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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ES attīstības politikas ietekmes palielināšanu
(2011/2047(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 208. pantu, kurā ir noteikts, ka 
„Savienības politikai attīstības jomā galvenais mērķis ir nabadzības mazināšana un ilgākā 
laika posmā — tās izskaušana. Politikā, kas var iespaidot jaunattīstības valstis, Savienība 
ievēro mērķus, kas noteikti sadarbībai attīstības jomā”,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 2000. gada 8. septembra Tūkstošgades 
deklarāciju,

– ņemot vērā 2002. gada 18.–22. martā Monterrejā, Meksikā notikušajā Starptautiskajā 
konferencē par attīstības finansēšanu pieņemto Monterrejas konsensu,

– ņemot vērā Eiropas konsensu attīstības jomā1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā2 („Attīstības 
sadarbības instruments”, (ASI)),

– ņemot vērā ES rīcības kodeksu par darba dalīšanu un attīstības sadarbības 
papildināmību3,

– ņemot vērā Parīzes deklarāciju par palīdzības efektivitāti un Akras rīcības programmu,

– ņemot vērā Sociālās aizsardzības iniciatīvu, kuru 2009. gada aprīlī aizsāka ANO 
Izpilddirektoru padome,

– ņemot vērā 2010. gada 7. decembra Eiropas ziņojumu par attīstību ar nosaukumu 
„Sociālā aizsardzība iekļaujošas attīstības labā”,

– ņemot vērā SDO programmu pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai un SDO Globālas 
nodarbinātības paktu, kas vispārējā vienprātībā tika pieņemts 2009. gada 19. jūnijā 
notikušajā Starptautiskajā darba konferencē,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 10. novembra Zaļo grāmatu „ES attīstības politika 
iekļaujošas izaugsmes un ilgtspējīgas attīstības atbalstam. ES attīstības politikas ietekmes 
palielināšana”4,

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

                                               
1 OV C 46, 24.2.2006., 1. lpp.
2 OV L 378, 27.12.2006., 41. lpp.
3 Padomes secinājumi Nr. 9558/07, 2007. gada 15. maijs.
4 COM(2010)629, galīgā redakcija.
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veicināšanu1, 2009. gada 24. marta rezolūciju par TAM līgumiem2, 2010. gada 25. marta 
rezolūciju par pasaules finanšu un ekonomikas krīzes ietekmi uz jaunattīstības valstīm un 
attīstības sadarbību3, 2010. gada 7. oktobra rezolūciju par veselības aprūpes sistēmām 
Subsahāras Āfrikā un veselību pasaulē4, 2010. gada 15. jūnija rezolūciju „Tūkstošgades 
attīstības mērķu īstenošanā sasniegtais — termiņa vidusposma pārskatīšana, gatavojoties 
ANO augsta līmeņa sanāksmei 2010. gada septembrī”5 un 2010. gada 25. novembra 
rezolūciju par klimata pārmaiņu konferenci Kankūnā (COP 16)6,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Attīstības komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas, Starptautiskās 
tirdzniecības komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komitejas atzinumus (A7-0000/2011),

A. tā kā nabadzības samazināšana un izskaušana ir galvenais ES attīstības politikas mērķis, 
kā tas noteikts Lisabonas līgumā;

B. tā kā Eiropas konsensā attīstības jomā ir vēlreiz uzsvērtas ES apņemšanās attiecībā uz 
nabadzības izskaušanu un virzību uz TAM sasniegšanu un attiecībā uz tādu principu 
ievērošanu kā īpašumtiesības un partnerība, palīdzības efektivitāte un attīstības politikas 
saskaņotība, kas vēl aizvien ir būtiski ES attīstības palīdzības ietekmes palielināšanai;

C. tā kā nabadzībai ir vairākas dimensijas, ne vien ekonomiskā, bet arī humānā, 
sociokulturālā, politiskā, aizsardzības, dzimumu un vides dimensija, kas jārisina ar ES 
attīstības politikas palīdzību;

Ietekmīga attīstības politika

1. atzinīgi vērtē centienus izstrādāt Eiropas valstu stratēģijas dokumentus, lai tādējādi 
panāktu labāku koordināciju starp Komisiju un dalībvalstīm; uzsver, ka plānošanas 
procesam ir jānodrošina atbalsta efektivitātes programmas īstenošana un Eiropas 
Parlamenta demokrātiskās kontroles tiesību ievērošana;

2. uzsver, ka saskaņā ar demokrātisko īpašumtiesību principu parlamenti, vietējās varas 
iestādes, pilsoniskā sabiedrība un citas ieinteresētās puses ir jāatbalsta to centienos veikt 
savus uzdevumus attīstības stratēģiju definēšanas jomā, liekot valdībām atskaitīties par 
paveikto un izvērtējot attīstības procesa rezultātus;

3. uzstāj, ka faktiskajām vajadzībām jāturpina būt ES attīstības palīdzības piešķiršanas 

                                               
1 OV C 102 E, 24.4.2008., 321. lpp.
2 OV C 117 E, 6.5.2010., 15. lpp.
3 OV C 004 E, 7.1.2011., 34. lpp.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2010)0355.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0210.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0442.
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galvenajam kritērijam; aicina Komisiju un dalībvalstis koncentrēties uz oficiālās attīstības 
palīdzības (OAP) sniegšanu nabadzīgākajām valstīm un nabadzīgāko sabiedrības slāņu 
aizsniegšanu;

4. uzsver nepieciešamību saskatīt atšķirības starp vismazāk attīstīto valstu un vidēju 
ienākumu valstu, jo īpaši jauno donorvalstu ar augošu ekonomiku, attīstības vajadzībām;
atgādina, ka 72 % no pasaules nabadzīgajiem iedzīvotājiem dzīvo vidēju ienākumu 
valstīs un ka sadarbība un dialogs tādēļ ir jāturpina, lai risinātu tajās pastāvošās 
nabadzības un nevienlīdzības problēmas; atkārtoti pauž nostāju, ka sadarbību ar vidēju 
ienākumu valstīm un stratēģiskajiem partneriem neoficiālās attīstības palīdzības jomā 
nedrīkst finansēt no jau tā nepietiekamā attīstības palīdzības budžeta;

5. uzsver, ka attīstības politikas saskaņotība (APS) ir būtiska ietekmīgas attīstības politikas 
īstenošanai; aicina Komisiju skaidri noteikt atbildības jomas attiecībā uz Līguma 
noteikuma par APS ieviešanu un aicina Komisiju, Eiropas Ārējās darbības dienestu 
(EĀDD) un ES delegācijas šim mērķim atvēlēt pietiekamus līdzekļus;

Finansiālo saistību izpilde

6. atkārtoti pauž nostāju, ka ir jāsasniedz kopējais mērķis līdz 2015. gadam 0,7 % no 
nacionālā kopienākuma (NKI) ziedot OAP; mudina Komisiju un dalībvalstis atrast jaunus 
attīstības finansējuma avotus; iebilst pret OAP definīcijas paplašināšanu;  

7. uzskata, ka Komisijas sniegtās attīstības palīdzības pievienotā vērtība attaisno nozīmīgo 
tā budžeta pieaugumu reālajā izteiksmē, kas nākamajā daudzgadu finanšu shēmā (DFS) 
paredzēts attīstības palīdzībai;

8. aicina nepārtraukti ieguldīt attīstības izglītības un informētības palielināšanas jomā 
Eiropā; uzsver, ka šis process būtu jāuzskata ne vien par iespēju palielināt sabiedrības 
atbalstu izdevumiem attīstības jomā, bet arī par iespēju katram Eiropas iedzīvotājam 
izprast globālās attīstības jautājumus;

Nabadzīgāko izaugsmes veicināšana

9. atzīst, ka ekonomiskā izaugsme var kalpot par svarīgu attīstības virzītājspēku; tomēr 
uzsver, ka izaugsmes ietekme uz nabadzības izskaušanu būs daudz lielāka, ja tiks 
samazināta nevienlīdzība; tādēļ uzstāj, ka ES attīstības palīdzībai jābūt vērstai 
nabadzīgāko izaugsmes virzienā, pieņemot tādus pasākumus, kas īpaši koncentrējas uz 
nabadzīgākajiem, lai tādējādi sekmētu un palielinātu tautas labklājību un ļautu viņiem 
pašiem kļūt par izaugsmes virzītājspēku;

10. uzsver, ka ES politikai jāveicina izaugsme tajās tautsaimniecības nozarēs, kurās 
nabadzīgie pelna sev iztiku, piemēram, lauksaimniecībā un neoficiālajā sektorā; aicina 
Komisiju un dalībvalstis priekšroku dot tiem pasākumiem, kas veicina nabadzīgo cilvēku 
piekļuvi zemei, tirgiem, kredītiem un citiem finanšu pakalpojumiem un iespējām attīstīt 
prasmes;

11. atbalsta centienus veicināt rūpniecības attīstību ar noteikumu, ka tiek ievēroti sociālie un 
vides standarti;
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12. ierosina, ka ES un tās dalībvalstīm būtu sistemātiskāk jāatbalsta SDO pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātības programmas īstenošana jaunattīstības valstīs, lai tādējādi 
stimulētu kvalitatīvu darba vietu radīšanu un būtiskāko darba standartu ievērošanu;

Humānā attīstība

13. uzsver, ka pamata sociālo pakalpojumu sniegšana ir būtiska visnabadzīgāko izaugsmes 
veicināšanai; aicina 20 % no visa ES atbalsta piešķirt pamata sociālajiem pakalpojumiem, 
kā to noteikusi ESAO, īpaši koncentrējoties uz brīvu pieeju pamata veselības aprūpei un 
pamatizglītībai;

14. atzinīgi vērtē ANO Sociālās aizsardzības minimuma iniciatīvu; aicina Komisiju un 
dalībvalstis palielināt atbalstu jaunattīstības valstu sociālās aizsardzības programmām un 
izstrādāt visaptverošu politikas sistēmu attiecībā uz šo jautājumu;

15. atkārtoti pauž uzskatu, ka ES ir jāatbalsta partnervalstis godīgu un efektīvu nodokļu 
sistēmu izveidē, lai ar to palīdzību iekasētu ieņēmumus, kas nepieciešami sociālās 
aizsardzības un nabadzīgāko atbalsta politiku īstenošanai;

Privātā sektora iesaistīšana

16. atzīst, ka privātā sektora attīstība jaunattīstības valstīs ir būtiska nodarbinātības iespēju 
radīšanai, pakalpojumu sniegšanai un labklājības palielināšanai; uzsver, ka saskaņā ar 
nabadzīgāko iedzīvotāju atbalsta programmu ES attīstības palīdzībai būtu jābūt vērstai uz 
to, lai mudinātu saņēmējas valstis izveidot tādu vidi, kas sekmē mazo un vidējo 
uzņēmumu un mikrouzņēmumu attīstību, un uz uzņēmumu reģistrācijas šķēršļu 
novēršanu; tāpat uzsver, ka pakalpojumiem un spēju uzlabošanas iespējām jābūt 
paredzētām galvenokārt nabadzīgākajiem uzņēmējiem;

17. uzsver, ka jaunattīstības valstīs īstenotajiem investīciju projektiem, kuros iesaistīts 
privātais sektors un kurus finansē ES, jāatbilst starptautiskā līmenī saskaņotiem vides, 
sociālajiem un pārredzamības standartiem un saņēmēju valstu attīstības plāniem; iebilst 
pret jebkāda veida sadarbību ar privātuzņēmumiem, kas tiešā vai netiešā veidā atbalsta 
jebkādu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas;

18. uzsver, ka privātajam sektoram sniegtajam atbalstam jāiet roku rokā ar saņēmēju valstu 
varas iestādēm un parlamentiem sniegto atbalstu, lai šīs iestādes varētu efektīvi regulēt 
tirgu, veicināt pārredzamību un labu pārvaldību, kā arī apkarot korupciju;

Klimata pārmaiņas, enerģija un ilgtspējīga attīstība

19. atzinīgi vērtē priekšlikumu attīstības palīdzību koncentrēt uz ilgtspējīgas enerģijas 
iegūšanu; uzstāj, ka nabadzīgo cilvēku piekļuvei enerģijai un saistībā ar sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanu un vietējo attīstību jābūt ES atbalstīto projektu galvenajiem 
mērķiem;

20. atbalsta sistemātiskākus centienus iekļaut pielāgošanos klimata pārmaiņām un katastrofu 
riska mazināšanas pasākumus;
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21. atkārtoti pauž nostāju, ka iekļaušana nevar aizstāt noteikumu par jauniem papildu 
resursiem, kurus ES un citi donori ir apsolījuši jaunattīstības valstīm, kuras saskārušās ar 
klimata pārmaiņu sekām;

Nodrošinātība ar pārtiku un lauksaimniecība

22. atkārtoti pauž nostāju, ka ES attīstības palīdzība jānovirza ilgtspējīgas, maza apjoma 
lauksaimnieciskās ražošanas veicināšanai; īpaši uzsver nepieciešamību nodrošināt mazo 
lauksaimnieku piekļuvi ražošanas līdzekļiem (zeme, kredīti, konsultācijas un konsultāciju 
dienesti), pārstrādes un realizēšanas iespējām un vietējiem un pārrobežu tirgiem;

23. uzstāj, ka ES būtu jārisina arī galvenie iemesli pārtikas nodrošinājuma trūkumam, tostarp 
spekulācijas ar pārtikas cenām un zemes piesavināšanās; vēlreiz uzsver, ka Kopējās 
lauksaimniecības politikas reformā jāņem vērā Līguma noteikums par APS;

24. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS
Ievads

Ir īstais brīdis plašām ES līmeņa debatēm par ES attīstības politikas nākotni. Ir svarīgi, ka ES 
definē savu vīziju, ambīcijas, mērķus un piemērotus instrumentus, pirms tiek izlemts par 
attīstības palīdzības vietu jaunajā daudzgadu finanšu shēmā (DFS).1 Attiecībā uz dažiem 
Komisijas Zaļajā grāmatā par ES attīstības politiku iekļaujošas izaugsmes un ilgtspējīgas 
attīstības atbalstam apskatītajiem jautājumiem Parlamentam ir sava nostāja, vai arī tas šobrīd 
gatavo ziņojumus.2 Referents tāpēc šajā darba dokumentā koncentrēsies uz elementiem, kas 
ierosina virziena maiņu, īpaši attiecībā uz priekšlikumiem „augstas ietekmes palīdzībai”, 
„integrējošas izaugsmes” koncepciju un privātā sektora iesaistīšanu. Centrā būs ES palīdzības 
politikas nākotnes forma un drīzāk Komisijas, nevis dalībvalstu loma. Izvērtējot Komisijas 
priekšlikumus, mums ir skaidrs standarts, kas ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 208. pants. ES palīdzības galvenajam mērķim jābūt nabadzības samazināšanai, bet 
ilgtermiņā — nabadzības izskaušanai. Eiropas Konsenss attīstības jomā arī nodrošina svarīgas 
kopējas vērtības, piemēram, cilvēktiesības un demokrātija, un kopējus principus, piemēram, 
īpašumtiesības un partnerība, kas joprojām ir spēkā esoši.

1. Attīstības politika ar lielu ietekmi

Kvalitātes aspekti

Nolūkā palielināt ES attīstības politikas ietekmi Komisija piedāvā trīs kritērijus, izvēloties 
intervences: 1) pievienotā vērtība, 2) ES iepriekšēja koordinēšana un 3) iespējamais reformu 
un/vai citu finansējuma avotu potenciāls. Parlaments vienmēr aicinājis uz labāku 
koordinēšanu, un tāpēc centieni attīstīt Eiropas valstu stratēģiju dokumentus ir tikai 
atbalstāmi. Parlamentam jāatbalsta Komisija tās centienos pilnībā iesaistīties koordinēšanā, kā 
tas noteikts Lisabonas līgumā (LESD 210. pants). Koordinācijas un harmonizācijas 
uzlabošana jāvērš uz īpašumtiesību principu. EAF iekļaušanai ES budžetā jābūt vienam no 
svarīgajiem soļiem ceļā uz labāku koordināciju starp dažādiem ES palīdzības instrumentiem.
Taču tas nedrīkst izraisīt vispārēju attīstības izdevumu samazinājumu vai prognozējamības 
zudumu ĀKK valstīs.

Lielas ietekmes mērķis nedrīkst radīt paaugstināta riska attīstības politiku, kas koncentrējas 
tikai uz „vieglajām valstīm”. „Labākā pievienotā vērtība un izdevīgums finansiālā ziņā” nevar 
būt vienīgais kritērijs intervenču izvēlē, bet tam joprojām jābūt svarīgam kritērijam. ES 

                                               
1 Komisijas Zaļā grāmata par ES attīstības politiku iekļaujošas izaugsmes un ilgtspējīgas attīstības 

(COM(2010)0629 galīgā versija) atbalstam tādējādi var tikt apskatīta kopā ar Komisijas 
uzsāktajām konsultācijām par finansējumu ārējām darbībām pēc 2013. gada.

2 Skatīt, piemēram, Eiropas Parlamenta 2010. gada 25. novembra rezolūciju par klimata pārmaiņu konferenci 
Kankunā (T7-2010/0442), kā arī (gaidāmos) DEVE ziņojumus par Zaļo grāmatu par ES budžeta atbalsta nākotni, 
par ES politikas sistēmu jaunattīstības valstu atbalstam nodrošinātības ar pārtiku jautājumu risināšanai 
(2010/2100(INI)) un par nodokļiem un attīstību — sadarbojoties ar jaunattīstības valstīm par labas pārvaldības 
veicināšanu nodokļu jautājumos (2010/2102(INI)), arī gaidāmo Gay Mitchell ziņojumu par Regulu (EK) 
Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā: iegūtā pieredze un nākotnes 
perspektīvas (2009/2149(INI)) tiks apskatītas kopā ar īpašām Parlamenta vajadzībām attiecībā uz nākamo ASI 
instrumentu.
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palīdzībai jāturpina koncentrēties uz nabadzīgākajām valstīm un nabadzīgāko sabiedrības 
slāņu aizsniegšanu.

Ja jau eksistējošās saistības attiecībā uz palīdzības efektivitāti un attīstības politikas 
saskaņotību būtu izpildītas, ES palīdzības ietekme būtu sniegusi lielu labumu.
Četrus gadus pēc ES rīcības kodeksa attiecībā uz darbu dalīšanu attīstības politikas jomā 
publicēšanas ir panākts pārāk mazs progress Eiropas Komisijas salīdzinošo priekšrocību jomu 
noskaidrošanā un nostiprināšanā. Parīzes deklarācija un Akras rīcības programma jāiekļauj 
plānošanas procesā, un ES un dalībvalstīm jāturpina ieņemt vadošo lomu Pusanas augsta 
līmeņa konferences par palīdzības efektivitāti 2011. gadā sagatavošanā. Paredzamība ir 
svarīgs palīdzības efektivitātes faktors. ES TAM līgumu pieeja ir pozitīvs piemērs, kurš būtu 
jāattīsta tālāk.

Zaļajā grāmatā ir atzīta ES attīstības politikas saskaņotības (APS) nozīme, lai panāktu lielu 
palīdzības ietekmi un izvairītos no negatīvas ietekmes no citām politikas jomām, taču tajā 
pietrūkst izaicinājumu, kas rodas pēc EĀDD izveidošanas, iztirzājuma. Institucionālajai 
struktūrai jānodrošina, ka Līguma noteikums par APS tiek ieviests un attīstības politikai 
raksturīgās iezīmes tiek saglabātas. Šajā nolūkā varētu izveidot īpašu nodaļu vai dienestu, ko 
kontrolētu attīstības komisārs, ar precīzi formulētām horizontālām kompetencēm attiecībā uz
APS ne tikai saistībā ar Komisiju, bet arī ar EĀDD.

Laba pārvaldība ir īpaši nozīmīga pozitīvai attīstības ietekmei, un ES ir liela pieredze 
politisko reformu atbalstīšanā ārpus palīdzības programmām. Šajā politikā nozīmīga ir 
pārvaldības pieeja, liekot uzsvaru uz cilvēktiesībām, demokrātiju un likuma varu, uz 
korupcijas apkarošanu un parlamentu lomu, un pilsonisko sabiedrību, kas pieprasa valdībām 
uzņemties atbildību un novērtē attīstības rezultātus. Galvenajai koncepcijai jābūt 
„demokrātiskām īpašumtiesībām”.

Ietekme ar reālās palīdzības apjomu

Palīdzības ietekmes palielināšana ir svarīga, taču tā nevar būt iegansts palīdzības apjoma 
samazināšanai. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, starptautiskajām saistībām, ES vērtībām un 
ilgtermiņa interesēm nabadzības izskaušanai joprojām jābūt ES ārējo darbību galvenajam 
mērķim. Lai sasniegto kopējo mērķi līdz 2015. gadam 0,7 % no NKI ziedot oficiālajai 
attīstības palīdzībai (OAP), ES dalībvalstīs OAP saistībām jābūt politiski saistošām, un 
dalībvalstīm jāpiekrīt daudzgadu rīcības plāniem, kā to ierosinājusi Komisija.

ES līmeņa palīdzībai ir nozīmīga „pievienotā vērtība”, kā tas atzīts Eiropas Konsensā par 
attīstības palīdzību1, tāpēc Eiropas palīdzības daļu, kas tiek virzīta caur ES budžetu, nevar 
samazināt. Tas pamato nozīmīgo tā finansējuma pieaugumu, kas paredzēts attīstībai, 

                                               
1 Saskaņā ar konsensu pievienotā vērtība rodas no ES klātbūtnes visā pasaulē, tās zināšanām palīdzības 

izsniegšanā, lomas APS veicināšanā un koordinēšanas atvieglošanā, liela apmēra projektu 
nodrošināšanā, demokrātijas, cilvēktiesību, labas pārvaldības un starptautisko tiesību ievērošanas 
atbalstā, kā arī no tās lomas pilsoniskās sabiedrības līdzdalības veicināšanā un Ziemeļu-Dienvidu 
solidaritātē, ieskaitot attīstības izglītību. Jāmin arī ES lielā pieredzē budžeta atbalstā un sociālo 
pakalpojumu atbalstā, kā arī reģionālās integrācijas un sadarbības veicināšanā.
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nākamajā daudzgadu finanšu shēmā reālajā izteiksmē. Pilsoņi atbalsta attīstības politiku un 
ES lomu tajā: mēs nedrīkstam par zemu novērtēt solidaritātes lomu, it īpaši krīzes laikā.1

ES attīstības palīdzībai, lai ietekmētu nabadzības izskaušanu, arī turpmāk jābūt cieši saistītai 
ar OAP kritērijiem, kā to noteikusi ESAO DAC. Sadarbībai ārpus OAP jākļūst svarīgākai ar 
vidēju iedzīvotāju ienākumu valstīm (MIC), bet tam drīzāk jāpapildina attīstības palīdzība. ES 
līmenī šādai sadarbībai jānotiek ar atsevišķa instrumenta palīdzību, lai nodrošinātu 
pārredzamību. Arī OAP definīciju nevar paplašināt, lai sasniegtu 0,7 mērķi; tā būtu tikai 
statistikas izpausme, nevis „jauna” attīstībai paredzēta finansējuma radīšana.

2. Cilvēces attīstība

Parlaments vienmēr uzstājis, ka pieejai pamata sociāliem pakalpojumiem, īpaši veselības 
aprūpei un izglītībai, jābūt ES palīdzības stūrakmenim. Šīs nozares ir izšķirošas TAM 
sasniegšanā, ilgtspējīgas izaugsmes sekmēšanā un ir jomas, kurās Komisijai ir īpaša pieredze.
Būs nepieciešams kvantitatīvs standarts, lai nodrošinātu, ka sociālā joma netiek izspiesta citu 
konkurējošo prioritāšu dēļ. ES 20 % no visa atbalsta jāpiešķir pamata sociālajiem 
pakalpojumiem, kā to noteikusi ESAO, īpaši koncentrējoties uz brīvu pieeju pamata veselības 
aprūpei un pamatizglītībai. Turklāt uz tiesībām balstītai attīstības pieejai īpaši jāveicina ES 
palīdzības ietekmes pieaugums šajā jomā.

3. Iekļaujoša izaugsme un nabadzība

Zaļās grāmatas pamatā ir priekšlikums pārorientēt ES attīstības politiku uz iekļaujošas 
izaugsmes veicināšanu. Izaugsme ir svarīgs attīstības virzītājs, un koncentrēšanās uz 
iekļaušanu ir apsveicama, tāpat kā atziņa, ka izaugsmei jābūt nabadzības izskaušanas 
sasniegšanas līdzeklim. Referents piekrīt arī ar viedoklim, ka diferencēšana starp attīstības 
valstīm ir ļoti svarīga un ka reģionālā integrācija un Dienvidu-Dienvidu tirdzniecības 
sekmēšana ir svarīgi izaugsmes virzītāji, kuros Eiropas Savienībai ir gan pieredze, gan 
nepieciešamie instrumenti.

Tomēr saglabājas nopietnas bažas attiecībā uz jaunā politikas virziena prezentēšanu Zaļajā 
grāmatā. Pirmkārt, uzsvars uz izaugsmi, kurš attiecas uz kvantitatīviem ekonomikas 
pasākumiem, nedrīkst novest pie tikai tīri ekonomiskas nabadzības izpratnes. Nabadzība ir 
daudzdimensionāla, tā norāda uz cilvēku izslēgšanu no sociāli pieņemamiem dzīves 
standartiem un ietver virkni zaudējumu (ekonomiskus, politikas, kultūras u. c.), kurus jārisina, 
izmantojot attīstības politikas jomas.

Otrkārt, ārējās ietekmes, kas ietekmē izaugsmi daudzās valstīs, īpaši Subsahāras Āfrikā, nav 
pietiekami apskatītas. Attiecībā uz to referents uzskata, ka industriālajai attīstībai ir milzīgs 
tāds pārmaiņu potenciāls valstu ekonomikās, kurš ir pretējs lauksaimniecības eksportam vai 
dabas resursu izsmelšanai, kas ekonomikas ietekmē negatīvi, tā sniedz lielākas iespējas 
plašākai ilgtermiņa produktivitātes izaugsmei.

                                               
1 Saskaņā ar īpašo Eirobarometra aptauju „Eiropieši, attīstības palīdzība un tūkstošgades attīstības mērķi” 
(publicēta 2010. gada septembrī) 89 % eiropiešu uzskata attīstības palīdzību par ļoti svarīgu vai diezgan svarīgu.
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Visbeidzot un vissvarīgāk, iekļaujošas izaugsmes koncepcija joprojām nav skaidri definēta, 
un nav pietiekami skaidrs, kā „iekļaušanu” varētu nodrošināt. Lai gan Zaļajā grāmatā minēts, 
ka lielā nevienlīdzība krasi samazina nabadzības samazināšanas tempu un tai ir ievērojami 
negatīva ietekme uz ekonomikas izaugsmi, tas nav pietiekami atspoguļots piedāvātajos 
pasākumos.

Pasaules Bankas vadošā nabadzības attīstības ekonomista1 labi zināmie empīriskie atklājumi 
parāda, ka izaugsme nabadzības samazināšanā jaunattīstības valstīs ir septiņas reizes 
efektīvāka, ja tā tiek papildināta ar ienākumu līmeņu nevienlīdzības samazināšanu, nekā 
izmantojot citus pasākumus. Attiecīgi samazinātam nabadzības līmenim ir pozitīva ietekme uz 
turpmāku izaugsmi. Tas norāda uz nepieciešamību ķerties klāt sadales jautājumu risināšanai.
ES palīdzības ietekme būs ievērojami augstāka, un nabadzības jautājumi tiks efektīvāk 
risināti.

Tādējādi Komisijai jāstrādā pie „nabadzīgāko izaugsmes”, kas balstīta uz salīdzinošu pieeju, 
ar ko attīstības politikas jomām un sadarbībai īpaši jākoncentrējas uz nabadzīgajiem, lai 
palielinātu viņu līdzdalību izaugsmē. Eiropa patiesībā pārstāv vienu no pasaules labākajiem 
piemēriem, kā risināt sadales jautājumus ar labklājības valstu līdzekļiem (cita starpā fiskālā 
politika un sociālo izdevumu politika), un ir panākusi ieguvumus gan ekonomiskajā, gan 
sociālajā attīstībā. Šī pieredze, ko izmanto kā Eiropas sociālo modeli, nodrošina reālu 
pievienoto vērtību, kuru var piemērot kā instrumentu ES attīstības politikā. Sociālā 
nodrošinājuma sistēmu un godīgu nodokļu sistēmu izveides atbalsts, kā arī pienācīgas SDO 
darba kārtības sekmēšana būtu svarīgi pasākumi atbilstoši šai pieejai.

4. Privātā sektora iesaistīšana

Kā daļu no savas stratēģijas izaugsmes veicināšanai Komisija piedāvā palielināt investīcijas 
no privātā sektora un atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), izmantojot subsīdijas un 
aizdevumus. Privātais sektors ir īpaši svarīgs ilgtspējīgai attīstībai, bet dažos gadījumos 
dažādu apstākļu dēļ daudznacionālām aktivitātēm ir negatīva ietekme uz nabadzību, 
cilvēktiesībām un vidi. Tāpēc ir svarīgi, ka iespējamie riski tiek novērtēti un skaidri kritēriji 
privātā sektora projektu atbalstam ir noteikti. Turklāt jānoskaidro, kuram privātajam sektoram 
— ārzemju vai vietējam, peļņas gūšanas vai citam — jāsaņem atbalsts no nepietiekamā 
attīstības budžeta.

Zaļajā grāmatā uzsvērts, ka investīcijām „jāsniedz labums maksimālam iedzīvotāju skaitam 
partnervalstī”. Lai izvēlētos labākās iespējas, jāveic ex ante nabadzības un sociālās ietekmes 
analīze (PSIA), lai nodrošinātu lielāku ietekmi uz nabadzību un pozitīvus attīstības 
iznākumus. Zaļajā grāmatā pareizi uzsvērta vajadzība atbalstīt MVU un mikrouzņēmumus.
Tāpēc mikrofinansējumam ir svarīga loma, un tam būtu jābūt pieejamam 
visneaizsargātākajām grupām, piemēram, minoritātēm, mazajiem lauksaimnieki un sievietēm.
Lai palīdzētu nabadzīgāko izaugsmei, nabadzīgākajiem iedzīvotājiem jāiesaistās ne tikai kā 

                                               
1 Martin Ravallion, „Izaugsme, nevienlīdzība un nabadzība: lūkojoties aiz vidējiem rādītājiem” 

(Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages), World Development, Elsevier, 
29.(11.) sējums, 1803.–1815. lpp., 2001. gada novembris.
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saņēmējiem, bet arī izaugsmes veicinātājiem.

Turklāt ES pieeja jāvirza turpmāk minētajiem principiem:
- koncentrēšanās uz vietējo uzņēmumu finansēšanu un vietējā kapitāla piesaistīšanu;
- vides un sociālo standartu ievērošana;
- atbalsts valdībām efektīvai tirgu regulācijai un godīgai nodokļu piemērošanai;
- saskaņošana ar saņēmējvalstu attīstības plāniem;
- atbalsta nesniegšana darbībām, kas pieļauj vai tiešā vai netiešā veidā veicina jebkādu 

izvairīšanos no nodokļu nomaksas;
- pārredzamības, labas pārvaldības un cīņas pret korupciju veicināšana saņēmējvalstīs;
- koncentrēšanās uz aizdevumiem nedrīkst kaitēt dotāciju līmenim.

5. Klimata pārmaiņas, enerģija un ilgtspējīga attīstība

Klimata pārmaiņas un attīstība ir cieši saistītas, un iniciatīvas klimata pārmaiņu un nabadzības 
apkarošanai var būt abpusēji izdevīgas. Komisijas mērķis veiksmīgāk iekļaut klimata 
pārmaiņu jautājumus un katastrofu riska mazināšanas (DRR) intereses, lai sekmētu ilgtspējīgu 
ekonomikas attīstību, nāk īstajā laikā un ir būtisks. Šķiet, ka līdz šim veikts neliels 
sistemātisks novērtējums centieniem integrēt pielāgošanos un DRR attīstības sadarbībā. Tāpēc 
sākumā būtu svarīgi novērtēt, vai Komisijas izklāstītie nodomi iekļaut pielāgošanās un DRR
jautājumus ir īstenoti un kādā veidā. Klimata pārmaiņu jautājumu iekļaušana tomēr nevar 
aizstāt noteikumu par jauniem papildu resursiem, kurus ES un citi donori ir apsolījuši 
attīstības valstīm, lai tās pielāgotos klimata pārmaiņām. Koncentrēšanās un atjaunojamo 
enerģiju ir apsveicama, īpaši attiecībā uz sinerģiju ar darbavietu radīšanu un ilgtspējīgu 
attīstību. ES tomēr nepieciešams nodrošināt, ka politikas jomas vispirms un galvenokārt 
sniedz labumu nabadzīgajiem un ka piekļuves enerģijai uzlabošana sniedz atbalstu vietējās 
ekonomikas attīstībai.

6. Pārtikas nodrošinājums un lauksaimniecība

Zaļajā grāmatā ir atzīts, ka pārtikas nodrošinājums un lauksaimniecība ir attīstības un 
izaugsmes katalizatori, un tajā uzmanība vērsta uz ilgtspējīgu maza apjoma ražošanu. Tomēr 
žēl, ka tajā nav apskatīti galvenie iemesli pārtikas nodrošinājuma trūkumam jaunattīstības 
valstīs. Jautājumi saistībā ar lauksaimniecību un pārtikas nodrošinājumu nevar tikt apskatīti 
atsevišķi no citiem ārējiem faktoriem, kas ievērojami ietekmē pārtikas nodrošinājuma 
trūkumu (piem., spekulācijas ar pārtiku, zemes piesavināšanās u. c.). Vērtību ķēdes pieeja 
lauksaimnieciskajā ražošanā ir būtiska, taču ir svarīgi, lai tiktu izpildītas vairākas prasības, 
piemēram, piekļuves ražošanas līdzekļiem nodrošināšana (zeme, kredīti, konsultācijas un 
konsultāciju dienesti), pārstrādes un realizēšanas iespējas un piekļuve vietējiem un pārrobežu 
tirgiem. Apstākļiem jābūt tādiem, lai sīkīpašnieki varētu taisnīgāk un ilgtspējīgāk iekļauties 
lauksaimniecības vērtību ķēdēs un tirgos. Izaugsmei jābūt ilgtspējīgai attiecībā uz vidi, jāņem 
vērā bioloģiskā daudzveidība un jānovērš satraucošā auglīgo zemju noplicināšana. Tāpēc ES 
jāveicina agroekoloģiskas un maza ārējā ieguldījuma (LEI) prakses. Nākotnes ģeogrāfisko 
programmu ietvaros lauksaimniecībai jāpiešķir pienācīgs finansējums. OAP līdzekļu 
izlietojums lauksaimniecībai no 17 % 1980. gadā ir samazinājies līdz 5 % šobrīd, un nozari 
gadiem ilgi nav atbalstījuši donori. Referents uzskata, ka zivsaimniecības partnerību 
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nolīgumiem (ZPN) jāpalīdz konsolidēt partnervalstu zivsaimniecības politikas un jānostiprina 
to iespējas garantēt ilgtspējīgu zveju vietējos ūdens resursos un nodarbinātību šajā nozarē.

Secinājums

Komisija paziņojusi, ka gaidāmajā ziņojumā par modernizētu ES attīstības politiku jāiekļauj 
apsvērums par to, vai šobrīd ir izdevīgi pārskatīt Eiropas Konsensu attīstības jomā. Ir 
jāuzsver, ka konsenss ir kopējs dokuments, ko oficiāli parakstījušas trīs galvenās iestādes.
Tāpēc jāizvairās no „vienpusējas” iniciatīvas. Ja Komisija uzskata, ka konsenss jāpārskata, tad 
jāuzsāk oficiālas konsultācijas ar pārējām divām pusēm. Lēmumam pārskatīt konsensu jābūt 
balstītam uz rūpīgu analīzi par tā darbību kopš stāšanās spēkā 2005. gada decembrī.

Mūsdienīgai Eiropas attīstības politikai nepieciešama ES pilsoņu sapratne un iesaistīšanās, 
kam būs nepieciešams nepārtraukts ieguldījums attīstības izglītībā un informētības 
palielināšanā, balstoties uz cilvēktiesību vērtībām, demokrātiju, toleranci, sociālo atbildību un 
dzimumu vienlīdzību. Katram Eiropas iedzīvotājam jābūt spējīgam izprast globālās attīstības 
jautājumus un to vietējo un personīgo nozīmi, kas sniegs ievērojamu ieguldījumu sabiedrības 
atbalsta palielināšanā attīstības sadarbībai.


