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ĪSS PAMATOJUMS

ES attīstības politika nenoliedzami nāk Eiropas Savienībai par labu, jo tā veicina ģeopolitisko 
stabilitāti, mazina migrācijas ietekmi un paver jaunus noieta tirgus. Turklāt tās galvenais 
mērķis ir mazināt nabadzību un sekmēt jaunattīstības valstu un to iedzīvotāju noturīgu sociālo 
un ekonomisko attīstību. 

Tādēļ, lai arī tas ir pats par sevi saprotams, ka Savienības augstais pārstāvis ārlietās un 
drošības politikas jautājumos un Ārējās darbības dienests darīs visu, lai atbalstītu Savienības
politiku ārlietu, tirdzniecības un drošības jomā, tas tomēr neļauj secināt, ka šis jaunais 
dienests vienlīdz uzstājīgi centīsies sasniegt ES attīstības politikas un Tūkstošgades attīstības 
mērķus. 

Tāpēc mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi Parlamenta atzinumā iekļaut skaidru atsauci uz 
attīstību, proti, uz ES līgumsaistībām, kas izriet no Lisabonas līguma un paredz nabadzības 
apkarošanu un saskanīgas politikas izstrādi jaunattīstības valstu interesēs, kā arī uzsvērt, cik 
svarīgi starptautisko attiecību jomā saglabāt attīstības sadarbību kā patstāvīgu politikas 
virzienu, kas līdzvērtīgs citām politikas jomām, nodrošinot attiecīgās politiskās un 
administratīvās struktūras.

IEROSINĀJUMI

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

D a apsvērums (jauns)

Da. tā kā saskaņā ar Lisabonas līgumu ES un dalībvalstu politika attiecībā uz sadarbību 
attīstības jomā „viena otru papildina un stiprina”; tā kā tam vajadzētu radīt lielāku 
skaidrību attiecībā uz Komisijas un dalībvalstu lomu, mazināt pārklāšanos, veicināt 
koordināciju naudas devēju starpā un uzlabot darba dalīšanu, lai panāktu lielāku 
atbalsta efektivitāti un izmaksu lietderību;

D b apsvērums (jauns)

Db. tā kā Eiropas Ārējās darbības dienestam (EĀDD) vajadzētu uzsvērt ES kā 
jaunattīstības valstu galvenās partneres lomu un balstīties uz ES ciešajām attiecībām 
ar jaunattīstības valstīm, ņemot vērā to, ka ES ir vislielākā oficiālās attīstības 
palīdzības sniedzēja un jaunattīstības valstu galvenā tirdzniecības partnere;

D c apsvērums (jauns)

Dc. tā kā Lisabonas līgumā sadarbība attīstības jomā ir izcelta kā patstāvīgs politikas 
virziens ar saviem konkrētiem mērķiem, kurš ir līdzvērtīgs pārējām ārpolitikas jomām 
un nav pakārtots ārējai, drošības vai aizsardzības politikai, uzsverot, ka liela nozīme ir 
gan attīstības politikas, gan atsevišķu ES ārējo pasākumu saskaņotībai;
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D d apsvērums (jauns)

Dd. tā kā nabadzības apkarošana ir viens no Līguma par Eiropas Savienību vispārējiem 
mērķiem starptautisko attiecību jomā, ņemot vērā Lisabonas līgumu (21. panta 
2. punkta d) apakšpunkts), un ir Savienības attīstības politikas galvenais mērķis, kā 
norādīts Līguma par Eiropas Savienības darbību 208. pantā; tā kā Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 208. pantā turklāt norādīts, ka „Politikā, kas var 
iespaidot jaunattīstības valstis, Savienība ievēro mērķus, kas noteikti sadarbībai 
attīstības jomā”; tā kā jebkādai EĀDD darbībai, kas skar jaunattīstības valstis, tādēļ 
jāveicina nabadzības izskaušana;

4. punkts – b apakšpunkts

b) EĀDD struktūrai ir jābūt tādai, kas uzlabo Savienības ārējās darbības saskaņotību un 
tās pārstāvību ārējās attiecībās, tādēļ jo īpaši tās struktūrvienības, kas galvenokārt 
nodarbojas ar ārējo attiecību jautājumiem, un ierēdņi, kuri ieņem vadošus amatus 
delegācijās trešās valstīs, jāiekļauj EĀDD; turpmākās attīstības gaitā varēs apsvērt, 
kādas papildu funkcijas vēl piešķirt EĀDD;

4. punkts – c apakšpunkts

c) tomēr nav nepieciešams atbrīvot Komisijas ģenerāldirektorātus no visiem pienākumiem, 
kas saistīti ar ārējām attiecībām; jo īpaši jomās, kurās Komisijai ir ieviešanas pilnvaras, 
ir jāsaglabā Kopienas pašreizējās politikas un ārējās dimensijas integritāte; Komisijai ir 
jānodrošina īpašs modelis attiecīgajām struktūrvienībām, piemēram, 
ģenerāldirektorātiem, kas atbildīgi par tirdzniecību, paplašināšanos, attīstību un 
attiecībām ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm, EuropeAid, 
Eiropas Kopienas Humānās palīdzības birojam, Cilvēktiesību un demokrātijas 
struktūrvienībai, struktūrvienībai, kas sniedz palīdzību vēlēšanās, un Ekonomikas un 
finanšu lietu ģenerāldirektorāta struktūrvienībām, kuru darbība saistīta ar ārlietām;

4. punkts – da apakšpunkts (jauns)

da) Komisāru kolēģijā jāiekļauj neatkarīgs attīstības un humānās palīdzības komisārs, 
kas būtu līdzvērtīgs pārējiem komisāriem, kuri atbildīgi par citām starptautisko 
attiecību politikas jomām; šim komisāram vienlaikus jābūt atbildīgam par sadarbības 
politikas veidošanu un īstenošanu attīstības jomā gan ĀKK, gan citās jaunattīstības 
valstīs, strādājot ciešā saskarē ar augsto pārstāvi;

4. punkts – db apakšpunkts (jauns)

db) tālab Komisijā jābūt atsevišķi īpašam Attīstības ģenerāldirektorātam, kas atbildīgs par 
Savienības attīstības sadarbības politikas noteikšanu, apspriešanu un īstenošanu; 
minētajam ģenerāldirektorātam, kā arī visam personālam, kas īsteno Savienības 
politiku attīstības jomā gan Briselē, gan ārzemju delegācijās, jāatskaitās attīstības 
komisāram; 

5. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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ca) EĀDD pietiekamā skaitā jāpiesaista attīstības speciālisti no dalībvalstu ministrijām 
un Komisijas Attīstības ģenerāldirektorāta; minētā ģenerāldirektorāta amatpersonām 
jāsaņem attīstības komisāra norādījumi;

6. punkts – b apakšpunkts

b) būtu sadalīts vairākos direktorātos, no kuriem katrs būtu atbildīgs par ģeostratēģiski 
svarīgām Savienības ārējo attiecību jomām, un vēl direktorātos, kas atbildīgi par attīstības, 
drošības un aizsardzības politikas jautājumiem, civilo krīžu vadību, daudzpusējiem un 
horizontāliem jautājumiem, tostarp cilvēktiesībām un administratīviem jautājumiem;


