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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ES attīstības politikas saskaņotību un jēdzienu „oficiālās attīstības palīdzība plus”
(2009/2218(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju, kas tikās Padomē, Eiropas 
Parlamentā un Komisijā, kopīgā ziņojuma par Eiropas Savienības attīstības politiku 
„Eiropas konsenss” 9. un 35. punktu1,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (Lisabonas līguma) 208. pantu, kur 
atkārtoti apstiprināts, ka politikā, kas var iespaidot jaunattīstības valstis, ES ievēro 
mērķus, kas noteikti sadarbībai attīstības jomā,

– ņemot vērā ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma (Kotonū nolīguma) 12. pantu,

– ņemot vērā Lisabonā 2007. gada decembrī pieņemto ES un Āfrikas kopīgo stratēģiju,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Attīstības politikas saskaņotība: kāpināt progresu, lai 
sasniegtu Tūkstošgades attīstības mērķus” (SEC(2005)0455),

– ņemot vērā pirmo divgadējo „ES ziņojumu par attīstības politiku saskaņotību” 
(COM(2007)0545) un tam pievienoto Komisijas dienestu darba dokumentu 
(SEC(2007)1202),

– ņemot vērā „ES 2009. gada ziņojumu par attīstības politiku saskaņotību”
(COM(2009)0461 galīgā redakcija) un tam pievienoto Komisijas dienestu darba 
dokumentu (SEC(2009)1137 galīgā redakcija),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Attīstības politikas saskaņotība — politikas sistēmas 
izveidošana Eiropas Savienības kopējas pieejas ieviešanai” (COM(2009)0458 galīgā 
redakcija),

– ņemot vērā Padomes 2004. gada 21. un 22. decembra secinājumus par lauksaimniecību un 
zivsaimniecību,

– ņemot vērā Padomes 2005. gada 24. maija secinājumus par progresa paātrināšanu 
Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā,

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 17. oktobra secinājumus par attīstības aspektu 
integrēšanu Padomes lēmumu pieņemšanas procesā,

– ņemot vērā 2006. gada 14. un 15. decembra Eiropadomes prezidentvalsts secinājumu 
49. punktu,

– ņemot vērā Padomes 2007. gada 19. un 20. novembra secinājumus par politikas 
saskaņotību attīstībai,

                                               
1 OV C 46, 24.2.2006., 1. lpp.
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– ņemot vērā 2008. gada 19. un 20. jūnija Eiropadomes prezidentvalsts secinājumu 
61. punktu,

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 17. novembra secinājumus par politikas saskaņotību 
attīstības veicināšanai,

– ņemot vērā ESAO 1996. gada stratēģisko dokumentu „Attīstības sadarbības ieguldījums 
21. gadsimta tapšanā” un ESAO valstu ministru 2002. gada deklarāciju „Rīcība kopīgai 
attīstības darba kārtībai”, kā arī 2008. gada ziņojumu „Saskaņotas attīstības politikas 
pamatelementi”,

– ņemot vērā ESAO 2008. gada 4. jūnijā pieņemto ministru deklarāciju par politikas 
saskaņotību,

– ņemot vērā ANO 2000. gada Tūkstošgades deklarāciju un astoto Tūkstošgades attīstības 
mērķi,

– ņemot vērā PTO ministru sanāksmi 2001. gada novembrī un Monterejas konsensu 
2002. gadā,

– ņemot vērā pasaules augstākā līmeņa sanāksmi par ilgtspējīgu attīstību 2002. gadā un 
Ģenerālās Asamblejas rezolūciju, ko tā pieņēma saistībā ar 2005. gada pasaules augstākā 
līmeņa sanāksmi,

– ņemot vērā rezolūciju par Kotonū nolīguma nozīmi pārtikas nodrošinājuma un finanšu 
krīzes risināšanā ĀKK valstīs1, kura pieņemta Prāgā 2009. gada 4.–9. aprīlī notikušajā 
ĀKK un ES 17. Apvienotajā parlamentārajā asamblejā,

– ņemot vērā rezolūcijas, kuru pamatā ir Parlamenta Attīstības komitejas ziņojumi: Eiropas 
Parlamenta 2006. gada 23. marta rezolūciju par ekonomikas partnerības nolīgumu (EPN) 
ietekmi uz attīstību (2005/2162(INI))2, Eiropas Parlamenta 2007. gada 1.  februāra 
rezolūciju par ilgtspējības iekļaušanu attīstības sadarbības politikās (2006/2246(INI))3, 
Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. oktobra rezolūciju par pašreizējo stāvokli ES un 
Āfrikas attiecībās (2007/2002(INI))4, Eiropas Parlamenta 2008  gada 17. jūnija rezolūciju 
par Attīstības politikas saskaņotību un ES īstenotās atsevišķu bioloģisko dabas resursu 
izmantošanas ietekmi uz attīstību Rietumāfrikā (2007/2183(INI))5, Eiropas Parlamenta 
2007. gada 29. novembra rezolūciju par Āfrikas lauksaimniecības veicināšanu —
priekšlikums lauksaimniecības attīstībai un nodrošinātībai ar pārtiku Āfrikā 
(2007/2231(INI))6 un Eiropas Parlamenta 2008. gada 22. maija rezolūciju par 
turpmākajiem pasākumiem saistībā ar 2005. gada Parīzes deklarāciju par atbalsta 
efektivitāti (2008/2048(INI))7,

                                               
1 ACP-EU/100.568/09/fin.
2 OV C 292E, 1.12.2006., 121. lpp.
3 OV C 250E, 25.10.2007., 77. lpp.
4 OV C 263E, 16.10.2008., 633. lpp.
5 OV C 286E, 27.11.2009., 5. lpp.
6 OV C 297E, 20.11.2008., 201. lpp.
7 OV C 279, 19.11.2009., 100. lpp.
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– ņemot vērā rezolūcijas, kuru pamatā ir Parlamenta Starptautiskās tirdzniecības komitejas 
ziņojumi: Eiropas Parlamenta 2007. gada 23. maija rezolūciju par ES atbalstu tirdzniecībai 
(2006/2236(INI))1 un Eiropas Parlamenta rezolūciju par tirdzniecību un nabadzību: 
tirdzniecības politiku izstrāde, lai nodrošinātu tirdzniecības maksimālu ieguldījumu 
nabadzības mazināšanā (2006/2031(INI))2,

– ņemot vērā CONCORD 2009. gada ziņojumu „Politikas saskaņotība uzmanības centrā”,

– ņemot vērā ActionAid 2003. gada pētījumu „Politikas nesaskaņotība, Eiropas Savienībai 
sniedzot atbalstu jaunattīstības valstīm: trīs valstu piemēru analīze”,

– ņemot vērā Guido Ashoff 2006. gada pētījumu „Kā padziļināt attīstības politikas 
saskaņotību: konceptuālie jautājumi, iestāžu pieeja un datu salīdzinājumā gūtā mācība”

– ņemot vērā ECDPM 2007. gada ziņojumu „ES iestādes un dalībvalstu mehānismi 
attīstības politikas saskaņotības sekmēšanai — nobeiguma ziņojums”,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Attīstības komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas un Starptautiskās 
tirdzniecības komitejas atzinumus (A7-0000/2010),

A. tā kā attīstības politiku saskaņotība (APS) nozīmē „strādāt, lai nodrošinātu to, ka kādas 
valdības attīstības politikas mērķus un rezultātus nevājina citas šīs valdības politikas, kas 
ietekmē jaunattīstības valstis, un ka šīs citas politikas, kur iespējams, atbalsta attīstības 
mērķus”3;

B. tā kā politikas nesaskaņotība var izraisīt neproduktivitāti un neefektivitāti un tās dēļ var 
zust uzticēšanās attīstības politikai;

C. tā kā Lisabonas līguma 208. pantā ir noteikts, ka ES politikai attīstības jomā galvenais 
mērķis ir nabadzības mazināšana, un tā kā visi APS politikas virzieni ir orientēti uz 
Savienības attīstības sadarbības mērķu sasniegšanu;

D. tā kā ES tirdzniecības, lauksaimniecības, zivsaimniecības, klimata, intelektuālā īpašuma 
tiesību, migrācijas, finanšu, bruņojuma un izejmateriālu politikā sastopami klajas 
nesaskaņotības piemēri;

E. tā kā APS ierobežo politiskā atbalsta trūkums, mandāta neskaidrība, resursu 
nepietiekamība, efektīvu pārraudzības instrumentu un indikatoru trūkums, kā arī ASP 
prioritāšu neesamība interešu konflikta gadījumiem;

F. tā kā ES ir apņēmusies sasniegt ANO mērķi oficiālajai attīstības palīdzībai (OAP) līdz 
2015. gadam novirzīt 0,7 % nacionālā kopienākuma (NKI), savukārt starpmērķis 
atsevišķām dalībvalstīm un visai ES ir līdz 2010. gadam atbalstam atvēlēt 0,56 %;

                                               
1 OV C 102E, 24.4.2008., 291. lpp.
2 OV C 298E, 8.12.2006., 261. lpp.
3 „Attīstības politikas saskaņotība — iestāžu pieeja: tehnisks seminārs”, ESAO seminārs Parīzē 2003. gada 
13. oktobrī.
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G. tā kā Eiropas ombuds ir pilnvarots izmeklēt sūdzības par Eiropas pārvaldes kļūdām; tā kā 
ombuds N. Diamandouros jo īpaši sakarā ar EIB ārējās kreditēšanas darbību ir paziņojis, 
ka vēlas izmantot pilnvaras veikt patstāvīgi iniciētu izmeklēšanu gadījumos, kad ar 
sūdzību pie ombuda vēršas trešo valstu pilsoņi, kas dzīvo ārpus ES teritorijas,

1. atzinīgi vērtē Komisijas, Padomes un dalībvalstu lielāku uzmanību un lielāku apņemšanos 
īstenot APS, ko rāda divgadējais ziņojums;

2. atkārtoti uzsver Parlamenta apņemšanos pastiprināt APS Eiropas Savienībā un 
parlamentārajā darbā;

3. atgādina, ka Eiropas Savienība ir atbildīga par jaunattīstības valstu un to iedzīvotāju 
interešu ievērošanu, lai būtu novērstas nolūku novērst donorvalstu īstermiņa interešu un 
saņēmējvalstu attīstības prioritāšu pretrunas;

4. uzskata, ka visas ES politikas jomas, kuru ietekme sniedzas pāri ES robežām, ir jāizstrādā 
tā, lai tās kalpotu par atbalstu cīņā pret nabadzību, kā arī cilvēktiesību, tostarp sociālo, 
ekonomisko un vides tiesību un dzimumu līdztiesības ievērošanā;

5. prasa skaidras pilnvaras APS izvērtēšanai, skaidrus un precīzus darbības mērķus un sīki 
izstrādātu kārtību šī uzdevuma veikšanai;

6. uzsver izšķirīgo vajadzību uztvert APS kā ilglaika pasākumu, lai nodrošinātu ilgstošu APS 
atbalstu; uzsver, ka ir svarīgi politikas virzienus izvērtēt savlaicīgi, lai izvairītos no 
negatīvas ietekmes uz jaunattīstības valstīm;

7. uzsver, ka Padomes lēmumam par piecu plašu jomu izvēli APS īstenošanai 2009. gadā 
nevajadzētu aizvietot 12 tradicionālo politikas jomu uzraudzību; turklāt aicina Komisiju 
konstatēt ikvienu neatbilstību un ieteikt risinājumus;

8. pauž bažas, ka pieeja „OAP+” ir saistīta ar draudiem ES plānam par OAP mērķa 0,7 % 
NKI sasniegšanu līdz 2015. gadam un ka tā grauj OAP definīciju un tās orientāciju uz 
nabadzības izskaušanu, jo tajā ir pārspīlēta citu attīstībai paredzētu finansējuma plūsmu 
nozīme;

9. prasa Komisijai turpināt skaidrot Savienības kopējo pieeju un tās ietekmi uz ES attīstības 
politiku; pauž bažas par šīs pieejas iespējamu integrēšanu nākamajā finanšu plānā;

10. uzskata, ka gan Eiropas Savienībā, gan jaunattīstības valstīs jānodrošina sūdzību 
izskatīšanas kārtība gadījumos, kad Savienība neievēro OAP saistības; atzīmē, ka no 
Eiropas Komisijas neatkarīgais Eiropas ombuds izstrādā gada ziņojumu un viņam ir 
piešķirtas izmeklēšanas pilnvaras, tostarp pilnvaras patstāvīgi ierosināt no teritorijām 
ārpus ES saņemtu sūdzību izmeklēšanu, ja uz tām attiecas viņa pilnvaras;

11. aicina ombudu un Komisiju sadarboties, lai būtu nodrošināta efektīva pret neatbilstībām 
vērsta sūdzību izskatīšanas mehānisma pieejamība, par standartu izmantojot, piemēram, 
ANOAP tautas attīstības kritērijus, pēc kuriem iespējams novērtēt konkrētus pasākumus 
un darbības;
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12. aicina Komisiju OAP vērtēšanai izmantot nepārprotamus kritērijus un rādītājus, 
piemēram, ilgtspējīgas attīstības rādītājus;

13. uzskata, ka, ES attīstības politikas rīcībās un pasākumos neievērojot Lisabonas līguma 
208. pantā noteiktos principus un mērķus, tiek pārkāptas līgumos noteiktās saistības;

14. aicina neatkarīgi no Dohas sarunu kārtas veiksmes vai neveiksmes pārtraukt eksporta 
subsīdijas, lai izvairītos no ES produktu dempinga un tā izraisītajiem saimnieciskajiem 
zaudējumiem jaunattīstības valstu tirgos;

15. prasa radikāli samazināt muitas tarifus ievedumiem no visām jaunattīstības valstīm un 
prasa, lai Komisija ES ievedtarifus saistītu ar starptautiski saskaņotu darba apstākļu un 
vides standartu ievērošanu un taisnīgas tirdzniecības produkcijai atceltu jebkādus 
ievedtarifus;

16. aicina Komisiju pašreizējās sarunās par brīvās tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un 
ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem (EPN) jaunattīstības valstīm neizvirzīt nekādas 
prasības parakstīt Starptautisko jaunu augu šķirņu aizsardzības konvenciju, kas iedzimto 
kopienām ierobežo iespējas izmantot bioloģisko daudzveidību un tās saglabāšanu;

17. aicina Komisiju sarunās par EPN atteikties no pašreizējās pieejas TRIPS+, lai 
jaunattīstības valstīm pavērtu iespēju sabiedrības veselības programmās nodrošināt zāles 
par pieņemamu cenu;

18. atzinīgi vērtē Komisijas mehānismus APS stiprināšanai, proti, starpdienestu apspriežu 
sistēmu, ietekmes novērtējuma procesu, ilgtspējības ietekmes novērtējumu un 
starpdienestu kvalitātes atbalsta grupu; tomēr vēlas noskaidrot kritērijus, pēc kuriem 
Attīstības ģenerāldirektorāts ir lēmis par neatbilstīgu politikas iniciatīvu atcelšanu un 
prasa starpdienestu konsultāciju iznākumu padarīt pārredzamāku; turklāt prasa šajos 
mehānismos ciešāk iesaistīt Eiropas Parlamentu un jaunattīstības valstis;

19. prasa Komisijai ietekmes novērtējumu sagatavošanu uzsākt agrāk, t.i., vēl pirms politikas 
iniciatīvu izstrādes process ir pavirzījies pārāk tālu, un tos pamatot ar pētījumu datiem; 
prasa Komisijai ietekmes novērtējumu rezultātus iekļaut reģionu un valstu stratēģiskajos 
dokumentos, kas izstrādāti finanšu instrumentam sadarbībai attīstības jomā;

20. prasa Komisijai iesaistīt Eiropas Parlamentu APS ziņojuma sagatavošanā, piemēram, 
attiecībā uz anketu, labāku darbības sinhronizēšanu un Parlamenta patstāvīgajiem 
ziņojumiem;

21. prasa Komisijai APS darbā iesaistīt ES delegācijas, katrā delegācijā izveidojot par APS 
atbildīgus kontaktpunktus, kas pārraudzītu ES politikas ietekmi partnervalsts līmenī; prasa 
APS iekļaut darbinieku apmācībā;

22. aicina Komisiju atbalsta plānu izstrādi un īstenošanu visās jaunattīstības valstīs padarīt 
vienīgi par attīstības komisāra kompetenci;

23. aicina iekļaut APS vidusposma pārskatā par finanšu instrumentu sadarbībai attīstības 
jomā, jo īpaši attiecīgajās tematiskajās programmās;
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24. aicina konkrētas APS saistības iekļaut ikvienas prezidentūras darba programmā;

25. ierosina Padomei uzlabot pašreizējo struktūru darbu, lai pastiprinātu APS, piemēram, 
rīkojot vairāk kopīgu sanāksmju darba grupām un darba programmu padarot publiski 
pieejamu;

26. nolemj izstrādāt divgadēju Eiropas Parlamenta ziņojumu par APS; iesaka visām 
komitejām izstrādāt ziņojumus par attiecīgās komitejas attīstības perspektīvu;

27. mudina esošās apvienotās parlamentārās asamblejas, piemēram, ĀKK un ES Apvienoto 
parlamentāro asambleju, iecelt pastāvīgus referentus par APS un izstrādāt ikgadēju 
ziņojumu par APS politikas neatbilstību konstatēšanai;

28. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Politikas saskaņotība nozīmē visu ES politikas jomu izstrādi tādā veidā, lai ar tām tiktu 
atbalstītas jaunattīstības valstu attīstības vajadzības. ES gan ir uzņēmusies saistības ievērot 
APS, taču tās politiskās nostādnes attīstības mērķu sasniegšanu vairākos veidos kavē, 
piemēram:

− jaunattīstības valstu tirgus pārplūdina krietni subsidētas Eiropas preces, kas vēl jo vairāk 
vājina šo valstu ekonomisko un sociālo infrastruktūru, sekmē pārtikas nepietiekamību 
un badu, kā arī pakļauj vietējos lauksaimniekus strukturālai nabadzībai un arvien 
straujākai atkarībai no ārējā atbalsta;

− vairākas valstis, piemēram, Malaizija, Indonēzija un Kolumbija, tāpat vairākas Āfrikas 
valstis, ir lielas lauksaimniecības zemes platības atvēlējušas agrodegvielas ražošanai, lai 
uz pārtikas nodrošinājuma un bioloģiskās daudzveidības rēķina apmierinātu ES 
vajadzību pēc atjaunojamas enerģijas;

− lielu zemes platību pārņemšana agrodegvielas vajadzībām ir nopietns drauds 
sīkzemnieku izdzīvošanai. Ziemeļganā jatrofas plantācijām ir nolīsti vairāk nekā 10 000 
hektāri; Tanzānijā agrodegvielai ir atvēlēti līdz pat 60 % auglīgu zemju; Senegālā notiek 
sarunas par 50 000 līdz 200 000 hektāriem, tomēr neviena no šīm valstīm nav 
pašpietiekama pārtikas ražošanā vietējam patēriņam;

− dokumentā „Globālā Eiropa, konkurence pasaulē”, kurā ir ietverta ES tirdzniecības 
stratēģija, saskatāms, ka divpusējas un reģionālas brīvās tirdzniecības stratēģijas sekmē 
ES piekļuvi jaunattīstības valstu izejmateriālu tirgiem, tostarp lauksaimniecības preču 
tirgiem, tos atverot lieliem ES uzņēmumiem uz sīkzemnieku un mazattīstītās 
rūpniecības rēķina;

− jaunattīstības valstu piekļuve ES tirgiem faktiski aprobežojas ar izejvielu eksportu, kam 
piemēro mazāku nodokli nekā apstrādātām precēm. Šī politika jaunattīstības valstis tur 
ES rūpniecības izejvielu apgādātāju lomā;

− finanšu liberalizācija, tostarp spekulatīvas un nestabilas finanšu plūsmas, ko 
jaunattīstības valstis maz var kontrolēt, starptautiskā līmenī ir radījusi būtisku 
nestabilitāti ar postošām sekām jaunattīstības valstu ekonomikām;

− dažādi asociācijas un brīvās tirdzniecības līgumi, par kuriem pašreiz notiek sarunas, ir 
saistīti ar risku, ka banku un finanšu sektori varētu tikt liberalizēti bezatbildīgā veidā, 
tādējādi jau tā nabadzīgās kopienas apdraudot ar nedrošiem finanšu produktiem, 
spekulācijām, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas utt.;

− Eiropas Komisija 2009. gadā ieviesa eksporta subsīdijas piena pārstrādes produktiem, 
kas galvenokārt tiek eksportēti uz ĀKK valstīm, lai gan nabadzīgo valstu tirgi ir 
neaizsargāti. Piemēram, piena cenas pasaules tirgū dominē pār cenām ĀKK valstu 
tirgos un lielā cenu nestabilitāte nopietni ietekmē vietējos lauksaimniekus un piena 
nozari (tostarp ar krasu importa atkarības pieaugumu un vietējo cenu deformāciju). 
Nigērijā, kur 80 % iedzīvotāju ir liellopu audzētāji, piena pārstrādes produktu imports 
kopš 1996. gada ir četrkāršojies, turklāt ES importa daļa ir 65 %;
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− būdama liels bruņojuma eksportētājs, ES eksportē bruņojumu un veicina tā sūtījumus 
pāri savām robežām. ES gan ilgtspējīgā apmērā nodrošina attīstības atbalstu, taču uz 
tām pašām valstīm, kur attīstības finansēšanai tiek tērēti miljoni (ES-15 dalībvalstis 
attīstības finansēšanai katru gadu tērē aptuveni 70 miljardus eiro, savukārt ES 
bruņojuma eksporta vērtība katru gadu sasniedz apmēram 360 miljardus eiro) tā tieši vai 
netieši eksportē bruņojumu;

− arī pēc jaunajiem zvejniecības partnerattiecību nolīgumiem zivju krājumi joprojām tiks 
izmantoti pārmērīgi, jo bieži vien trūkst drošu zinātnisku datu, kas dotu iespēju noteikt, 
kāda maksimālā nozveja būtu ilgtspējīga. Vietējiem zvejniekiem nav prioritāru 
piekļuves tiesību zvejas vietām, un viņiem joprojām kaitēs subsidētā Eiropas kuģu 
konkurence. Šajā gadījumā vietējā pārstrādes rūpniecība, kurai ražošanas ķēdē ir pats 
augstākais pievienotās vērtības potenciāls, nesaņem gandrīz nekādu atbalstu;

− ilgtspējīgu attīstību, mežu izciršanu, ar to saistītu bioloģiskās daudzveidības zaudēšanu, 
klimata pārmaiņas un nabadzības mazināšanu ES ir uzņēmusi politikas darba kārtībā.
Pielāgotajā Meža tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības rīcības plānā 
(FLEGT) ir ietverti visi elementi, kas vajadzīgi, lai pieeja ilgtspējīgai attīstībai būtu 
politiski saskaņota. Tomēr nav vērojama liela ES virzība praktiskā šo saistību 
īstenošanā. Tāda FLEGT īstenošana, kāda tā ir pašreiz, nepanāks izšķirīgas pārmaiņas 
cīņā pret nelikumīgu un postošu mežu izciršanu;

− attiecībā uz globālo sasilšanu ES nemazina izmešus pietiekamā mērā, lai tiktu sasniegts 
2ºC robežas mērķis, taču globālās temperatūras paaugstināšanās vispirms un 
galvenokārt skars jaunattīstības valstis. ES valstīm līdz pat 70 % savu izmešu vajadzētu 
kompensēt, tomēr līdz šim ir pārāk maz konkrētu saistību par jaunattīstības valstu 
klimata politikas finansēšanu un tehnoloģiju pārneses jautājumā reāla sadarbība 
nenotiek ar vismazāk attīstītajām valstīm (lielākā daļa tīrās attīstības mehānisma 
projektu tiek īstenoti ar jaunajām tirgus ekonomikas valstīm, piemēram, Ķīnu);

− minot tikai presē dokumentētus gadījumus, nāves gadījumu skaits pie ES robežām kopš 
1988. gada ir sasniedzis 14 794. Vienlaikus no 2007. gada līdz 2009. gadam Eiropas 
Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām 
robežām (FRONTEX) budžets ir divkāršots. Tajā pašā laikposmā nelegālās imigrācijas 
apkarošanai paredzētais ES budžets ir palielināts sešas reizes. Šīs politikas svarīgumu 
ilustrē daži piemēri: ES dalībvalstis 2007. gadā īstenoja 174 275 deportācijas, 
2008. gadā 27 ES dalībvalstīs tika reģistrēti gandrīz 240 000 patvēruma meklētāji jeb 
480 patvēruma meklētāji uz miljonu iedzīvotāju. Līdz 73 % šo pieprasījumu tika 
noraidīti, un tikai 24 425 patvēruma meklētājiem (13 %) piešķīra bēgļa statusu, 18 560 
(10 %) piešķīra papildu aizsardzību un 8980 (5 %) piešķīra atļauju uzturēties valstī 
humānu iemeslu dēļ.

Uzskaitījums nav pilnīgs, un varētu minēt daudz vairāk neatbilstības piemēru. Kopumā, lai 
gan APS process aizsākās 2005. gadā, reālu sasniegumu nav bijis daudz. Stāvoklis 
neuzlabosies, pievēršoties tikai vienai problēmai, — daudzas no nosauktajām neatbilstībām ir 
sistēmiskas. Īslaicīgās ES intereses bieži vien dominē pār ilglaika interesēm un attīstības 
mērķiem.
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Ziņojuma kopējais mērķis ir novērst galvenās neatbilstības un norādīt uz APS strukturālajām 
problēmām. Turklāt referents cer vairot ES institūciju informētību par APS, dziļāk iesaistīt EP 
komitejas APS procesā un uzlabot APS Eiropas Parlamentā, tādēļ referents ierosinājis 
Parlamentam uzņemties dažas saistības.

Visbeidzot, viens no galvenajiem ziņojuma ieteikumiem ir ieviest sūdzību mehānismu, kurš 
varētu darboties kā ES APS kontaktpunkts, kas pieņemtu sūdzības un izstrādātu neatkarīgus 
ziņojumus par politikas neatbilstībām. Referents šim amatam iesaka izmantot ombudu, kuram 
būtu priekšrocība izmantot jau izveidotas struktūras. Ja Eiropas administrācija, tas ir, šajā 
gadījumā galvenokārt Komisija, nerīkosies saskaņā ar likumu vai pārkāps cilvēktiesības, 
mazākajā gadījumā tā būs administratīva kļūme, kuru var izmeklēt ombuds, tostarp pēc 
patstāvīgas iniciatīvas, kā skaidri noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
228. panta 2. punktā. Rezultāts vienai šādai izmeklēšanai pēc patstāvīgas iniciatīvas bija tāds, 
ka ar Padomes, Komisijas un (vēlāk) Parlamenta lēmumiem tika pieņemti pirmie noteikumi 
par publisku piekļuvi ES dokumentiem.

Turklāt likuma un cilvēktiesību pārkāpšana vienlaikus nepārprotami būtu arī tāda veida 
neatbilstība, ko ar Komisijas paziņojumu tiek mēģināts novērst. Visbeidzot, tā būtu pretruna 
ar LESD 209. punktā noteiktajiem mērķiem un principiem, kas reglamentē Savienības 
politiku attīstības jomā.

Attiecībā uz jaunattīstības valstu uzraudzības iestāžu lomu, ombudam ar tām nebūtu 
kompetenču konflikta, jo tā pilnvaras attiecas tikai uz Eiropas Savienības iestādēm un 
struktūrām, uz kurām savukārt parasti neattiecas valstu uzraudzības iestāžu pilnvaras.

Ombuda pilnvaras nebūtu jāgroza. Ombuds ir publiski uzņēmies izmantot patstāvīgi iniciētas 
izmeklēšanas pilnvaras gadījumos, kur vienīgais iemesls citādi pieņemamas sūdzības 
noraidīšanai ir sūdzības iesniedzēja statuss. Vēl viens piemērs ir EP Lūgumrakstu komiteja, 
kura drīkst izskatīt dalībvalstī nedzīvojošu nepilsoņu lūgumrakstus, bet kurai nav tāda 
pienākuma.

Ja, atbildot uz konkrētu Eiropas Parlamenta aicinājumu, ombuds konstatē, ka vēlas izmantot 
patstāvīgas izmeklēšanas pilnvaras attiecībā sūdzībām, kas saņemtas par gadījumiem, kur ES 
rīcībā attīstības politikas jomā vērojama nesaskaņotība ar attiecīgiem mērķiem, principiem un 
kritērijiem, tas nenozīmē, ka ombudam būs obligāti jāizmanto šīs pilnvaras, lai izmeklētu 
sūdzības par citiem jautājumiem.

Visbeidzot, līdzīgs izkārtojums jau pastāv: pirmo reizi saprašanās memorands starp Eiropas 
Investīciju banku un ombudu tika pieminēts Eiropas Parlamentā 2007. gadā divos 
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grozījumos1, ko Margrete Auken ierosināja Sbarbati ziņojumam par Eiropas ombuda darbību 
2006. gadā2.

                                               
1 atzinīgi vērtē to, ka Eiropas ombuds ir apliecinājis nodomu nodarboties ar Eiropas Investīciju bankas ārējās 
kreditēšanas darbībām ārpus ES, izmantojot pilnvaras veikt izmeklēšanu pēc savas iniciatīvas, un atzīmē, ka 
ombudam būs jāizvērtē, kā arī jānodrošina sava biroja spējas veikt izmeklēšanu par šādām sūdzībām;
aicina ombudu apsvērt saprašanās memoranda noslēgšanu ar Eiropas Investīciju banku par iestāžu 
sadarbības veidiem attiecībā uz ombuda pilnvaru izmantošanu, lai izmeklētu sūdzības par administratīvām 
kļūmēm Eiropas Investīciju bankas darbībā, un uzskata, ka Eiropas Investīciju banka parādītu sevi no 
vislabākās puses, ja aktīvi informētu pilsoņus, kurus skar šīs bankas projektu finansējums, par viņu tiesībām 
iesniegt sūdzību ombudam, arī ja tie ir trešo valstu pilsoņi ārpus ES;

2 A6-0301/2007


