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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par nabadzības mazināšanu un darbavietu radīšanu jaunattīstības valstīs: turpmākie 
pasākumi
(2009/2171(INI))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 2000. gada 8. septembra Tūkstošgades 
deklarāciju, kurā noteikti Tūkstošgades attīstības mērķi (TAM) kā starptautiskās 
sabiedrības kopīgi pieņemti kritēriji nabadzības izskaušanai,

 ņemot vērā saistības attiecībā uz palīdzības apjomu, palīdzību Subsahārai Āfrikā un 
palīdzības kvalitāti, ko noteica G8 valstu vadītāji Glenīglas augstākā līmeņa sanāksmē 
2005. gadā,

 ņemot vērā 2005. gada 2. marta Parīzes deklarāciju par palīdzības efektivitāti un 
2008. gada 2.–4. septembrī Akrā notikušā augsta līmeņa foruma secinājumus par minētās 
deklarācijas turpmākajiem pasākumiem,

 ņemot vērā Komisijas paziņojumu „ES palīdzība: sniegt vairāk, labāk un ātrāk” 
(COM(2006) 0087),

 ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra ikgadējos ziņojumus par 
Tūkstošgades deklarācijas īstenošanu,

 ņemot vērā Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju, kas tikās Padomē, Eiropas 
Parlamentā un Komisijā, kopīgo paziņojumu par Eiropas Savienības attīstības politiku: 
2005. gada 20. decembrī parakstītais „Eiropas konsenss”1,ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu 
instrumentu sadarbībai attīstības jomā (Attīstības sadarbības instruments (DCI))2,

 ņemot vērā Āfrikas valstu un valdību vadītāju 2001. gada 27. aprīļa Abujas deklarāciju 
par HIV/AIDS, tuberkulozi un citām saistītām infekciju slimībām,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1889/2006 par finanšu instrumenta izveidi demokrātijas un cilvēktiesību atbalstam 
visā pasaulē3,

 ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropas Savienības loma cilvēktiesību un 
demokratizācijas veicināšanā trešajās valstīs”(COM(2001) 0252),

 ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Izglītība un apmācība nabadzības samazināšanas 
nolūkā jaunattīstības valstīs” (COM(2002) 0116),

                                               
1 OV C 46, 24.2.2006., 1. lpp.
2  OV L 378, 27.12.2006., 41. lpp.
3  OV L 386, 29.12.2006., 1. lpp.
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 ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 2009. gada 3. decembrī 
pieņemto rezolūciju par globālo pārvaldību un starptautisko institūciju reformu,

 ņemot vērā SDO programmu pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai un SDO Pasaules 
nodarbinātības paktu, ko vienprātīgi pieņēma 2009. gada 19. jūnijā Starptautiskajā darba 
konferencē,

 ņemot vērā 2009. gada decembrī publicēto SDO ziņojumu „2009. gada darba pasaules 
ziņojums: globālā darba krīze un vēl”,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2009. gada 24. marta rezolūciju par TAM līgumiem1,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2006. gada 6. aprīļa rezolūciju par palīdzības efektivitāti 
un korupciju jaunattīstības valstīs2,

 ņemot vērā tā 2007. gada 23. maija rezolūciju par pienācīgas kvalitātes darba visiem 
veicināšanu3,

 ņemot vērā tā 2009. gada 12. marta rezolūciju par pieeju EK sniegtajam atbalstam 
veselības aprūpes pakalpojumu attīstībai Subsahāras Āfrikā4,

 ņemot vērā tā Reglamenta 48. pantu,

 ņemot vērā Attīstības komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas 
atzinumu (A7-0000/2010),

A. tā kā liela ekonomiskā izaugsme stabilā, uzņēmējdarbībai labvēlīgā vidē palīdz veidot 
labklājību un darbavietas un līdz ar to ir visdrošākais un ilgtspējīgākais ceļš ārā no 
nabadzības,

B. tā kā droša, no korupcijas brīva tiesiska vide ir būtiska uzņēmējdarbības attīstībā,

C. tā kā ES15 dalībvalstis ir apņēmušās līdz 2015. gadam iztērēt 0,7 % no NKI par ODA; tā 
kā pašreizējie ODA līmeņi ir apmēram 0,4 %,

D. tā kā nabadzības mazināšana un politikas saskaņotība attīstībai šobrīd ir ES līgumā 
noteiktie pienākumi,

E. tā kā industrializācija ir daļēji vainojama klimata pārmaiņās un industrializētās valstis 
galvenokārt ir atbildīgas par ekonomisko un finansiālo krīzi, bet šo problēmu risināšana 
jaunattīstības valstīs izmaksā miljardiem dolāru gadā,

F. tā kā gan ES donori, gan jaunattīstības valstu valdības nespēj sasniegt noteiktos izdevumu 
rādītājus veselībai un izglītībai,

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0152.
2 OV C 293 E, 2.12.2006., 316. lpp.
3 OV C 102E, 24.4.2008., 321. lpp.
4 Pieņemtie teksti, P6_TA-PROV(2009)0138.
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G. tā kā jaunattīstības valstīs trūkst kvalificēta medicīnas personāla un tā kā daudzi kvalificēti 
darbinieki veselības un citās nozarēs neatgriežas mājās, lai atbalstītu savas apdzīvotās 
vietas,

H. tā kā nesenā pārtikas cenu krīze parādīja pieaugošo lauksaimniecības un pārtikas drošuma 
nozīmi nabadzīgajās valstīs,

I. tā kā 90 % no ES iedzīvotājiem ir attīstības sadarbības piekritēji, lai gan ekonomiskā 
lejupslīde samazina šādu atbalstu,

J. tā kā G20 valstis ir apsolījušas samazināt „nodokļu paradīzes”,

K. tā kā naudas pārvedumi norāda par kapitāla ieplūšanu vairāk jaunattīstības valstīs nekā 
ODA,

L. tā kā 2,7 miljardiem cilvēku pašlaik nav pieejas kredītam,

M. tā kā nabadzības mazināšanai ir nepieciešams ne tikai veidot nodarbinātību, bet arī radīt 
kvalitatīvas darba vietas,

N. tā kā nabadzīgākās valstis netiek pārstāvētas starptautiskās institūcijās un pasaules 
forumos,

I. Jaunattīstības valstu uzdevumi

Ekonomikā
1. mudina jaunattīstības valstu valdības izvairīties no uzņēmumu pārmērīgas apgrūtināšanas 

ar birokrātiju — jo īpaši MVU, galvenos darba devējus un izaugsmi;

2. aicina visas jaunattīstības valstis pieteikties SDO programmai pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātībai un nodrošināt apmierinošus darba standartus, augsta līmeņa sociālo 
aizsardzību un patiesu sociālo dialogu;

3. mudina jaunattīstības valstis veicināt uzkrājumu un kredītu pieejamību ar mikrokredītu, 
mikroapdrošināšanas un inovatīvu kredītiestāžu starpniecību, piemēram, lauku pasta 
nodaļām vai m-bankām;

4. aicina jaunattīstības valstis vairāk piešķirt zemes īpašumtiesības maznodrošinātajiem un 
bezpajumtniekiem, piemēram, piešķirot būdu pilsētiņu nelikumīgajiem iemītniekiem 
tiesības uz zemi, uz kuras viņi dzīvo;

Par pilsonību un pārvaldi
5. aicina visas jaunattīstības valstis steidzami parakstīt ANO konvenciju pret korupciju un 

efektīvi īstenot tās noteikumus, kā arī mudina ES dalībvalstis un ES uzņēmumus ņemt 
vērā ANO konvenciju;

6. uzskata, ka pretkorupcijas darbībai vajadzētu būt vērstai arī uz privāto sektoru, kā arī 
uzlabot starptautisko sadarbību, piemēram, informācijas apmaiņā un līdzekļu atgūšanas 
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programmās;

7. aicina visas jaunattīstības valstis veidot neatkarīgus parlamentus, kas spēj efektīvi strādāt, 
veicinot demokrātiju, brīvi īstenojot tiesību aktus, budžeta veidošanas un uzraudzības 
funkcijas;

8. mudina jaunattīstības valstu valdības palielināt pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
iesaistīšanu sabiedrības politikas veidošanās un uzraudzībā;

9. pārliecināt visas valstis, kuras ir ieviesušas tiesību aktus, kas ierobežo pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju brīvību, atcelt tos;

10. atbalsta jaunattīstības valstu centienus stiprināt un padziļināt reģionālo integrāciju ar 
brīvās tirdzniecības zonu, reģionālo ekonomisko kopienu, reģionālās attīstības banku u. c. 
starpniecību;

II. Kopīgie uzdevumi 

11. atkārtoti uzsver aicinājumu jaunattīstības valstu nacionālajos budžetos un ES attīstības 
palīdzības budžetā vismaz 20 % no izdevumiem piešķirt veselībai un pamatizglītībai;

12. atbalsta pasākumus, piemēram, algu subsīdijas, kas mudina vietējos ārstus palikt un 
praktizēt savās apdzīvotajās vietās;

13. aicina vairāk pievērsties praktiskai veselības aprūpei, t. i., izdalīt asins analīžu iekārtas un 
apmācīt vietējos iedzīvotājus tās lietot;

14. uzskata, ka visām jaunattīstības valstu stratēģijām jāpievērš īpaša uzmanība 
neaizsargātākajām sabiedrības grupām, īpaši sievietēm, bērniem un cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām;

15. uzstāj, ka donoriem un partnervalstīm jānodrošina lauksaimniecības, īpaši mazo 
saimniecību, attīstības programmu;

16. atbalsta ieguldījumus „zaļajās” darba vietās, piemēram, saules enerģijas sistēmu izveidē 
nabadzīgajās valstīs, lai nodrošinātu enerģijas avotus un vienlaikus radītu darba vietas un 
aizsargātu vidi;

17. gaida lielāku sadarbību starp Parlamentu un tā reģionālajiem partneriem jaunattīstības 
valstīs;

III. Uzdevumi donoriem

Par atbalstu
18. mudina visas bagātās valstis, īpaši ES valstis, pildīt izdevumu solījumus attiecībā uz 

atbalstu, t. i., vismaz 0,7 % no NKI līdz 2015. gadam;
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19. aicina sniegt būtisku finansējumu, lai apturētu klimata izmaiņu ietekmi un globālo 
ekonomisko krīzi jaunattīstības valstīs, tomēr uzstāj, ka šiem līdzekļiem jāpapildina 
pašreizējais attīstības atbalsts;

20. aicina ES ievērot saistības attiecībā uz palīdzību tirdzniecībai;

21. vēlreiz lūdz visus donorus daudz stingrāk ievērot atbalsta efektivitātes programmu, īpaši 
attiecībā uz donoru saskaņotību un atbildību;

22. uzstāj, ka ES vajadzētu vienkāršot savu palīdzības organizāciju un citas saistītās 
procedūras;

23. tā kā attīstības politikas saskaņotība tagad ir Līguma prasība, paredz, ka ES politika tādās 
jomās kā lauksaimniecība, tirdzniecība, migrācija un zvejniecība nekādā veidā neietekmēs 
attīstības centienus; plāno ciešāk uzraudzīt, kā ES pilda savas saistības;

24. aicina donorus apdomīgi ieguldīt savu pilsoņu izglītības attīstībā;

Par jauniem finansējuma avotiem

25. mudina G20 valstis pildīt solījumus un izskaust „nodokļu paradīzes”, lai pastiprinātu 
finanšu tirgu uzraudzību un ieviestu nodokļu informācijas apmaiņu un valstu ziņojumu 
iesniegšanu;

26. aicina G20 un ES valstis veikt pasākumus, lai naudas pārvedumu veikšana būtu lētāka un 
vienkāršāka;

Par spējas paaugstināšanu un globālo pārvaldību
27. mudina ES sniegt atbalstu spējas paaugstināšanai tajās jomās, kurās partnervalstu 

ekonomika gūst tiešu labumu un rada darba vietas, t. i., veidojot efektīvas nodokļu 
sistēmas, cīnoties ar korupciju, nostiprinot institūcijas un pilsonisko sabiedrību, veicinot 
pieeju mikrokredītiem un citiem finanšu avotiem u. c.;

28. aicina ES piedāvāt jaunattīstības valstu studentiem izglītības iespējas un radīt iespējas 
atgriezties mājās pēc studiju pabeigšanas, lai no tā iegūtu viņu apdzīvotās vietas;

29. uzskata, ka ES vajadzētu ņemt vērā cilvēktiesību un pārvaldes kritērijus, sastādot 
tirdzniecības līgumus ar jaunattīstības valstīm, un nevajadzētu baidīties piemērot sodus, ja 
valstis neievēro savu valdību saistības;

30. pieļauj budžeta atbalsta izmantošanu tikai tad, ja ir drošas garantijas, ka finansējums 
nonāks līdz paredzētajam mērķim un atbildīs sākotnējam nolūkam, un ja saņēmēji ievēro 
cilvēktiesības un pārvaldes kritērijus; gaida efektīvāku budžeta atbalsta auditu;

31. mudina ES ieviest stingru vēlēšanu novērošanas programmu un turpmāk pievērst lielāku 
uzmanību pēcvēlēšanu situācijas uzraudzībai;

32. atbalsta jaunattīstības valstu demokrātiskāku pārstāvību pasaules institūcijās;
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33. aicina starptautiskās finanšu institūcijas piemērot nosacītību aizdevumiem un līgumiem, ja 
tas ir efektīvs veids, kā veicināt valsts finanšu saprātīgu izlietojumu, rezonējošu un 
darbavietas veidojošu ekonomiku vai cilvēktiesību ievērošanu;

34. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un 
SDO.


