēs regulāri piedalās abi 
komisāri, kas atbildīgi par attīstības sadarbību un humāno palīdzību;

- uzdodot jautājumus Padomei un Komisijai — deputāti var iesniegt jautājumus 
šīm abām iestādēm gan plenārsēdēs, gan arī komitejas sanāksmēs;

- uzklausot ekspertus — komiteja regulāri organizē publiskas uzklausīšanas, kas 
parasti ir veltītas topošo ziņojumu tematiem (skat. IV pielikumu).

Faktu lapa Nr. 5

Demokrātijas un cilvēktiesību veicināšana



Attīstības komiteja ir viena no trīs Eiropas Parlamenta komitejām, kas darbojas ārējo 
attiecību jomā, pārējās divas ir Ārlietu komiteja un Starptautiskās tirdzniecības 
komiteja.

Parlaments un Padome 2006. gadā kā vienu no ārējo darbību sastāvdaļām pieņēma 
Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu. Šim instrumentam ir konkrēts 
mērķis — uzlabot cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu, veicināt un konsolidēt 
demokrātiju, stiprināt pilsoniskās sabiedrības aktīvu līdzdarbību cilvēktiesību jomā un 
veicināt vēlēšanu procesu ticamību. 

Debates un rezolūcijas par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu 
pārkāpumiem

Politiskās grupas regulāri prasa Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam rīkot debates par 
steidzami izskatāmiem cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma pārkāpumiem. Šādas 
debates rīko Strasbūras plenārsēdē, ceturtdienas pēcpusdienā. Parasti notiek trīs 
debates par trīs dažādiem cilvēktiesību pārkāpumu gadījumiem. Balsošana par 
attiecīgajiem rezolūcijas priekšlikumiem notiek uzreiz pēc debatēm.

Delegācijas un vēlēšanu novērošanas misijas

Attīstības komiteja var nosūtīt savas delegācijas uz to īpaši interesējošām vietām. Tās 
var nosūtīt uz vairākām valstīm, kas parasti ir saistītas ar komitejas darbu attīstības 
politikas un humānās palīdzības jomā. Komitejas locekļi dažreiz piedalās to Eiropas 
Parlamenta ad hoc delegācijās uz jaunattīstības valstīm, kas parasti apmeklē 
starptautiskās konferences vai novēro vēlēšanas. Šie locekļi iesniedz ziņojumu 
attiecīgajai Eiropas Parlamenta komitejai.

Vēlēšanu novērošanas misijas aktīvi veicina jaunattīstības valstīs un citās valstīs 
notiekošos demokratizācijas procesos. Starptautiskās vēlēšanu novērošanas nozīme 
demokrātisku sistēmu izveidē un stabilizēšanā nepārtraukti pieaug.

Eiropas Parlamenta sūtītās delegācijas, kas ir devušas būtisku ieguldījumu 
starptautiskajā vēlēšanu novērošanas procesā, cieši sadarbojas ar ES vēlēšanu 
novērošanas misijām. Kad tiek izveidotas kopīgās starptautiskās misijas ar 
EDSO/Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroju un Eiropas Padomi, komitejas 
locekļu zināšanas un politiskā pieredze papildina vēlēšanu ekspertu ilgstošās 
novērošanas spējas.

Attīstības komiteja 2010. un 2011. gadā bija aktīvi iesaistīta vēlēšanu novērošanā 
Kongo, Nikaragvā, Tanzānijā, Togo un Ugandā u. c.

Saharova balva un Saharova balvas tīkls

Šie ir divi īpaši rīki, kurus Eiropas Parlaments izmanto, lai veicinātu cilvēktiesību 
aizsardzību pasaules mērogā.



Saharova balva Saharova balvu par domas brīvību Eiropas Parlaments izveidoja 
1985. gada decembrī; šajā laikā slavenais Krievijas disidents Andrejs Saharovs 
joprojām atradās iekšzemes trimdā Gorkijā, kur to bija izsūtījušas toreizējās 
PSRS iestādes. Saharova balvu pasniedz ik gadu atzinībā par rīcību vai panākumiem 
saistībā ar cilvēktiesību, demokrātijas vai vārda brīvības aizsardzību. Tā ir prestiža 
balva, kuru pasniedz izcilām personībām vai asociācijām, vai cilvēku grupām 
(piemēram, 2011. gadā šo balvu pasniedza vairākām personām, kas pārstāvēja Arābu 
pavasari), kas cīnās pret neiecietību, fanātismu un apspiešanu.

Saharova balvas procedūras kulminācija ir oficiālā balvas pasniegšanas ceremonija, 
kas notiek decembrī Strasbūrā un ko kopīgi organizē Cilvēktiesību apakškomiteja, 
kurai ir vadošā loma, Ārlietu komiteja un Attīstības komiteja.

Saharova balvas tīkls Saharova balvas tīklu Eiropas Parlaments izveidoja 2011. gadā, 
lai veicinātu tās atpazīstamību visā pasaulē cilvēktiesību un vārda brīvības jomā.
Saharova balvas tīkla mērķis ir apvienot agrākos un pašreizējos Saharova balvas 
laureātus, kā arī cilvēktiesību aktīvistus no visas pasaules un palīdzēt viņiem izveidot 
darbspējīgu tīklu. Saharova balvas tīkla ietvaros 2011. gada novembrī Briselē notiks 
augsta līmeņa konference par cilvēktiesībām.



Faktu lapa Nr. 6

ĀKK un ES Apvienotā parlamentārā asambleja

ĀKK un ES Apvienoto parlamentāro izveidoja, pamatoties uz kopīgu vēlmi savest 
kopā Eiropas Kopienas ievēlētos pārstāvjus — Eiropas Parlamenta deputātus — un 
Kotonū nolīgumu parakstījušo Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu 
vēlētos pārstāvjus. 

Tā ir vienīgā šāda veida iestāde pasaulē, vienīgā starptautiskā asambleja, kurā regulāri 
tiekas dažādu valstu pārstāvji, lai veicinātu ziemeļu un dienvidu puslodes savstarpējo 
saistību.

ĀKK un ES Apvienotā parlamentārā asambleja ir demokrātiska, parlamentāra iestāde, 
kuras mērķi ir veicināt un aizsargāt demokrātiskos procesus, lai garantētu cilvēkiem 
tiesības pašiem izvēlēties savus attīstības mērķus un līdzekļus to sasniegšanai.

Apvienotā parlamentārā asambleja tika izveidota ar Kotonū nolīgumu (17. pants), 
saskaņā ar kuru tās uzdevums ir:

"–veicināt demokrātiskus procesus ar dialogu un apspriedēm,
– palielināt saprašanos starp Eiropas Savienības un ĀKK tautām un vairot 

sabiedrības informētību par attīstības jautājumiem;
– apspriest ar attīstību un ĀKK un ES partnerattiecībām saistītus jautājumus;
– pieņemt rezolūcijas un sniegt ieteikumus Ministru padomei, lai sasniegtu šā 

Nolīguma mērķus.” "

Asamblejai ir uzticēts nozīmīgs uzdevums pārbaudīt citu iestāžu darbību, katras 
sesijas laikā kopīgi ar Eiropas Komisiju un ĀKK un ES Padomes prezidentūru rīkojot 
oficiālas „jautājumu laika” sēdes. Turklāt Eiropas Komisijai ir pienākums ziņot par 
paveikto darbu, pārraugot iepriekš pieņemto APA rezolūciju īstenošanu.

APA ir arī nozīmīgas pilnvaras pārraudzīt dokumentus, ar kuriem ĀKK reģionos un 
valstīs īsteno ES sadarbības attīstību (piemēram, valsts, reģionālie un tematiskie 
stratēģijas dokumenti), nodrošinot, ka parlamentā tiek pienācīgi apspriesti un analizēti 
pašreizējie un plānotie EAF izdevumi, kas paredzēti ĀKK valstu grupai.

Sastāvs un darba metodes

Septiņdesmit astoņu ĀKK valstu pārstāvjiem jābūt parlamentu deputātiem vai vismaz 
katras ĀKK valsts parlamenta ieceltiem pārstāvjiem. Pārstāvjiem, kas nav valsts 
parlamenta deputāti, pirms katras sesijas ir jāsaņem akreditācija. 

Divreiz gadā viņi tiekas ar saviem 78 Eiropas Parlamenta kolēģiem vienu nedēļu ilgās 
plenārsēdēs — vienreiz kādā no ĀKK valstīm un vienreiz ES valstī, kura tobrīd ir ES 
prezidentvalsts. Šīs iestādes darbību reglamentē vispārēji demokrātiski noteikumi, kas 
izklāstīti Reglamentā.



Tās darbu vada divi Asamblejas ievēlēti līdzpriekšsēdētāji. Viens no 
līdzpriekšsēdētājiem ir ĀKK valstu pārstāvis, savukārt otrs ir ES pārstāvis. Divdesmit 
četri priekšsēdētāja vietnieki (12 no Eiropas un 12 no ĀKK valstīm), kurus arī ievēl 
Asambleja, kopā ar abiem līdzpriekšsēdētājiem veido tās biroju. Birojs parasti tiekas 
četras reizes gadā, lai nodrošinātu Asamblejas darba nepārtrauktību un sagatavotu 
jaunas iniciatīvas, it īpaši sadarbības pastiprināšanai un uzlabošanai. Tas apspriež arī 
aktuālus politiskus jautājumus un pieņem nostāju cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos. 
APA birojs sūta arī faktu izmeklēšanas misijas uz ĀKK vai ES valstīm, publicē 
ziņojumus un rīko vēlēšanu novērošanas misijas. 

APA darbojas trīs pastāvīgās komitejas, kuras tika izveidotas 2003. gadā. Tās 
sagatavo neatkarīgus priekšlikumus, par kuriem pēc tam balso Apvienotajā 
parlamentārajā asamblejā. Šīs komitejas ir:

• Politisko jautājumu komiteja 
• Ekonomiskās attīstības, finanšu un tirdzniecības komiteja
Sociālo lietu un vides komiteja

APA 2008. gadā sāka rīkot reģionālās sanāksmes. Tā 2010. gadā rīkoja 
Austrumāfrikas reģionālo sanāksmi Seišelās un 2011. gadā Centrālāfrikas reģionālo 
sanāksmi Kamerūnā. Katrā reģionālajā sanāksmē tiek izskatītas pašreiz notiekošās 
sarunas par ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem, kurus noslēdz, lai regulētu ES 
tirdzniecību ar attiecīgo reģionu, kā arī tiek apspriesti attiecīgās reģiona valstis un ES 
kopīgi interesējošie jautājumi. 

Apvienotās parlamentārās asamblejas iniciatīvas

Apvienotā parlamentārā asambleja aktīvi darbojas ĀKK un ES konvenciju īstenošanā 
un pastiprināšanā un ir izvirzījusi daudzus priekšlikumus dažādās jomās, lai:

 ĀKK valstīs veicinātu parlamentāro demokrātiju un stiprinātu parlamenta 
lomu, tostarp vēlēšanu novērošanu; 

 palielinātu sieviešu lomu attīstības procesā, jo īpaši ar izglītības palīdzību;
 stiprinātu saistības ievērot un aizsargāt cilvēktiesības un cilvēka cieņu;
 attīstības projektos iekļautu vides politiku, jo īpaši projektos, kas veltīti 

klimata pārmaiņu izraisītajām sekām ĀKK reģionos;
 veicinātu tirdzniecību kā attīstības instrumentu, it īpaši noslēdzot Kotonū 

nolīgumā paredzētos ekonomisko partnerattiecību nolīgumus;
 izstrādātu konkrētu kopienu vajadzībām atbilstošas lauku reģionu attīstības 

programmas un mikroprojektus;
 apkarotu epidēmijas un uzlabotu medicīnas un higiēnas pakalpojumus;
 organizētu ekonomisko un sociālo partneru gadskārtējās sanāksmes;
 ciešāk sadarbotos ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuras darbojas 

attīstības jomā;
 sniegtu atbalstu tām valstīm ar lielu parādu slogu, kuras īsteno strukturāli 

pielāgojumu politiku, lai ļautu tām saglabāt obligāti nepieciešamos 
pakalpojumus;



 paātrinātu bēgļiem un pārvietotām personām paredzētās palīdzības procedūras 
un palielinātu tiem paredzētās apropriācijas.

Eiropas Parlamenta sekretariāts palīdz APA ES pārstāvjiem, kā arī Eiropas 
Parlamenta delegācijām Panāfrikas parlamentā un Dienvidāfrikā. 

Pla š ā k a  informācija pieejama šajā tīmekļa vietnē: 
www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/



Faktu lapa Nr. 7

Tūkstošgades attīstības mērķi — mūsu globālās saistības

Tūkstošgades deklarāciju 2000. gada septembrī pieņēma 189 pasaules valstu vadītāji, 
un šajā deklarācijā viņi apņēmās līdz 2015. gadam „atbrīvot visus vīriešus, sievietes 
un bērnus no galējas nabadzības nožēlojamajiem un degradējošiem apstākļiem”. Lai 
to paveiktu, tika izvirzīti astoņi Tūkstošgades attīstības mērķi (TAM):

1. novērst galēju nabadzību un badu.
2. nodrošināt visiem pamatskolas izglītību;
3. veicināt dzimumu līdztiesību un palielināt sieviešu lomu;
4. samazināt bērnu mirstību;
5. uzlabot mātes veselības aprūpi;
6. cīnīties pret HIV/AIDS, malāriju un citām slimībām;
7. nodrošināt vides ilgtspējību;
8. izveidot globālu partnerību attīstības jomā.

Eiropas Parlaments 2005. gadā pieņēma Attīstības komitejas ziņojumu par 
Tūkstošgades attīstības mērķiem. Tekstā uzsvērts, ka nabadzības samazināšana, 
īstenojot Tūkstošgades attīstības mērķus un Tūkstošgades deklarāciju, viennozīmīgi 
jāatzīst par ES attīstības politikas satvaru, un tas ir skaidri jāatspoguļo visos 
attiecīgajos politikas un tiesību aktu priekšlikumos. 

Eiropas Parlaments 2010. gada 15. jūnijā pieņēma rezolūciju par Tūkstošgades 
attīstības mērķu īstenošanā sasniegto progresu — vidusposma pārskatu, gatavojoties 
ANO augsta līmeņa sanāksmei 2010. gada septembrī. Šajā rezolūcijā ES dalībvalstīm 
pirms augstā līmeņa sanāksmes tika sniegti vairāki ieteikumi. Tajā tika atzīts, ka 
netiek pienācīgi īstenoti visi astoņi TAM, un prasīts dalībvalstīm ieņemt vadošu, 
vērienīgu un vienotu nostāju, lai šos mērķus varētu sasniegt līdz attiecīgajam 
2015. gada termiņam.

Īpašs punkts 2010. gada rezolūcijā bija nepieciešamība rast inovatīvus finansēšanas 
mehānismus, tostarp vispārējs nodoklis valūtu un finanšu produktu darījumiem, lai 
varētu finansēt pasaules mēroga sabiedriskās preces, tostarp TAM; apkarot nodokļu 
oāzes, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nelikumīgas finanšu plūsmas, kā arī 
sistemātiski atklājot uzņēmumu peļņu un maksātos nodokļus; mazināt izmaksas 
migrējošo darba ņēmēju naudas pārvedumiem uz to izcelsmes valstīm un atvieglot 
jaunattīstības valstu parādu slogu, tostarp jaunattīstības valstīm noteikt nodokļu 
atmaksas bezprocentu moratoriju līdz 2015. gadam.

Eiropas Parlaments aktīvi iesaistījās 2005. gada kampaņā „Atstāt nabadzību pagātnē” 
un 2010. gada septembrī Ņujorkā notikušajā ANO augstākā līmeņa sanāksmē TAM 
pārskatīšanai.  Eiropas Parlaments arī palīdzēja ārkārtīgi ātri budžetā iekļaut pārtikas 
mehānismu — līdzekļus EUR 1 miljarda apjomā, lai sniegtu atbalstu sakarā ar 
2008. gada pārtikas cenu krīzi. 

Deputāti vienmēr ir augstu vērtējuši tās dalībvalstis, kas jau sasniegušas vai 
pārsniegušas 0,7 % robežu no NKI oficiālajai attīstības palīdzībai, kas ir saistīts ar 



astoņiem TAM, tomēr viņi ir arī konstatējuši satraucošu tendenci, ka atsevišķas 
dalībvalstis ir sākušas šo atbalstu samazināt, kā arī neievērot iepriekšējās saistības 
attiecībā uz termiņiem. 

ES kopumā tomēr nav sasniegusi vidusposma mērķi līdz 2010. gadam 0,56 % NKI 
novirzīt palīdzībai, un tai būs grūtības līdz 2015. gadam panākt attiecīgo 0,7 % mērķi. 
Turklāt dalībvalstu iesaistīšanās ir ļoti atšķirīga. Tādēļ komiteja regulāri aicina 
dalībvalstis, kuras joprojām nav izpildījušas šo mērķi, pašām uzņemties saistības par 
skaidra grafika sagatavošanu un termiņiem 0,7% mērķa sasniegšanai līdz 
2015. gadam.

Tomēr komiteja bieži norāda, ka mums neizdosies līdz 2015. gadam uz pusi 
samazināt nabadzību un badu, nodrošināt bezmaksas izglītību visiem un uzlabot 
piekļuvi veselības aprūpei, ja jaunattīstības valstīm arvien vēl būs četrreiz vairāk 
līdzekļu jātērē parādu atmaksai nekā tās izdod elementāro sociālo vajadzību 
nodrošināšanai.

Prioritāte galvenajām TAM jomām — veselībai un izglītībai

Jo īpaši ir uzsvērts viens no Attīstības komitejas sēdēs bieži skatītajiem jautājumiem 
— veselība un izglītība. Cīņa pret slimībām, kas cieši saistītas ar nabadzību —
HIV/AIDS, tuberkuloze un malārija — ir visā pasaulē aktuāls jautājums. HIV/AIDS 
postošās sekas iznīcina gadiem ilgi īstenotās attīstības politikas sasniegtos 
panākumus. Tādēļ Attīstības komiteja atbalstīja pasaules fonda izveidi cīņai pret šīm 
slimībām un ievērojami palielināja Kopienas ieguldījumu tajā. Parlamenta deputāti ir 
atkārtoti uzsvēruši, ka labāka piekļuve informācijai un aprūpei palīdzētu cīnīties gan 
pret HIV/AIDS, gan pret nabadzību. Viņi uzsvēra, ka profilakse, aprūpe un ārstēšana 
ir cieši saistītas. Lai cīņa pret šīm slimībām būtu sekmīga, ir nepieciešama saskaņota 
pieeja sadarbības, pētniecības un veselības aizsardzības politikas jomās. Ir jāuzlabo arī 
jaunattīstības valstu veselības aprūpes sistēmas. 

Tomēr problēma ir ne tikai zāļu cena — daudzām slimībām vienkārši nav pienācīgas 
terapijas. Tikai 10 % no pētījumiem ir veltīti slimībām, kas izraisa 90 % saslimšanu 
visā pasaulē. Parlamenta deputāti bieži uzsvēra, ka gadījumos, kad tirgus nespēj kādai 
problēmai rast risinājumu, ir jāstimulē valstu veiktie pētījumu, kā arī jārod iniciatīvas, 
lai mudinātu privāto sektoru ieguldīt līdzekļus šajās jomās. Deputāti arī apgalvoja, ka 
svarīgākos medikamentus jāpārdod par saprātīgu cenu, kas nozīmētu to, ka tie jāražo 
tuvākajā apkārtnē, un uzsvēra PTO dalībvalstu tiesības izmantot intelektuālā īpašuma 
tiesību komercaspektu pieļauto elastību, lai aizsargātu sabiedrības veselību un 
nodrošinātu medikamentu vispārēju pieejamību. 

Iepriekšējā Parlamenta sasaukuma laikā daudz tika apspriesta reproduktīvā veselība, 
būtisks un arī ļoti jutīgs jautājums. Invaliditāte un novārtā atstātas slimības arī ir EP 
deputātus ļoti interesējoši temati. 

Deputāti uzskata, ka nabadzību samazinās tikai tādā gadījumā, ja atbilstīga izglītība 
būs pieejama plašākam cilvēku lokam. Komiteja ir regulāri uzsvērusi pamatizglītības 
nozīmi un aicinājusi pielikt visas pūles, lai īstenotu TAM līdz 2015. gadam visiem 
nodrošināt pamatskolas izglītību. Pašlaik apmēram 113 miljoni bērnu, no kuriem 



lielākā daļa ir meitenes, neapmeklē skolu, un 860 miljoni jaunattīstības valstu 
iedzīvotāju neprot ne lasīt, ne rakstīt. 



Faktu lapa Nr. 8

Humānā palīdzība

Humānā palīdzība ir atbalsts, kas paredzēts, lai glābtu dzīvības, atvieglotu ciešanas, 
kā arī saglabātu un aizsargātu cilvēka cieņu katastrofās un to seku novēršanas laikā. 
Tā atšķiras no palīdzības attīstības jomā, kuras uzdevums ir novērst 
sociālekonomiskos faktorus, kas varētu būt izraisījuši krīzi. Iedarbīga humānā 
palīdzība pamatojas uz šādiem pamatprincipiem: objektivitāti, nediskrimināciju, 
patstāvību un neitralitāti. ES humāno palīdzību definē šādi:

Kopienas humānā palīdzība ietver atbalsta, palīdzības un aizsardzības pasākumus, ko 
veic bez diskriminācijas, lai trešās valstīs palīdzētu iedzīvotājiem, jo īpaši 
visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem, dodot priekšroku jaunattīstības valstu 
iedzīvotājiem, dabas katastrofu, cilvēka radītu krīžu, piemēram, karu un vardarbīgu 
sadursmju upuriem, kā arī ārkārtas situācijās vai gadījumos, kas pielīdzināmi dabas 
vai cilvēka radītām katastrofām. To sniedz tik ilgu laiku, cik vajadzīgs, lai novērstu 
tos cilvēku dzīves apstākļus, kas radušies šajās dažādajās situācijās1.

Humāno palīdzību var piešķirt daudzos veidos — nauda, barības krājumi, personāls 
— un no dažādiem avotiem: valdībām, NVO, ANO aģentūrām, Sarkanā Krusta un 
Sarkanā Pusmēness kustības, vietējās sabiedrības grupām, sabiedrības ziedojumiem 
un diasporu kopienu maksājumiem.

Eiropas Savienībā kopā ar tās 27 dalībvalstīm ir pasaules lielākais humānās palīdzības 
devējs, kas nodrošina aptuveni pusi no pasaulē piešķirtās neatliekamās palīdzības 
dabas vai cilvēka radītās katastrofās cietušajiem. Papildus atsevišķu ES dalībvalstu 
īstenotajām programmām humāno palīdzību arī finansē no ES budžeta, un šos 
līdzekļus pārvalda 1992. gadā izveidotais Eiropas Komisijas Humānās palīdzības un 
civilās aizsardzības (ECHO) ģenerāldirektorāts.

ES 2011. gadā ir sniegusi humāno un civilās aizsardzības palīdzību EUR 1,2 miljardu 
apjomā2. Tā ir nodrošinājusi humāno palīdzību aptuveni 117 miljoniem cilvēku 
91 valstī ārpus ES, ka arī ātri reaģējusi uz 18 palīdzības pieprasījumiem pēc civilās 
aizsardzības mehānisma gan ES, gan ārpus tās.

Pēdējos gados ir novērots, ka aizvien biežāku humanitāro krīžu, katastrofu un 
nestabilitātes dēļ pieaug vajadzības pēc šādas palīdzības, kas pārsniedz pieejamos 
resursus. Sākotnējais 2011. gadam paredzētais humanitārās palīdzības budžets 
EUR 853 miljonu apjomā tika vairākkārtīgi papildināts, lai varētu reaģēt uz jaunām 
krīzēm un dabas katastrofām minētā gada laikā. Šis papildu finansējums tika piešķirts, 
pārskaitot līdzekļus no ES ārkārtas palīdzības rezerves, izmantojot 10. Eiropas 
Attīstības fondu, kas paredzēts humānajai palīdzībai Āfrikas, Karību jūras reģiona un 
                                               
1 Padomes Regulas Nr. 1257/96 par humāno palīdzību 1. pants.
2 Šajā nodaļā izmantotie skaitļi ir norādīti šajā dokumentā: Gada ziņojums par Eiropas Savienības 
politiku humānās palīdzības un civilās aizsardzības jomā un par tās īstenošanu 2011. gadā, 
COM(2012) 489 final.



Klusā okeāna valstīs, izmantojot EBTA piešķirtos līdzekļus un veicot pārvietojumus 
no citām budžeta pozīcijām, kas iekļautas ES budžeta ārējās palīdzības izdevumu 
kategorijā (4. izdevumu kategorija).
No visa 2011. gadā sniegtā ES finansējuma aptuveni 42 % tika piešķirti ieilgušām 
krīzes situācijām, 38 % — dabas katastrofu seku likvidēšanai un 20 % tika izmantoti 
dažādu krīžu seku likvidēšanai un intervencēm. Aptuveni puse no visa piešķirtā 
finansējuma bija paredzēta pārtikas un uztura nodrošināšanas intervencēm. Pārējās 
svarīgākās darbības jomas ir veselības aprūpe, tostarp psiholoģiskais atbalsts, (12 %), 
ūdensapgāde un sanitārija (14 %).
Eiropas Komisijas finansētās humanitārās operācijas īsteno gandrīz 200 partneri —
palīdzības organizācijas. Pusi no 2011. gada finansējumu (50 %) izmantoja NVO, 

aptuveni trešdaļu (36 %) — dažādas ANO aģentūras un atlikušos līdzekļus (14 %) —
citas starptautiskas organizācijas. Komisijas attiecības ar NVO regulē partnerības 

pamatnolīgumi; savukārt attiecībām ar ANO struktūrvienībām tiek piemērots finanšu 
un administratīvais pamatnolīgums. Lai saņemtu finansējumu humanitāriem 
pasākumiem, partnerorganizācijas iesniedz finansēšanas priekšlikumus, kurus izvērtē 
pēc to tehniskās vērtības un apzinātajām vajadzībām.
Lisabonas līgumā humānajai palīdzībai ir piešķirts jauns juridiskais pamats1, kurš 
balstās uz ES apņemšanos humāno palīdzību atbilstoši noteiktajiem principiem un 
kurā skaidri paredzēts, ka ES un dalībvalstu pasākumiem ir jābūt savstarpēji 
papildinošiem un pastiprinošiem. 
Galveno finanšu instrumentu, kas reglamentē šo darbības jomu, ir Regula par humāno 
palīdzību2, atstāja negrozītu laikā, kad, gatavojoties jaunā finanšu plāna 2007.–
2013. gada periodam, tika pamatīgi grozīti visi pārējie tiesību akti finansēšanas jomā. 
Šim instrumentam piešķirtā atbalsta apjoms 2007.–2013. gada periodā ir 
EUR 5,6 miljardi. Ikgadējo budžetu humānajai palīdzībai regulāri palielina, lai 
reaģētu uz jaunām krīzes situācijām vai dabas katastrofām. To dara, izmantojot 
ārkārtas palīdzības rezervi, Eiropas Attīstības fonda finansējumu, kas paredzēti 
humānajai palīdzībai Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīs, un 
pārvietojot līdzekļus no citām budžeta pozīcijām.

Humānās palīdzības sniegšanu jaunattīstības valstīm tradicionāli uzskata par vienu no 
Attīstības komitejas uzdevumiem. Komitejas galvenais uzdevums ir pārraudzīt 
Kopienas humānās palīdzības sniegšanu, lai nodrošinātu, ka budžeta noteikumi atbilst 
humanitārajām vajadzībām, nepieciešamības gadījumā prasot Budžeta komitejai 
atļauju izmantot rezerves fondus, un formulēt Eiropas Parlamenta nostāju 
starptautiskās debatēs par humānās palīdzības nozīmi un instrumentiem. Lai pildītu 
šos uzdevumu, komiteja reizi divos gados ieceļ pastāvīgo referentu humānās 
palīdzības jautājumos.

Eiropas konsensā par humāno palīdzību — 2007. gadā pieņemtajā pamatdokumentā, 
ko parakstījuši Eiropas Parlamenta, Komisijas un Padomes priekšsēdētāji, ir definēts 
kopīgais redzējums, politikas mērķi un kopīgie ES humānās palīdzības principi. Tā 
mērķis ir uzlabot palīdzības sniegšanas saskaņotību, elastīgumu, rezultātus un 
profesionalitāti, gan uzlabojot ES līmeņa sadarbību, gan veidojot ciešākas attiecības ar 
                                               
1 Komisijas humānās palīdzības pasākumus īsteno saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 
V daļas III sadaļu par sadarbību ar trešām valstīm un humāno palīdzību (LESD 214. pants).
2 Padomes Regula Nr. 1257/96, OV 163, 2.7.1996., 1. lpp.



starptautiskajiem partneriem. Attīstības komitejas pašiniciatīvas ziņojums būtiski 
palīdzēja panākt šo svarīgo ES mēroga konsensu. Parlamentam konsensa dokumenta 
pieņemšana neiezīmēja mērķa sasniegšanu, tas drīzāk bija sākums procesam, kas 
palielinās ES sniegtās humānās palīdzības efektivitāti un paplašinās tās darbības 
jomu, iekļaujot katastrofu riska novēršanu un pēckrīzes atjaunošanas pasākumus.
Humānā palīdzība ir priekšnoteikums attīstībai katastrofu un konfliktu gadījumos, bet 
tā jāiekļauj ilgtermiņa stratēģijā. Hroniskā pārtikas nepietiekamība Āfrikas raga 
reģionā ir akūti izgaismojusi vajadzību vairāk palielināt izturību, sekmēt vietējās 
pielāgošanās spējas un izstrādāt ilgtermiņa valsts stratēģijas, lai nepieļautu biežās 
humanitārās katastrofas. Jēdziens „saikne starp palīdzību, rehabilitāciju un attīstību” 
cenšas aizpildīt pelēko zonu starp humāno palīdzību un ilgtermiņa attīstību. Attīstības 
komiteja stingri atbalsta to, ka ir labāk jāaizpilda posms starp humanitārajiem 
pasākumiem un attīstību.
ES katastrofu reaģēšanas pasākumi neaprobežojas tikai ar humāno palīdzību, tos 
īsteno arī ar dalībvalstu civilās aizsardzības resursiem. Visas 27 ES dalībvalstis, kā arī 
Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Islande, Lihtenšteina un 
Norvēģija piedalās Savienības Civilās aizsardzības mehānismā. Tās veido kopīgus 
resursus, kurus var izmantot, lai palīdzētu katastrofās cietušām valstīm. Palīdzība var 
tikt piešķirta natūrā, taču tā arī var nozīmēt ar attiecīgu aprīkojumu nodrošinātu grupu 
nosūtīšanu vai novērtēšanas un koordinācijas speciālistu norīkošanu. ES atbalsts 
balstās uz valdību resursiem, un gadījumā, ja palīdzība ir nepieciešama trešām 
valstīm, to parasti sniedz paralēli ar humāno palīdzību.

Eiropas Civilās aizsardzības mehānisma palīdzību var lūgt jebkura pasaules valsts. 
Palīdzību lūdzošā valsts šos piedāvājumus var pieņemt vai noraidīt. Parasti lielākā 
daļa iesaistīto valstu palīdzību piedāvā bez maksas, kā solidaritātes izpausmi. Turklāt 
līdz pat 50 % no palīdzības transportēšanas izdevumiem var līdzfinansēt Komisija, 
izmantojot Civilās aizsardzības finanšu instrumentu. 2012. gadā ir paredzēts izveidot 
Eiropas Ārkārtas reaģēšanas centru, kas vēl vairāk stiprinās ES spēju reaģēt uz 
dažādām katastrofām.
Taču ES ne tikai reaģē uz katastrofām un krīzēm. Tā aizvien vairāk apzinās, ka ir 
vairāk ir jākoncentrējas uz novēršanu, sagatavotību, katastrofu riska mazināšanu un 
neaizsargātu kopienu izturības palielināšanu, lai tās šīs katastrofas varētu labāk 
pārvarēt, tādējādi samazinot graujošo ietekmi uz skartajām populācijām un to iztikas 
līdzekļiem. Aizvien vairāk tiek ņemta vērā un ES humānās palīdzības operācijās 
iekļauta katastrofu riska mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām.
ES arī veicina starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu un to prasību izpildi. 
Attīstības komiteja piedalās dažādos ar humāno palīdzību saistītos pasākumos. 
Darbojoties kā viena no ES budžeta lēmējinstitūcijām, EP katru gadu uzsver 
nepieciešamību palielināt ārkārtas situācijām paredzētā finansējuma līmeņus. 
Komiteja ietekmē Komisijas stratēģiskos lēmumus un īstenošanas noteikumus un 
kritiski pārskata nākamā gada Komisijas darba programmā un Humanitārās palīdzības 
ĢD darbības stratēģijā iekļautos humanitāros pasākumus. Strukturētā dialoga procesā 
uz sanāksmēm vairākas reizes gadā tiek aicināta komisāre S. Georgieva, lai 
apmainītos viedokļiem ar komitejas locekļiem. Atklātajās uzklausīšanās par humānās 
palīdzības jautājumiem regulāri piedalās ANO, Sarkanā Krusta, Eiropas Komisijas un 
humānās palīdzības NVO pārstāvji, lai apspriestu svarīgākos humānās palīdzības 
jautājumus.



Faktu lapa Nr. 9

Ieguldījums ES Attīstības programmā

Eiropas Savienība 2005. gadā, pamatojoties uz satraucošajiem rezultātiem termiņa 
vidusposma pārskatā par Tūkstošgades attīstības mērķu īstenošanu (2005. gada 
septembris) un pēc Eiropas Parlamenta izdarītā spiediena, uzņēmās saistības līdz 
2015. gadam oficiālajai attīstības palīdzībai atvēlēt 0,7% no NKI. 

Pirmo reizi Komisija un ES dalībvalstis vienojās par grafiku, kā pakāpeniski sasniegt 
šo 0,7 % mērķi, nosakot katrai valstij saistošus atšķirīgus mērķus un tādējādi padarot 
šo procesu uzraugāmu. 

Eiropas Konsenss attīstības jomā

Komisija, Padome un Eiropas Parlaments 2005. gada 20. decembrī parakstīja 
dokumentu „Eiropas konsenss attīstības jomā”, kurā izklāstīti vispārējie mērķi un 
principi sadarbības attīstības jomā. Šī bija pirmā reize, kad šīs trīs iestādes pieņēma 
kopīgu stratēģisku dokumentu par attīstības politiku. Šis joprojām spēkā esošais 
dokuments atspoguļo Eiropas Savienības vēlmi sniegt izšķirošu ieguldījumu 
nabadzības izskaušanā un padarīt pasauli mierīgāku un taisnīgāku. Tajā ir noteikti 
principi sadarbībai attīstības jomā veltītajām darbībām, ko Kopiena un dalībvalstis 
īsteno visās jaunattīstības valstīs, ievērojot papildināmības principu.

Pirmajā Konsensa daļā, ko sauc „Eiropas Savienības redzējums par attīstību”, izklāstīti 
sadarbības attīstības jomā kopējie mērķi un principi: 

- nabadzības izskaušana, kā pirmais un galvenais mērķis;
- atbildības un partnerattiecību principi;
- politikas jomu saskaņotības princips; 
- plašākas palīdzības sniegšana efektīvākā veidā; 
- kopējo vērtību, it īpaši cilvēktiesību, dzimumu līdztiesības un labas pārvaldības 

veicināšana;
- iedarbīgas daudzpusības un visaptveroša politiskā dialoga veicināšana;
- pilsoniskās sabiedrības līdzdalība;
- nepārtraukta iesaistīšanās, tostarp arī palielinot resursus, lai nepieļautu valsts vājumu;
- parlamentārās demokrātijas stiprināšana. 



Lai arī ES ir apņēmusies līdz 2015. gadam palielināt atbalstam paredzēto budžeta daļu 
līdz 0,7 % no NKP, tai neizdevās īstenot kopējo starpposma mērķi līdz 2010. gadam 
sasniegt 0,56 %. Tā aizvien prioritārāk atbalsta vismazāk attīstītās valstis un valstis ar 
zemiem un vidējiem ienākumiem. 

Viens no centrālajiem Eiropas Konsensa aspektiem ir attīstības politikas saskaņotība, 
kas būtībā nosaka atbalsta efektivitāti, un tas nepārprotami ir arī morāls princips —
nav pieņemams, ka Eiropas politikas ietekmi mazina darbības rezultāti citās ES 
politikas jomās. Saskaņā ar šo Lisabonas līguma 208. pantā iekļauto principu ikvienā 
ES politikā ir jāņem vērā tās iespējamā ietekme uz attīstības mērķiem. Arī šajā 
gadījumā ir jāvadās pēc TĀM.

Pārmaiņu programma

Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm paredzētās stratēģijas 

Eiropas Parlaments ar Attīstības komiteja starpniecību aktīvi reaģē uz ieteiktajām ES 
stratēģijām attiecībā ar dažādiem ĀKK reģioniem: Āfriku, Karību jūras un Klusā 
okeāna reģioniem, koncentrējoties uz tādām galvenajām ilgtspējīgas attīstības 
prasībām, kā: 

- miera un drošības veicināšanu;
- atbalstu nestabilām valstīm; 
- labu un efektīvu pārvaldību;
- tirdzniecības veicināšanu; 
- integrāciju pasaules ekonomikā; 
- integrāciju pasaules sakaru sistēmās; 
- sociālo kohēziju;
- vides ilgtspējību. 

Atbalsta efektivitāte 

Lai īstenotu Tūkstošgades attīstības mērķos izvirzītos uzdevumus, Eiropas Savienība 
2005. gadā uzņēmās saistības radikāli uzlabot tās īstenotās sadarbības attīstības jomā 
ietekmi, ierosinot iniciatīvas plašākai, ātrākai un efektīvākai palīdzības sniegšanai. 

Otrajā Konsensa daļā „Eiropas Kopienas attīstības politika” tiek definēts veids, kā Kopiena 
par tās piešķirtajiem līdzekļiem īstenos pirmajā daļā izklāstīto Eiropas attīstības vīziju: 

- veicinot progresu ar atbalsta atsaisti; 
- atbilstīgos gadījumos samazinot parādus; 
- iekļaujot plaša spektra jautājumus: demokrātiju, labu pārvaldību, cilvēktiesības, bērna un 

pamatiedzīvotāju tiesības; dzimumu līdztiesību; vides ilgtspējību; un cīņu pret HIV/AIDS; 
- atbalstot tos globālos fondus, kas ir nepārprotami saistīti ar Tūkstošgades attīstības mērķiem; 
- sniedzot budžeta atbalstu gadījumos, kad apstākļi to ļauj.



Komisijas 2006. gada 2. martā pieņēma atbalsta efektivitātes paketi ar mērķi pārvērst 
šīs saistības darbībā. Pēc diviem gadiem Komisija uzsāka veidot ES nostāju attiecībā 
uz atbalsta efektivitāti, lai sagatavotos trešajam augsta līmeņa forumam par atbalsta 
efektivitāti, kas notika 2008. gada septembrī Akrā (Gana), kurā turpināja darbu pie 
pirmajā (2003. gads, Roma) un otrajā (2005. gads Parīze) augsta līmeņa forumā 
pieņemtajām saistībām, kas noslēdzās ar Akras Rīcības programmu. 

Ceturtais augsta līmeņa forums Pusanā, Korejā

Ceturtajā augsta līmeņa forumā 2011. gada 1. decembrī tika pieņemta Pusanas 
partnerība efektīvai attīstības sadarbībai. Šis ceļvedis balstās uz Parīzes deklarācijas 
(2005) un Akras rīcības programmas (2008) principiem. Pusanas partnerība pamatojas 
uz četriem efektīvas attīstības pamatprincipiem: partnervalstīm ir jābūt galvenajām 
īstenotājām (valstu atbildība), ir jāpalielina atbalsta efektivitāte (jākoncentrējas uz 
rezultātiem), ir jāiesaista visas attīstībā ieinteresētās publiskās un privātās personas 
(iekļaujošas attīstības partnerības) un jānodrošina politiskā līmeņa saistību 
pārskatatbildība un īstenošana (pārredzamība un pārskatatbildība starp līdzekļu 
devējiem un saņēmējvalstīm). Eiropas Savienība ir viena no vadošajiem elementiem, 
kas īsteno Pusanā pieņemtos atbalsta efektivitātes principus, izmantojot Pārmaiņu 
programmmu un veicinot līdzekļu devēju koordināciju starp Komisiju un 
dalībvalstīm.

Parīzes deklarācijā partnervalstis un devējas valsts uzņēmās saistības stiprināt 
parlamentu nozīmi valsts attīstības stratēģijās, tādējādi palielinot savstarpējo 
pārskatatbildību un attīstībai veltīto līdzekļu pārredzamību.

Jaunā Komisijas ierosinātā Pārmaiņu programma, kas varētu būt ceļvedis ES attīstības 
politikas ietekmes palielināšanai, patlaban ir pieņemšanas procesā un tā ilgtermiņā 
ietekmēs ES atbalsta efektivitāti. Attīstības politikas saskaņošana šajā jomā notiek 
lēni, jo lauksaimniecības, tirdzniecības vai zivsaimniecības politikas prioritātes bieži 
saduras ar attīstības politikas prioritātēm.

Attiecības ar nevalstiskajiem dalībniekiem 

Nosakot politiskās prioritātes un savu ieguldījumu, Attīstības komitejas locekļi 
pienācīgi ņem vērā šajā procesā iesaistīto ārējo dalībnieku, jo īpaši ES un trešo valstu 
pilsonisko sabiedrību pārstāvju, intereses. 

Attīstības komitejas locekļi vienmēr vēlas sadarboties nevalstiskajiem dalībniekiem, 
kuru jēdzienā tiek iekļauts plašs pilsoniskās sabiedrības pārstāvju loks, piemēram, 
NVO, arodbiedrības, akadēmiskās iestādes utt., dažkārt arī vietējās pašvaldības. 
Svarīgs šī saziņas kanāls ir CONCORD — Eiropas NVO konfederācija palīdzības un 
attīstības jomā. Tās 19 starptautiskie tīkli un 22 Eiropas Savienības dalībvalstu 
asociācijas pārstāv vairāk nekā 1600 Eiropas NVO. CONCORD un tās 
dalīborganizācijas ar savām specializētajām zināšanām dod ieguldījumu Eiropas
Parlamenta, jo īpaši komiteju, kas atbild par ES ārpolitiku (Attīstības, Starptautiskā 
tirdzniecības un Ārlietu komitejas) darbā. 

Veidojot labas darba attiecības ar Attīstības komiteju, divas reizes gadā tiek rīkotas 
sanāksmes, kurās tiekas CONCORD pārstāvji, politiskie koordinatori un Attīstības 



komitejas locekļi. Šīs sanāksmes ir izrādījušās ļoti ražīgas un devušas jaunas iespējas 
dialogam starp pilsonisko sabiedrību un Attīstības komiteju. Sanāksmju galvenais 
mērķis ir apmainīties ar idejām un priekšlikumiem par abas puses interesējošiem 
jautājumiem un rast kopīgu izpratni. Attīstības sadarbības instrumenta izveidei veltītie 
pūliņi nepārprotami raksturo šo labo sadarbību. 

Attīstības komiteja ir rūpīgi veidojusi attiecības ar dienvidu puslodes nevalstiskajiem 
dalībniekiem un vietējām pašvaldībām, jo īpaši Āfrikas, Karību jūras reģiona un 
Klusā okeāna valstīs.

Pēdējo gadu laikā Attīstības komiteja ir regulāri rīkojusi sanāksmes un uzklausīšanas, 
kurās piedalās pilsoniskās sabiedrības organizācijas gan no rūpnieciski attīstītajām, 
gan no jaunattīstības valstīm. Šo pasākumu laikā ir apspriesti tādi temati kā vismazāk 
attīstītās valstis, attīstība un izglītība, lauksaimniecība Āfrikā un medikamenti. 

Turklāt atbilstīgi jaunajām kopīgajām stratēģiskajām partnerattiecībām starp Āfriku 
un ES, Attīstības komitejas locekļi un citi deputāti ir smagi strādājuši, pilsoniskajai 
sabiedrībai nodrošinot vietu pie šo sarunu galda, lai šīs sabiedrības un tās pārstāvēto 
pilsoņu balsis tiktu skaidri saklausītas. 

Arī ĀKK un ES Apvienotā parlamentārā asambleja pēdējos gados ir ieguldījusi lielu 
darbu, lai savā darbībā iesaistītu pilsonisko sabiedrību. Asambleja ir iecēlusi divus 
priekšsēdētāja vietniekus, kuri atbild par attiecībām ar nevalstiskajiem dalībniekiem, 
tādējādi skaidri norādot, cik lielu nozīmi tā piešķir šiem aspektiem. 



Faktu lapa Nr. 10 

Attīstības komiteja — globāls partneris attīstības jomā

Panāfrikas parlaments — priviliģēts Eiropas Parlamenta partneris

Āfrika droši vien ir kontinents ar vislielākajām problēmām un iespējām attīstības 
jomā. Āfrikā salīdzinājumā ar citiem kontinentiem ir vislielākā nabadzīgo iedzīvotāju 
un grūtībās nonākušo valstu koncentrācija pasaulē. Tai tiek piešķirta apmēram puse 
no atbalstam paredzētajiem ES budžeta līdzekļiem. Āfrikas valstīm un tautām ir sena 
vēsturiska saikne ar Eiropu, un pati Āfrika strauji mainās, tai ir gaišas nākotnes 
izredzes, kā to skaidri rāda Ķīnas ārkārtīgā ieinteresētība šajā kontinentā.

ES un Āfrikas valstu un valdību vadītāji 2007. gadā pieņēma Āfrikas un ES kopējo 
stratēģiju — tālejošu ilgtermiņa politiku, kas liecināja par viņu vēlmi padziļināt 
savstarpējās attiecības un kopīgi risināt pasaules mēroga problēmas.

Šī stratēģija aptver ne tikai sadarbību attīstības jomā, bet arī tādus jautājumus kā miers 
un drošība, pārvaldība un cilvēktiesības, tirdzniecība, enerģētika un klimata 
pārmaiņas. Attīstības komitejas locekļi pēdējā sasaukuma laikā sagatavoja trīs 
plenārsēdēs izskatītus ziņojumus par šo stratēģiju.

Āfrikas Savienība (ĀS) 2004. gadā izveidoja Panāfrikas parlamentu (PĀP), visu 
Āfrikas kontinentu apverošu konsultatīvu parlamentu, uz kuru katra no 54 ĀS 
dalībvalstīm nosūta 5 deputātu delegāciju. Panāfrikas parlamenta pastāvīgā mītne 
atrodas Medrandā, Dienvidāfrikā, un tas tiekas divas reizes gadā.

Eiropas Parlaments ir uzturējis ciešus kontaktus ar PĀP jau no tā pirmajām dienām, 
nekavējoties izveidojot delegāciju attiecībām ar to. Šī delegācija kopš 2004. gada ir 
apmeklējusi gandrīz katru PĀP sesiju, savukārt PĀP delegācijas regulāri viesojas EP.

Šīs ciešās sadarbības rezultātā ĀS un ES iestādes oficiāli atzina abu parlamentu 
pilnīgu iesaistīšanu kopīgajā ES un Āfrikas stratēģijas institucionālajā modelī. Tas 
nozīmē, ka EP un PĀP tagad ir iesaistīti Āfrikas un ES augstākā līmeņa sanāksmju 
sagatavošanā, to priekšsēdētāji uzrunā šo samitu atklāšanas sanāksmes dalībniekus, 
EP un PĀP apspriež kopējās Āfrikas stratēģijas īstenošanu, ĀS un ES ministri un abi 
parlamenti pilnībā un aktīvi iesaistās kopējās stratēģijas īstenošanas un lēmumu 
pieņemšanas iestāžu darbībā.

Sadarbība ar PĀP ir viena no EP Parlamentārās demokrātijas veicināšanas biroja 
prioritātēm.

Attiecības ar dalībvalstu parlamentiem 

ES darbībā arvien lielāku nozīmi iegūst dalībvalstu parlamenti, kas sadarbojas gar ar 
Eiropas Komisiju, gan ar EP, gan savstarpēji. 



Dalībvalstu parlamentu deputāti, pārstāvot pilsoņu intereses, var palīdzēt izveidot 
iedarbīgu un konstruktīvu saikni starp pilsoņiem un ES iestādēm, kā arī veicināt 
demokrātisku un pārredzamu pieeju ES politikas izstrādei.

Pēdējo gadu laikā Eiropas Komisija vienlaicīgi ar tiesību aktu priekšlikumu 
iesniegšanu Eiropas Parlamentam un Padomei ir sistemātiski sūtījusi tos apspriešanai 
dalībvalstu parlamentos.

Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu attiecību kvalitāte un pievienotā 
politiskā vērtība, ko šīs attiecības varētu nodrošināt, ir mūsu kopīgo pūliņu rezultāts. 
Lisabonas līgumā ir šis attiecības ir padziļinātas, izveidojot pamatota atzinuma 
procedūru starp dalībvalstīm un Eiropas Parlamentu, turklāt Eiropas Parlamentā ir 
pieņemta vienota pieeja šiem pamatotajiem atzinumiem un ieguldījumam no 
dalībvalstu parlamentu puses.

EP un dalībvalstu parlamentu sadarbības galvenais mērķis ir stiprināt ES parlamentāro 
dimensiju, tādējādi palielinot ES politikas izstrādes demokrātisko leģitimitāti un 
pārredzamību. Vēl viens mērķis ir sniegt dalībvalstu parlamentiem pilnīgu 
informāciju par EP darbību tā dažādajās kompetences jomās. Šajā sakarībā arvien 
vairāk EP komiteju — arī Attīstības komiteja — regulāri aicina dalībvalstu 
parlamentu deputātus uz savām sanāksmēm, lai, apspriežot politikas priekšlikumus, 
dalītos ar viņiem zināšanās un kompetencē.

Palielināt sabiedrības informētību par attīstības jautājumiem 

Tas, cik liela nozīme šajā arvien globālākajā, savstarpēji atkarīgajā un daudzkultūru 
sabiedrībā ir sabiedrības informētības un izglītošanas par attīstības jautājumiem 
palielināšanai, liecina par veidu, kā veicināt ES pamatvērtības — toleranci un 
solidaritāti.

Patiesībā Eiropas Savienība ir starpkultūru dialoga procesa rezultāts ar mērķi tikties ar 
dažādām ieinteresētām aprindām, lai mācītos vienam no otra un izveidotu kaut ko 
kopīgu.

Līdz ar to sabiedrības informēšana par attīstības sadarbību palīdzēs stiprināt 
starptautiskās solidaritātes izjūtu un arī sekmēs labvēlīgu vidi Eiropas starpkultūru 
sabiedrības paplašināšanai. Tā būs veids, kā veicināt visu pilsoņu pilnīgu iesaistīšanos 
nabadzības izskaušanā visā pasaulē un cīņā pret atstumtību, aptverot kampaņas, 
izglītošanu, izpratnes veidošanu, aizstāvību un apmācību.

Tādēļ būtiska nozīme šeit ir dalībvalstu parlamentiem, mobilizējot sabiedrības 
viedokli par sadarbību attīstības jomā un starptautisko solidaritāti ar jaunattīstības 
valstīm ar mērķi cīnīties pret nabadzību un izskaust to.

Svarīga loma jaunattīstības un attīstīto valstu sadarbības procesā ir arī valsts un 
vietējām iestādēm, NVO un citiem pilsoniskās sabiedrības dalībniekiem.

Katrā sasaukumā Eiropas Parlaments neatlaidīgi vairo sabiedrības informētību par ES 
attīstības sadarbības politiku. EP organizē vairākus sabiedriskus pasākumus, 



darbseminārus, uzklausīšanas, diskusijas un parlamentārās debates par jautājumiem, 
kas ir cieši saistīti ar attīstību.

Attīstības komiteja aktīvi piedalās ikgadējās Eiropas attīstības dienās. EP sūta 
deputātu delegāciju uz visiem pasākumiem, kā arī kopīgi ar Panāfrikas parlamentu 
rīko īpašus pasākumus. Turklāt Attīstības komiteja „Attīstības ciematā” ir izveidojusi 
stendu, lai izdalītu materiālus un palielinātu apmeklētāju informētību par Attīstības 
komitejas nozīmi un darbību. 

Vēl viens plašai sabiedrībai paredzēts pasākums ir Eiropas Atvērto durvju diena, ko 
rīko reizi gadā, pieminot Robēra Šūmana deklarācijas parakstīšanu. Tās mērķis ir 
palielināt sabiedrības informētību par Eiropas iestāžu un visas Savienības darbību. 
Šajā dienā EP atver savas durvis plašai sabiedrībai. Attīstības komiteja regulāri 
piedalās Parlamenta Atvērto durvju dienās, sazinoties ar dažādu vecumu un interešu 
iedzīvotājiem.



Annex I

List of Members of the Committee on Development of the European Parliament
Seventh Parliamentary Term (2009–2014)

MEMBERS

JOLY, Eva
Chairwoman
France
Group of the Greens/European Free Alliance

http://www.europarl.europa.eu/members/expert/committees/view.do;jsessionid=9394
36E4C121C7AF701440E4452FDE1A.node2?committee=1233&partNumber=1&lang
uage=EN&id=4480STRIFFLER, Michèle
Vice-Chairwoman
France
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

DEVA, Nirj
Vice-Chairman
United Kingdom
European Cons+ervatives and Reformists Group
COORDINATOR for the ECR Group

ZANICCHI, Iva
Vice-Chairwoman
Italy
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

CREŢU, Corina
Vice-Chairwoman
Romania
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

http://www.europarl.europa.eu/members/expert/committees/view.do;jsessionid=939436E4C121C7AF701440E4452FDE1A.node2?committee=1233&partNumber=1&language=EN&id=4480
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/committees/view.do;jsessionid=939436E4C121C7AF701440E4452FDE1A.node2?committee=1233&partNumber=1&language=EN&id=4480
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/committees/view.do;jsessionid=939436E4C121C7AF701440E4452FDE1A.node2?committee=1233&partNumber=1&language=EN&id=4480
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/committees/view.do;jsessionid=939436E4C121C7AF701440E4452FDE1A.node2?committee=1233&partNumber=1&language=EN&id=28268


BERMAN, Thijs
Netherlands
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament
COORDINATOR for the S&D Group

CASHMAN, Michael
United Kingdom
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

CORTÉS LASTRA, Ricardo
Spain
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European
Parliament

DE KEYSER, Véronique
Belgium
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

DONSKIS, Leonidas
Lithuania
Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe

GOERENS, Charles
Luxembourg
Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe
COORDINATOR for the ALDE Group

GREZE, Catherine
France
Group of the Greens/European Free Alliance
COORDINATOR for the GREENS/EFA Group

GUSTAFSSON, Mikael
Sweden
Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left
COORDINATOR for the GUE/NGL Group

KACZMAREK, Filip
Poland
Group of the European People's Party (Christian Democrats)
COORDINATOR for the EPP Group

KAMIŃSKI, Michał Tomasz
Poland



European Conservatives and Reformists Group

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Miguel Angel
Spain
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European
Parliament

MITCHELL, Gay
Ireland
Group of the European People's Party (Christian Democrats)
COORDINATOR for the EPP Group

NEUSER, Norbert
Germany
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament



NEWTON DUNN, Bill
United Kingdom
Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe

PONGA, Maurice
France
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

ROATTA, Jean
France
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

SCHNIEBER-JASTRAM, Birgit
Germany
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

SVENSSON, Alf
Sweden
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

TAYLOR Keith
United Kingdom
Group of the Greens/European Free Alliance

THEOCHAROUS, Eleni
Cyprus
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

TIROLIEN, Patrice
France
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament



VAJGL, Ivo
Slovenia
Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe

VAN DER STOEP, Daniel
Netherlands
Non-attached Members

VANHECKE, Frank
Netherlands
Europe of Freedom and Democracy Group
COORDINATOR for the EFD Group

ZÁBORSKÁ, Anna
Slovakia
Group of the European People's Party (Christian Democrats)



SUBSTITUTES

ANDRIEU, Eric
France
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European
Parliament

ARLACCHI, Pino
Italy
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European
Parliament

ARSENIS, Kriton
Greece
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

BOULLAND; Philippe
France
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

COELHO, Carlos
Portugal
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

COSTELLO, Emer
Ireland
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA, Agustín
Spain
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

FISAS AYXELA, Santiago
Spain
Group of the European People's Party (Christian Democrats)



GUERRERO SALOM, Enrique
Spain
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

HALL, Fiona
United Kingdom
Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe

KASTLER, Martin
Germany
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

KOŽUŠNÍK, Eduard
Czech Republic
European Conservatives and Reformists Group

KUKAN, Eduard
Slovakia
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

LIOTARD, Kartika Tamara
Netherlands
Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left



LISEK, Krzysztof
Poland
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

LÖVIN, Isabella
Sweden
Group of the Greens/European Free Alliance

McAVAN, Linda
United Kingdom
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

MEISSNER, Gesine
Germany
Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe

MICHEL, Louis
Belgium
Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe

ŐRY, Csaba
Hungary
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

PREDA, Cristian Dan
Romania
Group of the European People's Party (Christian Democrats)



RINALDI, Niccolò
Italy
Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe

SARGENTINI, Judith
Netherlands
Group of the Greens/European Free Alliance

SCHNELLHARDT, Horst
Germany
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

SOSA WAGNER, Francisco
Spain
Non-attached Members

STAES, Bart
Belgium
Group of the Greens/European Free Alliance

TOIA, Patrizia
Italy
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

TZAVELA, Niki
Greece
Europea of Freedom and Democracy Group



WESTLUND, Åsa
Sweden
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

ZAHRADIL Jan
Czech Republic
European Conservatives and Reformists Group



Annex II

Secretariat of the Committee on Development

Anne McLAUCHLAN, Head of Unit
anne.mclauchlan@europarl.europa.eu

Bruno BILQUIN, Administrator
bruno.bilquin@europarl.europa.eu

Saskia BRUYNOOGHE, Administrator
saskia.bruynooghe@europarl.europa.eu

José Carlos ILLAN SAILER, Seconded national expert
carlos.illan@europarl.europa.eu

Marika LERCH, Administrator
marika.lerch@europarl.europa.eu

Valeria LIVERINI, Seconded national expert
valeria.liverini@europarl.europa.eu

Joao MOURA, Seconded national expert
joao.moura@europarl.europa.eu

Kadri PARIS, Administrator
khadri.paris@europarl.europa.eu

Juan Carlos PEREZ NAVAS, Administrator
juancarlos.pereznavas@europarl.europa.eu

Dag SOURANDER, Administrator
dag.sourander@europarl.europa.eu

Pascale CANART, Assistant
pascale.canart@europarl.europa.eu

Caroline COSTELLO, Assistant
caroline.costello@europarl.europa.eu

Danièle JACQUES, Assistant
danielle.jacques@europarl.europa.eu

Malgorzata KOWALSKA, Assistant
malgorzata.kowalska@europarl.europa.eu

Ingrid PONCE, Assistant
ingrid.ponce@europarl.europa.eu

Dolores RUIZ VICENTE, Assistant
dolores.ruizvicente@europarl.europa.eu

Petra UHRMEISTER, Assistant
petra.uhrmeister@europarl.europa.eu

mailto:anne.mclauchlan@europarl.europa.eu
mailto:bruno.bilquin@europarl.europa.eu
mailto:saskia.bruynooghe@europarl.europa.eu
mailto:carlos.illan@europarl.europa.eu
mailto:marika.lerch@europarl.europa.eu
mailto:valeria.liverini@europarl.europa.eu
mailto:joao.moura@europarl.europa.eu
mailto:khadri.paris@europarl.europa.eu
mailto:juancarlos.pereznavas@europarl.europa.eu
mailto:dag.sourander@europarl.europa.eu
mailto:pascale.canart@europarl.europa.eu
mailto:caroline.costello@europarl.europa.eu
mailto:danielle.jacques@europarl.europa.eu
mailto:malgorzata.kowalska@europarl.europa.eu
mailto:ingrid.ponce@europarl.europa.eu
mailto:dolores.ruizvicente@europarl.europa.eu
mailto:petra.uhrmeister@europarl.europa.eu


Annex III

List of reports adopted by the Committee on Development of the European 
Parliament in the Seventh Parliamentary Term (2009–2014)

REPORT on development aspects of intellectual property rights on genetic 
resources: the impact on poverty reduction in developing countries
Own-initiative
A7-0423/2012, tabled in December 2012
Rapporteur: Catherine Grèze

Report on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2011
Own-initiative
A7-0328/2012, tabled in October 2012
Rapporteur: Norbert Neuser

RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on 
behalf of the European Union, of the Food Assistance Convention
Non-legislative enactment
A7-0309/2012, tabled in October 2012
Rapporteur: Nirj DEVA

REPORT on the EU 2011 Report on Policy Coherence for Development
Own-initiative
A7-0302/2012, tabled in October 2012
Rapporteur: Birgit SCHNIEBER-JASTRAM

REPORT on an Agenda for Change: the future of EU development policy
Own-initiative
A7-0234/2012, tabled in July 2012
Rapporteur: Charles GOERENS

REPORT on the proposal for a Council decision amending Council Decision 
2001/822/EC on the association of the overseas countries and territories with the 
European Community
Consultation procedure
A7-0169/2012, tabled in May 2012
Rapporteur: Maurice PONGA

REPORT on defining a new development cooperation with Latin America
Own-initiative
A7-0159/2012, tabled in May 2012
Rapporteur: Ricardo CORTÉS LASTRA
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REPORT on the impact of devolution of the Commission’s management of 
external assistance from its headquarters to its delegations on aid delivery
Own-initiative
A7-0056/2012, tabled in March 2012
Rapporteur: Filip KACZMAREK

REPORT on EU development cooperation in support of the objective of 
universal energy access by 2030
Own-initiative
A7-0442/2011, tabled in December 2011
Rapporteur: Norbert NEUSER

REPORT on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2010
Own-initiative
A7-0315/2011, tabled in September 2011
Rapporteur: Filip KACZMAREK

REPORT on the 4th High Level Forum on Aid Effectiveness
Own-initiative
A7-0313/2011, tabled in September 2011   
Rapporteur: Cristian Dan PREDA

REPORT on an EU policy framework to assist developing countries in 
addressing food security challenges
Own-initiative
A7-0284/2011, tabled in July 2011
Rapporteur: Gabriele ZIMMER

REPORT on financing of reinforcement of dam infrastructure in developing 
countries
Own-initiative
A7-0213/2011, tabled in May 2011
Rapporteur: Nirj DEVA

REPORT on the future of EU budget support to developing countries
Own-initiative
A7-0206/2011, tabled in May 2011
Rapporteur: Charles GOERENS

REPORT on increasing the impact of EU development policy
Own-initiative
A7-0205/2011, tabled in May 2011
Rapporteur: Filip KACZMAREK
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REPORT on Regulation (EC) 1905/2006 establishing a financing instrument for 
development cooperation: lessons learned and perspectives for the future
Own-initiative
A7-0187/2011, tabled in May 2011
Rapporteur: Gay MITCHELL

REPORT on Tax and Development – Cooperating with Developing Countries on 
Promoting Good Governance in Tax Matters
Own-initiative
A7-0027/2011, tabled in February 2011
Rapporteur: Eva JOLY

RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the 
Agreement between the European Community and its Member States, of the one 
part, and the Republic of South Africa, of the other part, amending the 
Agreement on Trade, Development and Cooperation
Non-legislative enactment
A7-0018/2011, tabled in February 2011
Rapporteur: Eva JOLY

RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at 
first reading with a view to the adoption of a regulation of the European 
Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1905/2006 
establishing a financing instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0009/2011, tabled in January 2011
Rapporteur: Charles GOERENS

RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at 
first reading with a view to the adoption of a regulation of the European 
Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 
establishing a financing instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0006/2011, tabled in January 2011
Rapporteur: Gay MITCHELL

REPORT on implementation of the European Consensus on Humanitarian Aid: 
the mid-term review of its action plan and the way forward
Own-initiative
A7-0375/2010, tabled on December 2010
Rapporteur: Michèle STRIFFLER
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REPORT with a proposal for a European Parliament recommendation to the 
Council on setting up an EU rapid response capability
Own-initiative
A7-0332/2010, tabled in December 2010
Rapporteur: Iva ZANICCHI

REPORT on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2009
Own-initiative
A7-0315/2010, tabled in November 2010
Rapporteur: Eva JOLY

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of 
the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing 
instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0285/2010, tabled in October 2010
Rapporteur: Charles GOERENS

REPORT on health care systems in sub-Saharan Africa and global health
Own-initiative
A7-0245/2010, tabled in September 2010
Rapporteur: Véronique DE KEYSER

REPORT on poverty reduction and job creation in developing countries: the 
way forward
Own-initiative
A7-0192/2010, tabled in June 2010
Rapporteur: Eleni THEOCHAROUS

REPORT on progress towards the achievement of the Millennium Development 
Goals: mid-term review in preparation of the UN high-level meeting in 
September 2010
Own-initiative
A7-0165/2010, tabled in May 2010
Rapporteur: Michael CASHMAN

REPORT on the EU Policy Coherence for Development and the ‘Official 
Development Assistance plus’ concept
Own-initiative
A7-0140/2010, tabled in May 2010
Rapporteur: Franziska KELLER
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REPORT on the effects of the global financial and economic crisis on developing 
countries and on development cooperation
Own-initiative
A7-0034/2010, tabled in March 2010
Rapporteur: Enrique GUERRERO SALOM

REPORT on the second revision of the Partnership Agreement ACP-EC (the 
"Cotonou Agreement")
Own-initiative
A7-0086/2009, tabled in December 2009
Rapporteur: Eva JOLY

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of 
the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing 
instrument for development cooperation and Regulation (EC) No 1889/2006 on 
establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human 
rights worldwide
Codecision procedure
A7-0078/2009, tabled in December 2009
Rapporteur: Gay MITCHELL
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Annex IV

List of hearings and events organised by the Committee on Development of the 
European Parliament in the Sixth Legislative Period (2009–2014)

HEARINGS AND EVENTS

2013 Hearings and events

22 January Hearing on "Millennium Development Goals and beyond 2015 - a 
strong EU engagement"

2012 Hearings and events

9 October Hearing on "Guaranteeing Sustainable Land Security in Developing 
Countries"

18 SeptemberHearing on "How to make OCTs relays for EU development policy"

3 September Hearing on "Linking Relief, Rehabilitation and Development: 
Towards more Effective Aid"

29 February Hearing on "Environmental Degradation and its Impact on Poverty"

2011 Hearings and events

11 October Interparliamentary Committee Meeting with national Parliaments 
on "Human rights conditionality in development policy"

4 October Hearing on "Food security in developing countries: the challenge to 
feed the people"

30 August Joint DEVE-DROI hearing on "Development Education"

20 June Joint FEMM-AFET-DEVE-DROI workshop on "The role of 
women in the democratisation process in North Africa and the Middle 
East"

13 April Hearing on "The Blurring of Roles between Humanitarian and 
Military Actors: State of Play and Perspectives"



2010 Hearings and events

22 June Joint PECH-DEVE hearing on "CFP Reform: The external 
dimension"

2 June Hearing on "Property rights, property ownership and land grab in 
Developing Countries"

27 April Joint DEVE-INTA-EMPL-DROI hearing on "Child Labour in 
Developing Countries"

22 March Hearing on "Palestine: Bridge Building for Development"

25 January Hearing on "Human Rights Slot on Trade Union Rights in Colombia"

2009 Hearings and events

10 November Hearing on "The effects of the global financial crisis on developing 
countries and development cooperation"

15 October Hearing on "EU Climate Poverty" (in association with Oxfam 
Intern.)

5 October Joint DEVE-CONT hearing on "Involving Non-State Actors in EC 
Development Cooperation - The Way Forward"



Annex V

STUDIES COMMISSIONED BY THE COMMITTEE ON DEVELOPMENT AND 
IMPLEMENTED BY THE POLICY DEPARTMENT DURING THE 7TH 
PARLIAMENTARY TERM (2009-2014)

All studies are available at:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html

Title: Strengthening the Link between Relief, Rehabilitation and 
Development (LRRD) in the EU's Financing Instruments for 
Development and Humanitarian Aid under the MFF 2014-
2020

Author: Pedro Morazán (Südwind Institute, Germany), François 
Grünewald (Groupe URD), Irene Knoke (Südwind Institute, 
Germany) and Tobias Schäfer (Südwind Institute, Germany)

Publication date: 08.08.2012
Study available in EN

Title: Blending Grants and Loans for Financing the EU's 
Development Policy in the Light of the Commission Proposal 
for a Development Cooperation Instrument (DCI) for 2014-
2020

Author: Jorge Núnez Ferrer (CEPS, Belgium) ; Pedro Morazán 
(Südwind Institute, Germany); Tobias Schäfer (Südwind 
Institute, Germany); Arno Behrens (CEPS, Belgium)

Publication date: 28.06.2012
Study available in EN

Title: Criteria for Differentiation and Methods for Phasing Out 
EU's Development Cooperation in Light of the Commission's 
Proposal for a Development Cooperation Instrument (DCI) 
for 2014-2020

Author: Josep M. Coll (European Studies University Institute -
Autonomous University of Barcelona, Spain)

Publication date: 16.05.2012 
Study available in EN

Title: A Coherent EU Strategy for the Sahel
Author: Luis Simon, Alexander Mattelaer and Amelia Hadfield (Institute 

for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgium) with 
research support provided by Marc-Antoine MORIN (Institute 
for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgium)

Publication date: 11.05.2012 
Study available in EN, FR
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Title: The Role of Brics in the Developing World
Authors: Morazán, Pedro (Südwing-Institute, Germany), Knoke, Irene 

(Südwing-Institute, Germany), Knoblauch, Doris (Ecologie 
Institute, Germany) and Schäfer, Thobias (Südwing-Institute, 
Germany)

Publication date: 13.04.2012
Study available in EN

Title: Gendercide : The Missing Women ?
Authors: Liisanantti Anu (Overseas Development Institute, UK) and Beese 

Karin (Ecologic Institute, Germany)
Publication date: 16.03.2012
Study available in EN, FR

Title: New European Union Development Cooperation Policy with 
Latin America

Authors: Morazán Pedro (Südwing Institute, Germany), FIAPP 
(International and Ibero-American Foundation for Administration 
and Public Policies, Madrid, Spain), Sanahuja José Antonio 
(Universidad Complutense de Madrid, Spain) and Ayllón Bruno 
(IUDC-UCM, Universidad Complutense de Madrid, Spain)

Publication date: 20.12.2011
Study available in EN, ES

Title: Intellectual Property Rights on Genetic Resources and the 
Fight against Poverty

Authors: Sebastian Oberthür, Justyna Pozarowska and Florian Rabitz 
(Vrije Universiteit Brussel, Institute for European Studies, 
Belgium); Christiane Gerstetter, Christine Lucha, Katriona 
McGlade and Elizabeth Tedsen (Ecologic Institute, Germany)

Publication date: 19.12.2011
Study available in EN, FR

Title: Access to Energy in Developing Countries
Auteur: Arno Behrens, Centre for European Policy Studies (CEPS), 

Belgium; Jorge Nunez Ferrer, Centre for European Policy 
Studies (CEPS), Belgium; Mathilde Carraro, Centre for European 
Policy Studies  (CEPS), Belgium; Glada Lahan, Chatham House, 
UK; Eike Dreblow, Ecologic Institute, Germany

Publication date: 07.11.2011 
Study available in EN

Title: The Effects of Oil Companies’ Activities on the Environment, 
Health and Development in Sub-Saharan Africa

Authors: Baumüller Heike, Donnelly Elizabeth, Vines Alex and Weimer 
Markus (Chatham House, United Kingdom)

Publication date: 08.08.2011  
Study available in EN
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Title: An Assessment of the Balancing of EU Development 
Objectives with Other Policies and Priorities

Authors: Selen Sarisoy Guerin (IES VUB, Belgium), Sevidzem Kingah 
(UNI-CRIS and IES, Belgium), Christiane Gerstetter (Ecologic 
Institute, Germany) and Jenny Kirschey (Ecologic Institute, 
Germany)

Publication date: 21.03.2011 
Study available in EN, FR, DE

Title: An inventory of existing mechanisms to comply with aid 
commitments by member states

Authors: Dr Morazán, Pedro, project leader, Südwing Institute, 
Germany Koch, Svea, Südwind Institute, Germany

Publication date: 15.12.2010 
Study available in EN

Title: The Rationale for a Financial Transaction Tax
Author: Knoke Irene (Südwind Institut, Germany)
Publication date: 24.11.2010 
Study available in EN

Title: Potential Use of Radioactively Contaminated Mining 
Materials in the Construction of Residential Homes from 
Open Pit Uranium Mines in Gabon and Niger

Authors: Veit Sebastian (Senior Economist) and Srebotnjak Tanja 
(PhD) - Ecologic Institute, Germany

Publication date: 19.11.2010
Study available in EN, FR

Title: Monitoring Budget Support in Developing Countries
Authors: Pedro Morazán and Svea Koch (Institute Südwind, 
Germany)
Publication date: 15.07.2010
Study available in EN, FR

Title: Reform of the European Investment Bank: How to Upgrade 
the EIB’s Role in Development

Authors: Prof. Stephany Griffith-Jones, Columbia University; Judith 
Tyson, UK

Publication date: 27.05.2010
Study available in EN, FR

Title: A comparative evaluation of public-private and public-public 
partnerships for urban water services in ACP countries

Authors: Josephine Tucker, Research Officer, Overseas Development 
Institute, UK ; Roger Calow, Research Fellow, Overseas 
Development Institute, UK ; Darla Nickel, Ecologic Institute, 
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Austria ; Thomas Thaler, Researcher, Ecologic Institute, 
Austria

Publication date: 27.05.2010
Study available in EN

Title: Discrimination and Development Assistance
Author: Irene Knoke (Institut Südwind, Germany) with contributions 

from Sebastian Veit
Publication date: 06.04.2010 
Study available in EN, FR

Title: Agricultural Technologies for Developing Countries
Authors: Rolf Meyer (ITAS)
Publication date: 15.06.2009 
Study available in EN
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Annex VI

Development aid: Net official development assistance (ODA)
Net disbursements at current prices and exchange rates
Millions of US dollars

2009 2010 2011  (1)
DAC Countries, Total 119 778 128 465 133 526
Australia 2 762 3 826 4 799
Austria 1 142 1 208 1 107
Belgium 2 610 3 004 2 800
Canada 4 000 5 209 5 291
Denmark 2 810 2 871 2 981
Finland 1 290 1 333 1 409
France 12 602 12 915 12 994
Germany 12 079 12 985 14 533
Greece 607 508 331
Ireland 1 006 895 904
Italy 3 297 2 996 4 241
Japan 9 457 11 021 10 604
Korea 816 1 174 1 321
Luxembourg 415 403 413
Netherlands 6 426 6 357 6 324
New Zealand 309 342 429
Norway 4 081 4 580 4 936
Portugal 513 649 669
Spain 6 584 5 949 4 264
Sweden 4 548 4 533 5 606
Switzerland 2 310 2 300 3 086
United Kingdom 11 283 13 053 13 739
United States 28 831 30 353 30 745
G7, Total 81 549 88 533 92 148
DAC EU Members, Total 67 211 69 661 72 315
Non-DAC Countries,Total 6 672 7 235 2 509
EU Institutions 13 444 12 679 12 627
Czech Republic 215 228 256
Hungary 117 114 140
Iceland 34 29 26
Israel  (1) 124 145 176
Poland 375 378 417
Slovak Republic 75 74 87
Slovenia 71 59 63
Thailand 40 10  ..
Turkey 707 967 1 320
United Arab Emirates 834 412  ..
Arab Countries  ..  ..  ..
Other Donor Countries, 
Total  ..  ..  ..

Last updated: 4 April 2012



.. Not available
Note: Detailed information on the sources and definitions used may be found in the source 
database.
1 ODA for 2011 is preliminary.
Source: Official and private flows, OECD International Development Statistics (database)



Annex VII

THE MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)

MDG 1: ERADICATE EXTREME POVERTY AND HUNGER
 Reduce by half the proportion of people living on less than a dollar a day
 Achieve full and productive employment and decent work for all, including 

women and young people
 Reduce by half the proportion of people who suffer from hunger

MDG 2: ACHIEVE UNIVERSAL PRIMARY EDUCATION
 Ensure that all boys and girls complete a full course of primary schooling

MDG 3: PROMOTE GENDER EQUALITY AND EMPOWER WOMEN
 Eliminate gender disparity in primary and secondary education preferably by 

2005, and at all levels by 2015

MDG 4: REDUCE CHILD MORTALITY
 Reduce by two thirds the mortality rate among children under five

MDG 5: IMPROVE MATERNAL HEALTH
 Reduce by three quarters the maternal mortality ratio
 Achieve, by 2015, universal access to reproductive health

MDG 6: COMBAT HIV/AIDS, MALARIA AND OTHER DISEASES
 Halt and begin to reverse the spread of HIV/AIDS
 Achieve, by 2010, universal access to treatment for HIV/AIDS for all those 

who need it
 Halt and begin to reverse the incidence of malaria and other major diseases

MDG 7: ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
 Integrate the principles of sustainable development into country policies and 

programmes; reverse loss of environmental resources
 Reduce biodiversity loss, achieving, by 2010, a significant reduction in the 

rate of loss
 Reduce by half the proportion of people without sustainable access to safe 

drinking water and basic sanitation
 Achieve significant improvement in lives of at least 100 million slum dwellers, by 

2020

MDG 8: DEVELOP A GLOBAL PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT
 Develop further an open, trading and financial system that is rule-based, 

predictable, and non-discriminatory trading and financial system. Includes a 
commitment to good governance, development and poverty reduction — both 
nationally and internationally

 Address the special needs of the least developed countries’ special needs. This 
includes tariff- and quota-free access for their exports; enhanced debt relief for 
heavily indebted poor countries; cancellation of official bilateral debt; and more 



generous official development assistance for countries committed to poverty 
reduction

 Address the special needs of landlocked developing countries and small island 
developing states States (through the Programme of Action for the Sustainable 
Development of Small Island Developing States and the outcome of the 
twenty-second special session of the General Assembly)

 Deal comprehensively with the debt problems of developing countries’ debt 
problems through national and international measures to make debt sustainable in 
the long term

 In cooperation with the developing countries, develop decent and productive work 
for youth

 In cooperation with pharmaceutical companies, provide access to affordable 
essential drugs in developing countries

 In cooperation with the private sector, make available the benefits of new 
technologies - especially information and communications technologies
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