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Ievads

Attīstības politikas saskaņotība (APS) ir ļoti svarīga gan jaunattīstības valstīm, gan Eiropai. 
Pirmais iemesls saistīts ar pašu ideju — lai gan nepieciešamībai pēc attīstības politikas 
kopumā vajadzētu pašai par sevi izzust, APS joprojām būs risināms jautājums tik ilgi, kamēr 
Eiropas politikas jomu ietekme sniegsies ārpus ES robežām.

Tomēr APS pamatā ir arī politiski iemesli. Pirmkārt, Eiropas Savienība (ES) varētu izveidot 
reālas partnerības ar jaunattīstības valstīm (kuru resursus vēlamies iegūt, nevis otrādi). 
Otrkārt, APS varētu pārņemt attīstības politikas pienākumu būt par „labojumu posmu”. 
Treškārt, jaunattīstības valstis un ES gūs labumu no attīstības saskaņotības, jo jaunattīstības 
valstu valdībām un iedzīvotājiem tādējādi būs sniegta iespēja, kā arī atbildība nodrošināt savu 
labklājību.

Pēdējos divos gados ir izdarīts daudz, lai saskaņotu attiecīgo ES politiku ar APS 
pamatnostādnēm. Eiropas Parlaments (EP) no savas puses ir iecēlis APS pastāvīgo referentu, 
tomēr politikas saskaņošana vienmēr ir saistīta ar grūtībām, un joprojām ir daudz neatrisinātu 
jautājumu.

Institucionālā sistēma APS īstenošanai

Eiropas konsenss attīstības jomā un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
208. pants arī turpmāk jāizmanto par APS doktrināro pamatu. Ar Pārmaiņu programmu tika 
mainīta APS koncepcija. To pierāda divi galvenie iemesli. Pirmkārt, šajā dokumentā nav pat 
pieminētas tās trīs ES politikas jomas, kurām ir vislielākā ietekme uz jaunattīstības valstīm 
(t. i., Savienības tirdzniecības politika, lauksaimniecības politika un zivsaimniecības politika, 
no kurām divas pašreiz tiek pamatīgi pārskatītas). Otrkārt, Pārmaiņu programma, ko 
vienpusēji pieņēma Komisija un Padome, priekšlikumā par jauno attīstības sadarbības 
instrumentu (ASI) ir raksturota kā līdzvērtīga Eiropas konsensam attiecībā uz doktrināro 
pamatu, kas būs jaunā ASI un tādējādi arī ES attīstības politikas 2014.–2020. gadam pamatā.

Jebkurš centiens pārskatīt Savienības attīstības politikas pamatnostādnes un principus būtu 
jāveic, iesaistot iestādes, kas devušas savu piekrišanu to izveidei.

Augstajai pārstāvei vajadzētu apliecināt savus pienākumus APS faktiskajā īstenošanā ar 
Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD), jo īpaši tā delegāciju, starpniecību. Viņai vajadzētu 
sniegt paziņojumu, kurā būtu skaidri noteikts, ka APS ir dienesta prioritāte, un ar kuru tiktu 
izveidoti APS kontaktpunkti tā delegācijās, kas varētu cieši sadarboties ar NVO, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām (PSO) un citām vietēja mēroga ieinteresētajām personām. Zinātība 
par attīstības politiku un tās darbību praksē ir jāizplata visos iestāžu līmeņos, tostarp EĀDD. 
Delegācijām varētu arī izstrādāt stingras, ar APS saskaņotas vadlīnijas par Eiropas investoru 
konsultēšanu.

„ES darbība starptautiskā mērogā” tika sākta, lai palielinātu ES darbību redzamību. Tādējādi 
APS nozīme ir kļuvusi vēl lielāka, jo jebkura negatīva ietekme tiks vēl lielākā mērā tieši 
attiecināta uz ES. Tomēr „ES darbībai starptautiskā mērogā” nevajadzētu būt pretrunā ES 
formulētai attīstības politikai, piemēram, īpašumtiesību jomā. 
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Ir jāveicina arī informētība par APS pašās jaunattīstības valstīs. Kopumā būtu lietderīgi, ja 
APS kontaktpunkti tiktu izveidoti arī jaunattīstības valstīs. Tādējādi tiktu uzlabota 
informācijas apmaiņa starp ES un jaunattīstības valstīm, un tas varētu arī sekmēt ārpus ES 
kompetences esošo problēmu risināšanu, piem., sociāli iekļaujoša resursu un nodokļu 
izmantošanu, pārvedumus u. tml. 

APS novērtēšana ir ļoti svarīga, lai novērtētu ES politikas ietekmi ārpus tās robežām. Tā kā 
šis jautājums ir ļoti sarežģīts, līdz šim brīdim nav izstrādāta vienota metodika, lai novērtētu 
saskaņotības trūkuma radīto izmaksu apmēru. Viens no risinājumiem varētu būt jēdziena 
„palīdzības efektivitāte” papildināšana ar jēdzienu „attīstības efektivitāte”, jo tas ir daudz 
piemērotāks veids, lai novērtētu APS. Jēdziens „palīdzības efektivitāte” bez jēdziena 
„attīstības efektivitāte” ir kā taktika bez stratēģijas. 

Attiecībā uz Eiropas Komisijas (EK) izmantotajiem ietekmes novērtējumiem joprojām 
nepieciešami uzlabojumi. EK Ietekmes novērtējuma padome pašreiz galvenokārt pievērš 
uzmanību trim jomām: ietekmei uz vidi, sociālai ietekmei un ekonomiskai ietekmei. 
Izvēlētajās ietekmes novērtējuma jomās vajadzētu ietver arī ES politikas ārējo ietekmi. 
Iepriekš minētais attiecas arī uz līdzīgu iestādi, kas pašreiz tiek veidota EP. 

EP vajadzētu veikt turpmākus pasākumus, lai institucionāli stiprinātu APS paša Parlamenta 
kompetences jomā. Attīstības komiteja varētu institucionalizēt regulāru informācijas apmaiņu 
ar APS kontaktpunktiem dalībvalstīs. Iespējams, būtu lietderīgi oficiāli reglamentēt citu ar 
APS saistīto komiteju līdzdalību, piemēram, nosakot kontaktpersonas šajās komitejās. Otra 
iespēja būtu attiecībā uz APS iekļaut obligātu sadaļu DEVE ziņojumos, kas tiek sagatavoti, 
atbildot uz EK izteiktajām iniciatīvām. 

Attīstības finansēšana

Attiecībā uz APS varētu būt lietderīgas šādas darbības: samazināt budžeta pozīciju skaitu un 
noteikt vienotus īstenošanas noteikumus attīstības sadarbības instrumentam (ASI) un Eiropas 
Attīstības fondam (EAF), saskaņot apstiprināšanas procedūras, jo īpaši maza mēroga 
darbībām vai gada rīcības plāniem, saistībā ar kuriem jau apstiprināti daudzgadu plāni, un 
palielināt delegāciju līdzdalību reģionālo un tematisko programmu izstrādē, lai nodrošinātu 
palīdzības plūsmu paredzamību. 

Savā 2011. gada jūnija paziņojumā par daudzgadu finanšu shēmu EK ierosināja palielināt EP 
pārbaudes pilnvaru darbības jomu, ietverot tajā EAF. Pašlaik šķiet, ka EK savu priekšlikumu 
ir atsaukusi, jo šāds ierosinājums nav ietverts leģislatīvajā priekšlikumā par jauno EAF.

Tirdzniecība

Divi EK ziņojumi, kuri tika izstrādāti atsevišķi par tirdzniecību kopumā un par tirdzniecību un 
attīstību, no APS viedokļa bija neveiksmīga rīcība.

Vispārējā preferenču sistēma (VPS), kādu to piedāvā EK, vairs neaptver valstis ar augstiem 
vai vidēji augstiem ienākumiem. Tādējādi tajā netiek iekļauta lielākā daļa Latīņamerikas 
valstu, lielākā daļa Karību salu un dažas Āfrikas valstis. Taču ekonomikas, kas ir tik spēcīgas 
kā, piemēram, Indijas, Ķīnas, Indonēzijas un Taizemes ekonomika, joprojām varētu tikt 
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iekļautas VPS, lai gan tikai īstermiņā. Tādēļ šķiet negodīgi noteikt iekšzemes kopproduktu uz 
vienu iedzīvotāju kā vienīgo kritēriju iekļaušanai VPS. Ir jārisina arī problēmas saistībā ar 
Eiropas partnerību un brīvās tirdzniecības nolīgumiem, piemēram, 18 valstu svītrošana no 
regulas par piekļuvi tirgum. 

ES vajadzētu mēģināt izveidot jaunu impulsu ilgtspējīgam publiskajam iepirkumam 
starptautiskā līmenī, lai panāktu beznosacījuma atbalsta dotācijas un attīstības aizdevumus, 
vienlaikus stiprinot kaimiņvalstu valsts iepirkuma sistēmas vai dodot priekšroku vietējiem un 
reģionāliem iepirkumiem. 

KLP, pārtikas nodrošinājums un zivsaimniecības politika

No attīstības politikas perspektīvas kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) varētu vēlēties 
pilnīgi citādāku, nekā piedāvāts EK reformu priekšlikumā. Tomēr iepriekšējo KLP reformu 
laikā ir risinātas vairākas nepilnības — šī tendence vērojama arī pašreizējos EK 
priekšlikumos. Atbalsts lauku saimniecībām ir lielā mērā atsaistīts un tirgus intervences 
mehānismu un eksporta kompensāciju nozīme ievērojami samazināta.

Tomēr dažas atlikušās problēmas, piemēram, jautājums par ES–ĀKK piegāžu ķēžu, kā arī 
ĀKK valstu savstarpējo piegāžu ķēžu stiprināšanu, nevar tikt risinātas notiekošo KLP reformu 
saistībā. Jaunattīstības valstīs būtu jāveicina tādu moderno tirgus vadības instrumentu 
izmantošana kā pārredzamība, spēju veidošana, informācijas apmaiņa par standartiem un 
tehniskajiem noteikumiem vai atbalsts attiecībā uz līgumu saskaņošanu.

Lai uzlabotu APS, zivsaimniecības nolīgumu saskaņošanā būtu galvenokārt jāņem vērā 
līgumslēdzējas valsts prioritātes attiecībā uz atbilstošu tās zivsaimniecības nozares, kā arī 
visas valsts attīstību. EP vajadzētu rūpīgi uzmanīt šīs politikas ietekmi.

Klimata pārmaiņas

Klimata pārmaiņas nav atsevišķs APS jautājums, bet gan drīzāk viens no starpnozaru 
elementiem, kas jāiekļauj visās pārējās politikas jomās, lai uzlabotu APS. 

Ir jāpievēršas sinerģiju palielināšanai starp ES klimata pārmaiņu politiku un ES attīstības 
mērķiem, jo īpaši attiecībā uz izmantotajiem rīkiem un instrumentiem, atsevišķu politikas 
jomu neparedzētu negatīvu blakusiedarbību, kā arī jaunattīstības valstu netiešo attīstību un/vai 
priekšrocības, ko tām sniedz pielāgošanās klimata pārmaiņām. Tuvākā iespēja to īstenot ir 
„Rio+20” konference, kuras tematika vērsta uz a) vidi saudzējošas ekonomikas izveidi 
ilgtspējīgas attīstības un nabadzības izskaušanas kontekstā un b) ilgtspējīgas attīstības 
institucionālās sistēmas izveidi.

Klimata pārmaiņas un to negatīvo ietekmi turklāt vajadzētu apskatīt arī kā attīstības jautājumu 
ar dzimumu līdzdalību, kas ir svarīgs visās nozarēs (sociālajā jomā, kultūrā, ekonomikā un 
politikā). Visi ieguldījumi izglītībā attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību, tostarp cīņu pret klimata 
pārmaiņām, ir joma, kurā ar attīstības palīdzību ir iespējams sasniegt vairākus mērķus 
vienlaikus, jo īpaši, ja mērķauditorija ir sievietes. 

EK vēl nav nākusi klajā ar priekšlikumu modelim, kā aprēķināt zemes izmantojuma netiešās 
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pārmaiņas (ILUC). Bez šāda aprēķina modeļa ir grūti pienācīgi novērtēt ES politikas ietekmi 
šajā jomā.

APS mērķi vajadzētu atspoguļot arī gaidāmajā ziņojumā par jaunās uzņēmumu sociālās 
atbildības politikas īstenošanu. 

Migrācija

Vajadzētu apstiprināt 2011. gada paziņojumu „Vispārējā pieeja migrācijai un mobilitātei”, ja 
tas izstrādāts saskaņā ar APS. EK 2009. gada ziņojumā par APS jau tika uzsvērts, ka 
„palīdzības nosacītības ieviešana nav efektīvs veids, kā risināt problēmu, un vispārējā pieeja ir 
labākā rīcība, pēc kuras vadīties”.

Būtu jāvelta vairāk uzmanības pilnīgai migrantu līdzdalībai vietējā sabiedrībā un to 
integrācijas veicināšanai vietējā līmenī, tostarp arī darba tirgū. Ir jāiesaista arī diasporas kā 
attīstības dalībnieki, jāsekmē pārvedumi, jācīnās pret augsti kvalificētā darbaspēka aizplūšanu 
un nelietderīgu izmantojumu, ņemot vērā gan izcelsmes, gan galamērķa valsts, gan migrantu 
vajadzības. Turklāt šķiet, ka ES pilsoņiem pieejamā informācija par migrāciju ir nepietiekama 
vai nekorekta. Šis jautājums bieži ir atkarīgs no vēlēšanu politikas. 

Citi jautājumi, kas attiecas uz gaidāmo APS ziņojumu, ir īpašumtiesības, veselība, sievietes, 
izglītība un budžeta atbalsts.

Secinājums

Vairākas nepilnības ir labi izpētītas, taču galvenā problēma ir politiskās gribas trūkums brīdī, 
kad jaunattīstības un attīstīto valstu intereses šķietami konfliktē. Šādas acīmredzami 
konfliktējošas intereses var saskaņot — ja tas tiek darīts ilgtermiņa perspektīvā. 

Šis ir jautājums, kurā tektoniskās pārmaiņas starptautiskajā politikā varētu palīdzēt un 
stiprināt APS. Pirmkārt, tās liek politiķiem pieņemt šādus tālredzīgus lēmumus. Ja tie to 
nedarīs, tie varēs aizsargāt dažas nelielas īstermiņa intereses, taču ES ilgtermiņā noteikti būtu 
zaudētāja, jo vispārēja attīstība ir mūsu pašu interesēs — ne tikai tādēļ, ka mēs vēlamies 
saglabāt labas attiecības ar jaunattīstības valstīm arī turpmāk, bet galvenokārt tādēļ, ka mums 
ir nepieciešami to jaunie tirgi un resursi. 

Otrkārt, APS saskaras ar vēl vienu problēmu. Nereti ar informētību nepietiek, lai īstenotu 
pārmaiņas politikā. Romas klubs publicēja savu ziņojumu gandrīz pirms 40 gadiem, taču mēs 
joprojām saskaramies ar tām pašām grūtībām, jo cilvēki mēģina turēties pie vecajiem 
ieradumiem un privilēģijām. APS saskaras ar tieši tādu pašu problēmu. Šī ir joma, kurā 
tektoniskās pārmaiņas var palīdzēt. Vecā pārliecība sairst, un pēkšņi rodas vieta jaunām 
atklāsmēm un nebijušiem veidiem, kā paskatīties uz lietām. 

APS galu galā dominēs — vienkārši tādēļ, ka tai būs labāki un ilgtspējīgāki argumenti. 
Nākotnē pastāvēs tikai tās politikas jomas, kas ir saskaņotas ar APS.

Vērtējums, ka APS ir nonākusi strupceļā un ar to saistītais entuziasms ir pagaisis, zināmā 
mērā atbilst īstenībai. Ilgtermiņā ES būs jāmeklē jauni veidi, kā turpināt attīstīt APS Viena no 
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iespējām ir pārveidot ārējās darbības dienestu par ārējās saskaņotības dienestu, kura galvenie 
mērķi būtu vispārējā attīstība un drošība. Tas pats būtu attiecināms uz Ārlietu komiteju. Tas 
būtu veids, kā nodrošināt, ka APS tiek patiešām ņemta nopietni visos lēmuma pieņemšanas 
procesa posmos. Lai īstenotu šādu milzīgu soli, protams, ir jāveic liels izpētes darbs, kā arī 
jāiesaistās intensīvās diskusijās ar visām ieinteresētajām personām, taču šādi būtu iespējams 
panākt APS nepieciešamo ietekmi.


