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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā 
iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzīst — tā kā Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) ir salīdzinoši jauna institūcija, 
nav pagājis pietiekami daudz laika, lai pilnībā novērtētu vairākus tā organizācijas un 
darbības aspektus; tomēr pauž cerību, ka termiņa vidusposma pārskatā tiks izsvērta 
pievienotā vērtība, ko EĀDD sniedz ES attīstības sadarbības jomā, jo īpaši tas, vai ir 
uzlabojusies politikas veidošanas un stratēģiskās plānošanas kvalitāte un efektivitāte, 
pilnībā ņemot vērā mērķus un saistības, kas izriet no ES attīstības sadarbības politikas, kā 
noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību 208. pantā un Eiropas Konsensā attīstības 
jomā1;

2. vēlreiz apliecina, ka, risinot attīstības jautājumus starptautiskā līmenī, ir svarīgi nodrošināt 
labāku koordināciju un labu pārvaldību, lai ES spētu paust vienotu nostāju un kļūtu 
atpazīstama;

3. atgādina, ka EĀDD sniedz būtisku ieguldījumu, plānojot ES divpusējo attīstības sadarbību 
ar partnervalstīm un reģioniem un izstrādājot ar to saistītas programmas, un ka EĀDD 
sadarbībā ar Komisiju un attīstības politikas komisāra pārraudzībā ir jāsagatavo visi 
stratēģiskie daudzgadu plānošanas dokumenti, kas saistīti ar attīstības sadarbības 
instrumentu (DCI) un Eiropas Attīstības fondu (EAF);

4. lai gan sākumā abām iestādēm šai ziņā ir nācies saskarties ar grūtībām, tomēr mudina 
EĀDD un Komisiju arī turpmāk darīt visu iespējamo, lai ciešāk koordinētu Savienības un 
tās dalībvalstu attīstības sadarbības politiku un krīzes pārvarēšanas struktūras; mudina 
abas iestādes vēl vairāk uzlabot šo koordinēšanu un nākamajā programmu darbības ciklā, 
kas sāksies 2014. gadā, par pamatu ņemt pozitīvo pieredzi, kura gūta, kopīgi plānojot 
attīstības palīdzības programmas;

5. uzskata, ka ES vajadzētu kalpot par labas koordinācijas piemēru saviem attīstības 
partneriem; turklāt mudina EĀDD un Komisiju noskaidrot, kā būtu iespējams piedalīties 
trīspusēju sadarbības iniciatīvu īstenošanā;

6. mudina Komisiju un EĀDD panākt vēl labāku līdzsvaru starp abu iestāžu pienākumiem 
attīstības jomā un attiecīgi nodrošināt nepieciešamo personālu; jo īpaši prasa precīzāk 
sadalīt pienākumus starp EĀDD un Komisiju attiecībā uz Kotonū partnerattiecību 
nolīguma īstenošanu;

7. uzskata, ka, ņemot vērā šo attiecīgo ārpolitikas jomu īpašo raksturu un nozīmīgo lomu, 
kas tajās atvēlēta dalībvalstīm, par attīstības sadarbību, humanitāro un pārtikas palīdzību 
un sadarbību ar ĀKK valstīm atbildīgajām Padomes darba grupām arī turpmāk būtu 
izdevīga pašreizējā rotācijas sistēma, kurā priekšsēdētāja amatā viens otru nomaina 
dalībvalstu izvirzītie pārstāvji;

                                               
1 Padomes 2010. gada 26. jūlija Lēmums 2010/427/ES, ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta 
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8. šajā sakarībā vēlreiz uzsver, ka EĀDD personāls ir jāveido, nodrošinot ģeogrāfiskā un 
dzimumu ziņā līdzsvarotu visu dalībvalstu pilsoņu pārstāvību;

9. īpašu uzmanību vērš arī uz to, ka ir svarīgi nodrošināt EĀDD apmācību par tematiem, kas 
saistīti ar dzimumu; uzsver, ka ar šādas apmācības palīdzību ir jāveicina vispārēja izpratne 
par jautājumiem, kuri attiecas uz dzimumu un dzimumu vienlīdzību;

10. vēlreiz aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/ Savienības augsto pārstāvi un EĀDD par 
prioritāti nepārprotami noteikt attīstības politikas saskaņotību (APS); mudina Komisiju un 
EĀDD izstrādāt precīzu APS nodrošināšanas stratēģiju, cita starpā piešķirot APS lielāku 
nozīmi ES politiskajā dialogā ar partnervalstu valdībām, parlamentiem, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un citām ieinteresētajām personām, ticamā un funkcionālā 
veidā iekļaujot APS stratēģiskās plānošanas dokumentos, piedaloties nākamās kārtējās 
APS darba programmas sagatavošanā un izstrādājot APS apmācības programmu visiem 
jaunajiem EĀDD darbiniekiem;

11. norāda uz iespējamo APS nesaderību ar t. s. vispārējas pieejas koncepciju krīžu 
pārvarēšanai aiz ES robežām; mudina EĀDD un Komisiju nodrošināt, lai šāda vispārēja 
pieeja neietekmētu konkrētus attīstības sadarbības mērķus un principus un lai nelielais 
nabadzības mazināšanai atvēlētais līdzekļu apjoms netiktu piešķirts citām vajadzībām; 
tāpat arī stingri pieprasa, lai ES humanitārā palīdzība netiktu izmantota kā krīzes 
pārvarēšanas instruments, un atgādina EĀDD, ka tas ir apņēmies1 veicināt Eiropas 
Konsensā par humāno palīdzību noteikto mērķu sasniegšanu;

12. aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/ Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības 
politikas jautājumos Catherine Ashton parakstīt Eiropas Konsensu attīstības jomā;

13. atzinīgi vērtē to, ka Komisijas priekšsēdētāja vietniece/ Savienības augstā pārstāve katru 
gadu ir izklāstījusi savu viedokli Attīstības komitejai, un uzskata, ka tas ir nozīmīgs solis, 
kas veicina lielāku atbildību un informācijas apmaiņu par attīstības jautājumiem; mudina 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/ Savienības augsto pārstāvi un EĀDD apsvērt vēl citus 
veidus, kā veicināt lielāku atbildību attiecībās ar Parlamentu, tostarp pilnvarojot rotācijas 
kārtībā prezidējošās valsts atbildīgo ministru Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieces/ Savienības augstās pārstāves vārdā runāt par jautājumiem, kas saistīti ar 
Padomes nostāju attiecībā uz ES attīstības sadarbības politiku;

14. mudina EĀDD palielināt savu ietekmi starptautiskajās sarunās par politikas un ārpolitikas 
jautājumiem, jo īpaši izmantot EĀDD rīcībā esošos diplomātijas instrumentus, lai 
atbalstītu Starptautisko Krimināltiesu un lai trešām valstīm, sevišķi jaunattīstības valstīm, 
atgādinātu par nepieciešamību atbalstīt šo tiesu un parakstīt vai ratificēt tās statūtus, ja 
attiecīgās valstis to vēl nav izdarījušas, un nolīgumos ar trešām valstīm iekļaut saistošus 
noteikumus, kuros tām būtu noteikts pienākums sadarboties ar Starptautisko Krimināltiesu 
vai pat noteikt ierobežojumus Starptautiskās Krimināltiesas vajātām personām.

                                               
1 Padomes 2010. gada 26. jūlija Lēmums 2010/427/ES, ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta 
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