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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Īpašo komiteju ilgtspējīgas Eiropas 
Savienības politisko uzdevumu un budžeta resursu plānošanai laikposmam pēc 2013. gada 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā daudzos reģionos pasaulē vides degradēšanās ir cilvēku posta pamatcēlonis; tā kā 
nerēķināšanās ar to, ka vides jautājumi ir viens no attīstības priekšnoteikumiem, var 
ievērojami mazināt vai pat apdraudēt palīdzības efektivitāti, savukārt vides jautājumu 
risināšana var to pastiprināt;

B. tā kā novatoriska attīstības finansējuma vadības grupa lēš, ka TAM sasniegšanai līdz 
2015. gadam, oficiālās attīstības palīdzības (OAP) nodrošināšanai 0,7 % apmērā no NKI 
un ar ekoloģisko krīzi saistīto mērķu sasniegšanai laikposmā no 2012. līdz 2017. gadam 
katru gadu trūks USD 324 – 336 miljardi;

C. tā kā līdz ar pasaules ekonomikas izaugsmi netiek veikti efektīvi pasākumi pasaules 
ekonomiskās darbības aplikšanai ar nodokli, lai tādējādi maksātu par vispārējiem 
sabiedriskiem labumiem;

D. tā kā ir nepieciešami novatoriski finansēšanas mehānismi, lai sasniegtu TAM un izpildītu 
apņemšanos mazināt klimata pārmaiņas un pielāgoties tām;

1. atgādina, ka 2015. gads, kas noteikts kā Tūkstošgades attīstības mērķu (TAM) 
sasniegšanas termiņš, iekrīt nākamajā daudzgadu finanšu shēmas darbības periodā un ka 
pastāv reāls risks, ka ES neizdosies izpildīt starptautisko apņemšanos attīstības jomā; 
atgādina arī to, ka TAM ir noteikti kā minimālais uzdevums un pat tad, ja visi mērķi tiks 
sasniegti, joprojām būs nepieciešams ievērojams papildu finansējums, lai mazinātu 
nabadzību un uzlabotu veselības aprūpes un izglītības standartus pasaules nabadzīgajiem 
iedzīvotājiem; tādēļ uzstāj, lai 20 % no Komisijas piešķirtās palīdzības tajās valstu 
programmās, uz kurām attiecas attīstības sadarbības instruments, būtu paredzēti 
pamatizglītībai un vidējai izglītībai, kā arī veselības aprūpes pamatpakalpojumiem;

2. atgādina, ka kopš pirmās vienošanās par TAM pasaulē ir notikusi aizvien straujāka 
globalizācija un pasaule saskaras ar iepriekš nepieredzētu finanšu krīzi; uzsver, ka ir 
svarīgi, lai dalībvalstis turpinātu centienus sasniegt šos mērķus;

3. atgādina, ka jāizveido globāls solidaritātes mehānisms, lai būtu iespējams sasniegt TAM; 
taču atgādina arī to, ka nodokļu oāzes, nepareizu tirdzniecības cenu noteikšana un 
nelikumīga kapitāla aizplūšana ir milzīgs šķērslis nabadzīgo valstu attīstībai; tādēļ vēlreiz 
mudina ES uzņemties iniciatīvu G20 un ESAO ietvaros, kā arī ES robežās, lai cīnītos pret 
nodokļu oāzēm un attīstību kavējošiem nodokļu režīmiem;

4. uzsver arī to, ka novatoriska attīstības finansējuma vadības grupas ziņojumā par 
novatorisku attīstības jomas finansēšanu izdarīti secinājumi par tehniskām, ekonomiskām 
un likumīgām iespējām piemērot starptautisku nodevu valūtas darījumiem un par visu 
finanšu darījumu aplikšanu ar nodokli;



PE454.368v02-00 4/8 AD\854958LV.doc

LV

5. aicina Komisiju Eiropas līmenī ierosināt finanšu darījumu aplikšanu ar nodokli, ņemot 
vērā šāda pasākuma daudzās priekšrocības; tas varētu palīdzēt stabilizēt tirgus, rast 
līdzekļus iekšējai fiskālai konsolidācijai, kā arī cīnīties pret nabadzību un klimata 
pārmaiņām;

6. atgādina, ka novatoriska attīstības jomas finansēšana nav paredzēta OAP aizstāšanai, bet 
gan papildināšanai; uzskata, ka finanšu darījumu nodokļa ieviešana tādēļ jāsaista ar visu 
dalībvalstu stingrāku apņemšanos nodrošināt OAP 0,7 % apmērā no NKI un piešķirt 
papildu finansējumu, lai pielāgotos klimata pārmaiņām;

7. norāda, ka viens no iemesliem nespējai izpildīt TAM ir tas, ka netiek atzīta vides, dabas 
resursu un ekosistēmu nozīme sabiedrības attīstībā un nabadzības izskaušanā; tādēļ pauž 
nožēlu, ka tikai 3 % no pašreizējā Eiropas OAP tiek piešķirti vides jautājumiem; mudina 
Komisiju nodrošināt, lai vides jautājumi tiktu integrēti visos ārpolitikas virzienos un 
finanšu instrumentos, jo īpaši ņemot vērā pašreizējās problēmas, ko rada klimata 
pārmaiņas un bioloģiskās daudzveidības mazināšanās;

8. uzsver, ka daudzgadu finanšu shēmā cita starpā jāpievēršas šādiem jautājumiem: TAM 
sasniegšana, klimata pārmaiņas, kā arī bioloģiskās daudzveidības mazināšanās un resursu 
pārmērīga patēriņa apturēšana; jo īpaši uzsver, ka nākamajā daudzgadu finanšu shēmā ir 
jāatbalsta saskaņota politika, piemēram, nodrošinot, lai atsevišķi ES izdevumi, kas saistīti 
ar lauksaimniecību, zivsaimniecību, tirdzniecību un enerģētiku, nebūtu tiešā pretrunā 
attīstības politikas mērķiem;

9. prasa ievērojami palielināt 4. izdevumu kategorijas maksimālo apjomu, jo īpaši DCI
paredzētos līdzekļus, ņemot vērā to, ka, lai gan pēdējos septiņos gados ir gūti zināmi 
rezultāti nabadzības mazināšanā, vēl ir daudz darāmā palīdzības nepietiekamās 
efektivitātes un koordinācijas dēļ, kā arī dažādu dabas katastrofu un enerģētikas, pārtikas, 
finanšu un ekonomikas krīzes dēļ, sevišķi Subsahāras Āfrikā un Dienvidaustrumāzijā; 
norāda arī uz to, ka daļa DCI līdzekļu tikusi pārdalīta jauniem ar OAP nesaistītiem 
pasākumiem;

10. uzsver, ka attīstības palīdzības mehānismiem jābūt vērstiem uz labklājības radīšanu, jo tas 
joprojām ir viens no svarīgākajiem nabadzības mazināšanas instrumentiem; atgādina, ka 
jaunattīstības valstīs katru gadu aptuveni EUR 800 miljardi tiek zaudēti nelikumīgu 
kapitāla plūsmu dēļ un tā novēršanai var būt izšķirīga nozīme nabadzības mazināšanā un 
TAM sasniegšanā;

11. norāda, ka pēdējos gados līdzekļi, kas pieejami, lai nekavējoties rīkotos dabas un 
humanitāru katastrofu gadījumā, nav bijuši pietiekami, un norāda, ka klimata pārmaiņu 
dēļ dabas katastrofas notiek aizvien biežāk; tādēļ aicina piešķirt vairāk finansējuma 
humānās palīdzības instrumentam un ārkārtas gadījumiem paredzētajai rezervei;

12. prasa 4. izdevumu kategorijā izveidot adekvāti finansētu elastības mehānismu, lai 
turpmāk varētu efektīvi un ātri rīkoties neparedzētos gadījumos, piemēram, pārtikas 
krīzes un pasaules ekonomikas krīzes gadījumā;

13. uzsver, ka jebkādam papildu finansējumam attīstības politikas jomā ir jābūt koordinētam 
un tam jārada sinerģiskais efekts kopā ar dalībvalstu programmām attīstības jomā un 
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plašākas starptautiskās sabiedrības centieniem, lai nodrošinātu īstenu pievienoto vērtību 
Eiropas mērogā;

14. uzstāj, ka tagad un turpmāk apņemoties nodrošināt finansējumu, lai palīdzētu 
jaunattīstības valstīm cīnīties pret klimata pārmaiņām vai pielāgoties to ietekmei, tas 
jāparedz papildus attīstības jomai pašreiz piešķirtajiem līdzekļiem, vienlaikus pienācīgā 
līmenī saglabājot abu politiku saskaņotību; prasa izveidot atsevišķu pozīciju cīņai pret 
klimata pārmaiņām paredzētu pasākumu finansēšanai; 

15. uzskata, ka līdzekļu novirzīšana Āfrikai ar trīs dažādu instrumentu palīdzību nav efektīva 
un neatbilst Āfrikas vēlmei attīstīties kā vienotam kontinentam; tādēļ iesaka izveidot 
vienotu finansēšanas instrumentu Āfrikai, ņemot vērā Āfrikas un ES kopīgo stratēģisko 
partnerību; turklāt prasa sniegt lielāku palīdzību Āfrikas Savienības iestādēm to 
veiktspējas palielināšanai;

16. aicina ES pielikt lielākas pūles, lai noregulētu humanitāro situāciju visās konfliktu zonās, 
tostarp Palestīnā, it īpaši atbalstot UNRWA un palestīniešu gatavošanos valsts izveidei;

17. uzstāj, ka saskaņā ar LESD 208. pantu ES ir jānodrošina attīstības politikas saskaņotība, 
tostarp ievērojami reformējot un samazinot lauksaimniecībai paredzētās subsīdijas un jo 
īpaši pārtraucot Eiropas tirgū pārpalikušās produkcijas eksportu ar cenu inovācijas 
mehānismu un eksporta kompensāciju palīdzību, jo tas negatīvi ietekmē lauksaimniekus 
jaunattīstības valstīs;

18. ar bažām norāda, ka ES palīdzību proporcionāli vairāk saņem valstis ar vidējiem 
ienākumiem, nevis valstis ar zemiem ienākumiem; īpaši norāda, ka vislielākās ieguvējas 
no ES palīdzības plānošanas, kuras mērķis ir dot iespēju jaunattīstības valstīm pielāgoties 
starptautiskās konkurences prasībām, ir valstis ar vidējiem ienākumiem, nevis valstis ar 
zemiem ienākumiem, kas ir mazāk pievilcīgas ārvalstu ieguldījumiem;

19. ierosina ES vēlreiz novērtēt attiecības, kādas tai kā līdzekļu devējai izveidojušās ar vidēja 
ienākumu līmeņa valstīm, jo daudzas jaunās ekonomikas ir pārsniegušas tradicionālo 
attīstības sadarbību; sagaida, ka ES koncentrēs finansējumu tām šo valstu iedzīvotāju 
grupām, kam palīdzība nepieciešama visvairāk, kā arī nabadzīgākajām valstīm, jo īpaši 
vismazāk attīstītajām valstīm;

20. uzsver, ka Komisijai daudz lielākā mērā nekā pašreiz ir jāizstrādā un jāatbalsta 
novatoriski finansēšanas mehānismi, lai nodrošinātu visiem pieejamu finansējumu un 
efektīvi sniegtu atbalstu MVU un mikrouzņēmumiem jaunattīstības valstīs; uzskata, ka to 
var veikt ar dažādu instrumentu starpniecību, piemēram, izmantojot kredīta garantijas un 
apgrozības fondus, sadarbībā ar vietējām bankām un organizācijām ar īpašu zinātību 
mikrofinansēšanas jomā, tādējādi ievērojami palielinot ES attīstības budžeta ietekmi, un 
norāda, ka tam nepieciešama cieša sadarbība ar starptautiskām un divpusējām finanšu 
iestādēm;

21. aicina Padomi un Komisiju popularizēt un veicināt šādu novatorisku attīstības 
finansēšanas instrumentu īstenošanu: finanšu darījumu nodoklis, transporta nodevas, 
pasākumi cīņai pret nelikumīgām kapitāla plūsmām, pārvedumu izmaksu samazināšana 
un parādu iesaldēšana vai norakstīšana;
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22. norāda, ka, lai gan palīdzība var kalpot par līdzekli mērķu sasniegšanai jaunattīstības 
valstīs, ar to nepietiek, lai garantētu ilgtspējīgu un ilgstošu attīstību; tādēļ aicina 
jaunattīstības valstis stiprināt un apvienot to iekšējos resursus, efektīvi iesaistīt privāto 
sektoru un vietējo administrāciju TAM programmā, kā arī uzņemties vairāk atbildības par 
saviem TAM projektiem;

23. atgādina, ka Lisabonas līgums atcēla formālo šķērsli Eiropas Attīstības fonda (EAF) 
iekļaušanai ES vispārējā budžetā; tādēļ atkārtoti prasa EAF iekļaut budžetā, lai 
nodrošinātu Parlamentam lielākas iespējas pārbaudīt attīstības izdevumus ĀKK valstīs un 
padarītu ES īstenoto attīstības politiku saskaņotāku un efektīvāku; tomēr uzstāj, ka pēc 
EAF iekļaušanas ES budžetā attīstībai paredzēto līdzekļu kopējais apjoms nedrīkst būt 
mazāks par to, ko nodrošina pašreiz izmantotie divi atsevišķie instrumenti, kā arī ir 
jāgarantē paredzamība; uzsver arī to, ka jānodrošina ĀKK valstu intereses, piemēram, ES 
budžetā īpaši iezīmējot šo valstu attīstībai paredzētos līdzekļus;

24. izstrādājot jauno finanšu plānu, prasa ievērojami palielināt to EIB aizdevumu daļu, uz ko 
attiecas ES garantija, lai veicinātu ES darbības efektivitāti un atpazīstamību ārpus tās 
robežām nolūkā sasniegt Lisabonas līgumā noteiktos ES ārpolitikas mērķus;

25. aicina EIB sniegt Komisijai visu nepieciešamo informāciju, gada pārskatā par EIB 
finanšu operācijām atsevišķu sadaļu veltot to pasākumu detalizētam izvērtējumam, kurus 
EIB veikusi savu pašreizējo pilnvaru ietvaros, neattiecinot garantiju uz visiem tiem 
darījumiem, kas pieļautu vai tieši vai netieši veicinātu jebkāda veida nelikumīgu 
izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kā arī īpašu uzmanību pievēršot tiem EIB darījumiem, 
kuros izmantotie finanšu instrumenti atrodas ārzonas finanšu centros;

26. ar bažām norāda, ka ES palīdzība nav tieši vērsta uz nabadzības izskaušanu; atgādina, ka 
jēdzienu „attīstība”, ko raksturo kvalitatīvi kritēriji, kuri ietver dzīves kvalitāti un dzīves 
apstākļu uzlabošanos, nevajadzētu jaukt ar ekonomisko izaugsmi, ko raksturo IKP 
pieaugums; tādēļ mudina Komisiju izvairīties no vienkārši „eksportā pamatotas” vai „uz 
izaugsmi vērstas” attīstības politikas īstenošanas, bet sniegt palīdzību vismazāk 
aizsargātajiem, kas nozīmē, ka ir jāizstrādā nabadzīgajiem labvēlīga stratēģija un 
jāfinansē ilgtermiņa mērķi tādās jomās kā veselība, izglītība, enerģijas pieejamība lauku 
rajonos, mazo zemnieku saimniecības u. c.;

27. uzstāj, ka visiem izdevumiem ar attīstību saistītās budžeta pozīcijās jābūt vērstiem uz 
saņēmēju ekonomisko un sociālo attīstību un jāatbilst oficiālās attīstības palīdzības 
saņemšanas kritērijiem, kas noteikti Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 
Palīdzības komitejas (OECD/DAC) izstrādātajā definīcijā, un prasa noteikt stingrus 
juridiskos pasākumus, lai nodrošinātu, ka attīstības jomai paredzēto budžetu nevar 
novirzīt citiem mērķiem;

28. uzstāj, ka Parlamentam jābūt reālām un efektīvām pārbaudes pilnvarām attiecībā uz visu 
ES attīstības programmu īstenošanu, kā to paredz LESD 290. pants;

29. prasa vienkāršot, paātrināt un padarīt pārredzamākas iepirkuma procedūras un līdzekļu 
sadales mehānismus;

30. prasa nodrošināt palīdzības mērķu sasniegšanu, pieņemot saistošus tiesību aktus 
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dalībvalstīs un ES;

31. aicina lielāku daļu atbalsta līdzekļu novirzīt maza mēroga lauksaimniecībai, lauku 
attīstībai, veselībai un izglītībai.
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