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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Regulu (EK) Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības 
jomā: gūtā pieredze un nākotnes perspektīvas
(2009/2149(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 208.–211. pantu un 
290. pantu, un 291. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā1 (attīstības 
sadarbības instruments — ASI),

– ņemot vērā 2000. gada 8. septembra Tūkstošgades deklarāciju, kurā Tūkstošgades 
attīstības mērķi (TAM) noteikti par starptautiskās sabiedrības kopīgi pieņemtiem 
kritērijiem nabadzības izskaušanai,

– 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”2,

– ņemot vērā Kopīgo deklarāciju par demokrātisko kontroli un saskaņotību ārējā darbībā un 
Iestāžu nolīgumam par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību pievienoto 
Komisijas deklarāciju par ārējo darbību demokrātisku kontroli un saskaņotību,3

– ņemot vērā Padomes protokolā reģistrētās Komisijas deklarācijas, ar kurām oficiāli tiek 
pieņemta Padomes kopējā nostāja jautājumā par ASI pieņemšanu,4 un jo īpaši „Komisijas 
deklarāciju par ASI 5. pantu”,

– ņemot vērā Attīstības komitejas toreizējā priekšsēdētāja Josep Borrell Fontelles 
2007. gada 5. marta vēstuli D (2007) 303749 toreizējiem komisāriem Benita Ferrero-
Waldner un Louis Michel,5

– ņemot vērā toreizējās komisāres Benita Ferrero-Waldner 2007. gada 26. marta vēstuli 
A (2007) 5238 toreizējam Attīstības komitejas priekšsēdētājam Josep Borrell Fontelles,6

– ņemot vērā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Attīstības palīdzības 

                                               
1 OV L 378, 27.12.2006., 41. lpp.
2 OV C 46, 24.2.2006., 1. lpp.
3 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
4 Pievienots Komisijas 2006. gada 24. oktobra paziņojumam Eiropas Parlamentam saskaņā ar EK līguma 

251. panta 2. punkta otro apakšpunktu par Padomes kopējo nostāju jautājumā par Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulas pieņemšanu, ar kuru tiek izveidots finanšu instruments sadarbībai attīstības jomā 
(COM(2006)0628).

5 Reģistrēts kā komitoloģijas dokuments Nr. CMT-2007-1709 — pielikums reģistrēts kā komitoloģijas 
dokuments Nr. CMT-2007-1709-2.

6 Reģistrēts kā komitoloģijas dokuments Nr. CMT-2007-1709-3.
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komitejas (ESAO/APK) „Ziņošanas direktīvas Kreditora ziņošanas sistēmai”,1

– ņemot vērā 2007. gada 23. oktobra Tiesas spriedumu lietā C-403/05 (Eiropas 
Parlaments/Eiropas Kopienu Komisija) par lūgumu atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru tiek 
apstiprināts ar robežu drošību saistītais projekts Filipīnās (lēmums pieņemts, pamatojoties 
uz Regulu (EEK) Nr. 443/92),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1337/2008, ar ko izveido mehānismu ātrai reaģēšanai uz pārtikas cenu 
paaugstināšanos jaunattīstības valstīs,2

– ņemot vērā 2009. gada 29. un 30. oktobra Eiropadomes prezidentvalsts secinājumus 
(dokumenta Nr. 15265/09),

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 26. jūlija Lēmumu, ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības 
dienesta (EĀDD) organizatorisko struktūru un darbību,3

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 19. oktobra paziņojumu „ES budžeta pārskatīšana” 
(COM(2010)0700), 

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 19. oktobra Zaļo grāmatu „Trešām valstīm sniegtā ES 
budžeta atbalsta nākotne ” (COM(2010)0586),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 10. novembra Zaļo grāmatu „ES attīstības politika 
iekļaujošas izaugsmes un ilgtspējīgas attīstības atbalstam — ES attīstības politikas 
ietekmes palielināšana” (COM(2010)0629),

– ņemot vērā tā 2007. gada 15. februāra rezolūciju par Komisijas lēmumu projektiem, ar ko 
izveido valstu stratēģijas dokumentus un indikatīvās programmas Malaizijai, Brazīlijai un 
Pakistānai,4

– ņemot vērā tā 2007. gada 7. jūnija rezolūciju par Komisijas lēmumprojektu, ar ko izveido 
reģionālos stratēģijas dokumentus un reģionālas indikatīvās programmas Mercosur un 
Latīņamerikai,5

– ņemot vērā tā 2007. gada 21. jūnija rezolūciju par Komisijas lēmuma projektu, ar ko 
izveido reģionālo stratēģijas dokumentu 2007.–2013. gadam un Āzijas daudzgadu 
indikatīvo programmu,6

– ņemot vērā tā 2007. gada 12. jūlija rezolūciju par finanšu instrumenta sadarbībai attīstības 
jomā (ASI) ieviešanas demokrātisku kontroli,7

                                               
1 DCD/DAC (2007)39/galīgā redakcija, 4.9.2007., 145. lpp.
2 OV L 354, 31.12.2008., 62. lpp.
3 OV L 201, 3.8.2010., 30. lpp.
4 OV C 287 E, 29.11.2007., 507. lpp.
5 OV C 125 E, 22.5.2008., 213. lpp.
6 OV C 146 E, 12.6.2008., 337. lpp.
7 OV C 175 E, 10.7.2008., 595. lpp.
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– ņemot vērā tā 2007. gada 25. oktobra rezolūciju par Komisijas lēmuma projektu, ar ko 
izveido īpašu pasākumu Irākai 2007. gadā,1

– ņemot vērā tā 2008. gada 9. jūlija rezolūciju par Komisijas lēmumu projektiem par gada 
rīcības programmu izveidi Brazīlijai 2008. gadam un Argentīnai 2008. gadam,2

– ņemot vērā tā 2009. gada 6. maija rezolūciju par Komisijas lēmuma projektu, ar ko 
izveido 2009. gada rīcības programmu nevalstiskajām struktūrām un pašvaldībām 
attīstības procesā (II daļa — Mērķprojekti),3

– ņemot vērā tā 2011. gada 3. februāra normatīvo rezolūciju par Padomes nostāju pirmajā 
lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru groza Regulu 
(EK) Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā,4

– ņemot vērā tā 2011. gada 3. februāra normatīvo rezolūciju par Padomes nostāju pirmajā 
lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru groza Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības 
jomā,5

– ņemot vērā tā 2011. gada 3. februāra normatīvo rezolūciju par Padomes nostāju pirmajā 
lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru groza Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1934/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai ar 
industrializētām valstīm un teritorijām un citām valstīm un teritorijām ar augstu 
ienākumu līmeni,6

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Attīstības komitejas ziņojumu (A7-0000/2011),

A. tā kā saskaņā ar ASI 2. panta 1. punktu visaptverošs sadarbības mērķis saskaņā ar šo 
instrumentu ir „nabadzības izskaušana partnervalstīs”, ieskaitot „centienus realizēt 
Tūkstošgades attīstības mērķus” (TAM),

B. tā kā saskaņā ar ASI 2. panta 4. punktu visiem pasākumiem ģeogrāfisko programmu 
ietvaros un 90 % no tematiskajām programmām paredzēto izdevumu jāatbilst oficiālās 
attīstības palīdzības (OAP) kritērijiem, ko izstrādājusi ESAO/APK,

C. tā kā saskaņā ar Komisijas aprēķiniem tikai 0,2 % no saistībām, ko no 2007. gada līdz 
2009. gadam finansēja ASI tematisko programmu ietvaros, neatbilst OAP kritērijiem,

D. tā kā saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK („Komitoloģijas lēmums”)7 Parlaments 
2007. gadā uzsāka Regulas (EK) Nr. 1905/2006, tostarp visu valsts stratēģijas dokumentu 
(VSD), reģionālo stratēģijas dokumentu (RSD), tematisko stratēģijas dokumentu (TSD), 
daudzgadu indikatīvo programmu un lielākās daļas gada rīcības programmu (GRP), 

                                               
1 OV C 263 E, 16.10.2008., 624. lpp.
2 OV C 294E, 3.12.2009., 19. lpp.
3 OV C 212E, 5.8.2010., 8. lpp.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0032.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0030.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0033.
7 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
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ieviešanas demokrātiskās kontroles procesu,
E. tā kā Komisija apņēmās censties nodrošināt, lai līdz 2009. gadam pamata un vidējās 

izglītības, kā arī veselības aprūpes pamatpakalpojumu jomā nonāktu 20 % no palīdzības, 
ko tā piešķīrusi atbilstīgi attīstības sadarbības instrumentā (ASI) noteiktajām valstu 
programmām, izmantojot šīm nozarēm piesaistīto projektu, programmu vai budžeta 
atbalstu caurmērā visos ģeogrāfiskajos apgabalos,

F. tā kā ES ir apņēmusies līdz 2015. gadam sasniegt kopējo mērķi — nodrošināt OAP 0,7 % 
no tās nacionālā kopienākuma (NKI),

Gūtā pieredze

1. atzinīgi vērtē Komisijas vēlmi pildīt savas saistības iesaistīties pastāvīgā dialogā ar 
Parlamentu par ASI ieviešanu; atzīst centienus informēt Parlamenta ASI darba grupas par 
to, kā, izstrādājot GRP, tika ņemti vērā tā komentāri attiecībā uz stratēģijas dokumentiem;

2. atzīmē, ka demokrātiskās kontroles ietvaros jo īpaši starpposma pārskata veikšanas laikā 
dialogs starp Komisiju un Eiropas Parlamentu palīdzēja izvairīties no tādu stratēģijas 
dokumentu pieņemšanas, kuros ietverti pārāk stingri nosacījumi, kā arī palīdzēja tos 
saskaņot ar ASI regulas prasībām un jo īpaši ar OAP atbilstības principiem;

3. pauž nožēlu, ka Parlamenta bažas, kas paustas demokrātiskās kontroles procesā, jo īpaši 
attiecībā uz virzības uz nabadzības izskaušanu un TAM īstenošanu trūkuma dēļ, Eiropas 
Komisija pienācīgi neņēma vērā;

4. pauž nožēlu, ka, reaģējot uz Parlamenta rezolūciju, kurā brīdināts par OAP atbilstības 
kritērija, kas noteikts regulas 2. panta 4. punktā, prasības neievērošanu, Eiropas Komisija 
tikai grozīja vai atsauca 3 no attiecīgajiem 11 pasākumiem ieviešanas pasākumu projektā;

5. lūdz Komisiju prioritāšu secībā un ar to attiecīgo īpatsvaru norādīt kritērijus, ko tā 
izmantoja finansējuma sadalei starp ASI valstīm un reģioniem, kā arī dažādās darbības 
jomās katras ģeogrāfiskās un tematiskās programmas ietvaros;

6. īpašu uzmanību pievērš ģeogrāfisko programmu ASI ietvaros OAP atbilstības prasībai un 
mudina Komisiju un EĀDD vienmēr nodrošināt pilnīgu šī juridiskā pienākuma izpildi;

Nākotnes perspektīvas — principi

7. uzsver, ka ES joprojām ir nepieciešams īpašs finanšu instruments sadarbībai attīstības 
jomā, kurš būtu domāts vienīgi jaunattīstības valstīm un ar kura palīdzību nepārprotami 
iespējams īstenot LESD 208. pantā izvirzītos mērķus; pieprasa atbilstīgi patiesajām 
vajadzībām palielināt OAP gada skaitliskos rādītājus nākamajā daudzgadu finanšu 
shēmas (DFS) periodā, lai sasniegtu kopējo mērķi — līdz 2015. gadam OAP tērēt 0,7 % 
no NKI;

8. uzsver, ka pilnīgai atbilstībai OAP kritērijiem, jo īpaši ESAO/APK prasībai, ka „katras 
operācijas administrēšanas galvenais mērķis ir jaunattīstības valstu ekonomiskā attīstības 
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un labklājības sekmēšana”1, jāpaliek par nosacījumu visiem pasākumiem, kas tiks 
finansēti jaunā instrumenta ģeogrāfisko programmu ietvaros; aicina tematiskajām 
programmām noteikt stingrāku OAP kvotu, nekā tā ir pašreizējā ASI ietvaros;

9. uzsver, ka TAM sasniegšanai jāpaliek instrumenta galvenajam mērķim laika periodā līdz 
2015. gadam; mudina Komisiju nodrošināt, ka ES palīdzība joprojām atbilst starptautiski 
noteiktajiem attīstības mērķiem un uzdevumiem, ko pieņems ANO un citas kompetentās 
starptautiskās organizācijas laika periodam pēc 2015. gada;

10. atzīst nepieciešamību pēc OAP neiekļautas sadarbības ar daudzām jaunattīstības valstīm, 
lai sniegtu vispārējus sabiedriskos labumus; uzskata, ka šāda veida sadarbība jāregulē un 
tās finansējums jāvirza, izmantojot vienu vai vairākus atsevišķus instrumentus, lai 
nodrošinātu pārredzamību un saglabātu attīstības palīdzībai kā ārējo attiecību autonomai 
politikas jomai raksturīgās iezīmes; atbilstoši Eiropadomes 2009. gada 29.–30. oktobrī 
paustajām saistībām uzstāj, ka finansējumam saistībā ar klimata pārmaiņām nevajadzētu 
vājināt vai pakļaut apdraudējumam cīņu pret nabadzību un nepārtrauktu virzību uz TAM 
sasniegšanu un ka nepietiekamo OAP finansējumu, kas pieejams nabadzības 
samazināšanai, jaunattīstības valstīs nevajadzētu novirzīt mērķiem, kas nav saistīti ar 
attīstību;

11. piekrīt, ka nepieciešama diferencēta pieeja dažādām jaunattīstības valstu grupām un ka 
jaunietekmes valstīm tradicionālā finansiālā palīdzība var kļūt mazāk svarīga; uzskata, 
ka, lai arī palīdzībai jaunietekmes valstīm jāsekmē ilgtspējīga ekonomikas izaugsme, 
tomēr tai joprojām jābūt vērstai uz partnervalsts fiskālās politikas stiprināšanu un 
iekšzemes ieņēmumu mobilizēšanas sekmēšanu, tā rezultātā samazinot nabadzību un 
atkarību no palīdzības;

12. tādēļ uzsver, ka ar nākamo attīstības sadarbības instrumentu joprojām jāaptver visas 
ģeogrāfisko reģionu valstis, kas jau tagad ir aptvertas saskaņā ar ESAO/APK 
jaunattīstības valstu sarakstu; 13.aicina uz lielāku Komisijas un dalībvalstu darbību 
saskaņošanu, lai panāktu Līgumā noteikto (LESD 210. pants), un atbalsta kopīgu Eiropas 
stratēģijas dokumentu izstrādi;

14. atkārtoti aicina ES budžetā iekļaut Eiropas Attīstības fondu (EAF), kas vienkāršotu 
procedūras un palielinātu EK palīdzības efektivitāti un lietderību; uzstāj, ka tā rezultātā 
nedrīkst samazināt ES līmeņa finansējuma ASI un EAF kopējās summas;

15. uzsver nepieciešamību pēc pastāvīga un konstruktīva dialoga starp Komisiju un EĀDD, 
un nevalstiskajiem dalībniekiem (NVD) un pašvaldībām attiecībā uz stratēģijas 
dokumentu plānošanu, ieviešanu un novērtēšanu;

16. uzsver nepieciešamību pēc elastīguma nosacījumiem, kas ES dotu iespēju reaģēt uz 
pārmaiņām vajadzību un prioritāšu ziņā; ierosina izskatīt EAF neplānotās palīdzības 
ierobežotā valstu finansējuma modeli kā iespējamu modeli nākamajam attīstības 
palīdzības instrumentam; tomēr uzsver, ka ar finansējumu, kas izmantots elastīgāk, 
jāīsteno faktiskie attīstības mērķi;

                                               
1 Skatīt ESAO/APK „Ziņošanas direktīvas Kreditora ziņošanas sistēmai”.
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17. uzskata, ka jaunajam attīstības sadarbības instrumentam jāsniedz pamats mērķtiecīgai un 
elastīgākai palīdzībai nestabilitātes situācijās; uzskata, ka jaunajai finanšu struktūrai ar 
finansējuma elastīguma un komplementaritātes mehānismiem jāpalīdz nodrošināt 
pienācīga neatliekamās palīdzības, rehabilitācijas un attīstības sasaiste (LRRD);

Nākotnes perspektīvas — ģeogrāfiskās un tematiskās programmas

18. aicina paredzēt 20 % kritēriju ģeogrāfisko programmu izdevumiem, kas jāparedz 
sociālajiem pamatpakalpojumiem, kurus ANO definējusi Tūkstošgades attīstības mērķos 
(8. mērķa „Attīstīt globālo partnerību par labu attīstībai” 8.2. rādītājs);

19. pieprasa stingrus atbilstības kritērijus budžeta atbalstam; pieprasa, lai Komisija atturas no 
šīs modalitātes izmantošanas valstīs, kurās nevar nodrošināt valsts izdevumu 
pārredzamību, lai budžeta atbalsts vienmēr tiktu papildināts ar pasākumiem saņēmējvalsts 
parlamentārās kontroles un audita spēju attīstīšanai un pārredzamības palielināšanai, un 
publiskai piekļuvei informācijai, un lai pilsoniskā sabiedrība tiktu iesaistīta tā 
pārraudzībā;

20. atzīmē, ka visas ASI tematiskās programmas ir izrādījušās svarīgas, bet aicina tās 
pārskatīt un pielāgot, ņemot vērā tādas jaunās problēmas kā pasaules finanšu un 
ekonomiskā krīze, pasaules pārtikas krīze, klimata pārmaiņas un nestabilu valstu un 
pārejas valstu īpašās vajadzības;

21. uzstāj, lai ikviena turpmākā tematiskā programma migrācijas jomā tiktu pilnībā saskaņota 
ar ES attīstības mērķiem un lai šīs programmas pamatfinansējums atbilstu OAP 
atbilstības kritērijiem;

22. uzsver, ka jaunajai tematiskajai programmai „Ieguldījums cilvēkos” jābūt vērstai uz to 
TAM sasniegšanu, kuri ir sasniegti vismazākajā mērā, un uz valstīm ar kritiskiem TAM 
rādītājiem;

23. atkārto, ka LESD 290. pants pilnībā jāpiemēro ASI, un tādēļ atgādina, ka deleģēto aktu 
procedūras izmantošana ir obligāta to lēmumu pieņemšanā, kas atbilst LESD 290. pantā 
noteiktajiem kritērijiem, piemēram, vispārējo mērķu, prioritāšu, gaidāmo rezultātu un 
finanšu asignējumu noteikšana;

o
o     o

24. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Ievads 

2011. gads ir stratēģiski svarīgs brīdis, lai apkopotu Regulas (EK) Nr. 1905/2006, ar ko 
izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā (ASI), četros darbības gados gūto 
pieredzi. Komisija ir paziņojusi, ka pirms vasaras pārtraukuma iepazīstinās ar priekšlikumiem 
daudzgadu finanšu shēmai (DFS) laikposmam pēc 2013. gada un šā gada beigās — ar tiesību 
aktu priekšlikumiem par ārējās darbības finansēšanas instrumentiem. Šajā ziņojumā formulēta 
Parlamenta sākotnējā nostāja jautājumā par jauno ES finanšu instrumentu sadarbībai attīstības 
jomā, ņemot vērā no ASI ieviešanas kontroles gūto pieredzi.

Gūtā pieredze

Pēc ASI stāšanās spēkā Eiropas Parlamenta Attīstības komiteja, lai īstenotu Parlamenta 
kontroles tiesības attiecībā uz visiem galvenajiem Komisijas ierosinātajiem 
programmdokumentiem, izveidoja četras (tagad — piecas) pastāvīgās darba grupas. Šā 
procesa gaitā Attīstības komitejas un Komisijas starpā izveidojās ilgstošs un vispusīgs, abām 
iestādēm vērtīgs, pamācošs, konstruktīvs dialogs. Mēs uzzinājām, kādas grūtības plānošanas 
gaitā radās Komisijai, un jūsu referents pauž cerību, ka arī Komisija ir guvusi labāku 
priekšstatu par Parlamenta demokrātiskās kontroles praktisko nozīmi un par mūsu darba 
metodēm.

Lai gan dialogs bija konstruktīvs un Komisija pielika ievērojamas pūles, lai informētu darba 
grupas par turpmākiem pasākumiem saistībā ar Parlamenta ieteikumiem, tas diemžēl 
nepamudināja Komisiju pievērst uzmanību daudzām mūsu komitejas prasībām, ne arī 
Parlamenta pieņemtajām rezolūcijām1; Parlamenta nostāja bija ļoti reti atspoguļota 
īstenošanas pasākumu projektos, ko Komisija iesniedza ASI pārvaldības komitejai.

Mēs arī bijām vīlušies, redzot, ka par Parlamenta veikto patstāvīgo kontroles darbu ASI 
komitejā netika saņemtas nekādas atsauksmes no dalībvalstu pārstāvju puses. Šķiet, ka pretēji 
Parlamenta rīcībai dalībvalstis nepievērsās Komisijas priekšlikumu atbilstības ASI tiesību 
normām (jo īpaši OAP atbilstības prasībai) pārbaudīšanai.

Mūsu dialogs parādīja, ka galvenā problēma, šķiet, ir grūtības saprast vai atzīt attīstības 
sadarbības īpašo lomu ES ārējās darbības kontekstā. Tas ir saprotams, jo mūsu galvenais 
partneris Komisijā ir Ārējo attiecību ģenerāldirektorāts, kura galvenais uzdevums ir pārstāvēt 
ES intereses pasaulē. Ir jāmaina domāšanas veids, lai saprastu, ka attīstības sadarbība (paralēli 
humānajai palīdzībai) ir viena no ārējās darbības politikas jomām, kas nav domāta, lai kalpotu 
ES interesēm, bet gan, lai aizsargātu mūsu planētas atstumtāko un neaizsargātāko iedzīvotāju 
intereses, mazinot nabadzību, veicinot ilgtspējīgu cilvēkresursu, sociālo un ekonomisko 
attīstību, proti — visiem nodrošinot tiesības uz cilvēka cienīgu dzīvi.

                                               
1 Komiteja izstrādāja piecas rezolūcijas, ko saskaņā ar Reglamenta 81. pantu pieņēma plenārsēdē, norādot 
Komisijai, ka 11 pasākumu projektos Komisija ir pārsniegusi savas izpildpilnvaras. Taču Komisija tikai trijos 
gadījumos pielāgoja vai atsauca savu lēmumprojektu.
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Daži programmdokumenti, ko Komisija izdevusi saskaņā ar ASI, liecina, ka nepārprotami 
trūkst izpratnes par mūsu attīstības politikas dažādajām un konkrētajām pilnvarām, lai 
pārvērstu tās konkrētās programmās un pasākumos. Tāpēc šajās programmās nav skaidri 
izteiktas virzības uz nabadzības izskaušanu ilgtspējīgas attīstības un Tūkstošgades attīstības 
mērķu (TAM) kontekstā, kas ir ASI primārais un galvenais uzdevums.

Protams, Parlaments apzinās, ka ES ir svarīgas tādas darbības jaunattīstības valstīs (tostarp 
pasākumi kultūras jomā, iedzīvotāju savstarpējie kontakti, politiskais dialogs u. c.), kuras 
neatbilst ESAO/APK noteiktajiem oficiālās attīstības palīdzības (OAP) kritērijiem. Taču šīs 
darbības nevar finansēt no ES attīstības budžeta. Tāpēc Parlaments aicināja izveidot 
instrumentu, kas ļautu ES šādas darbības finansēt nevis no ASI, bet gan citiem avotiem.
Atkārtoti paužot savu nostāju, ka tā sauktais „ICI+” instruments nav jāfinansē, finansējumu 
pārvietojot no ASI, Parlaments turpina konstruktīvi iesaistīties notiekošajās sarunās par šo 
regulu.

Jūsu referents atzīst, ka, veicot 2009./2010. gada stratēģijas dokumentu starpposma pārskatu, 
demokrātiskās kontroles dialogs ir palīdzējis izvairīties no tādu stratēģijas dokumentu 
pieņemšanas, kuros ir pārāk stingri nosacījumi. Tomēr mūsu kontrole apstiprināja arī, ka šajā 
jomā vēl aizvien iesaistītas ārpolitikas intereses, trūkst virzības uz nabadzības izskaušanu un 
TAM īstenošanu; rodas arī šaubas par to, vai apspriešanās ar ieinteresēto pušu pārstāvjiem 
bijusi atbilstīga.

Nākotnes perspektīvas

Saistībā ar debatēm par nākamo DFS Komisija norādīja, ka tajā no jauna varētu pārskatīt ārējo 
darbību finansēšanas instrumentu vispārējo struktūru. Jāņem vērā tādi svarīgi aspekti kā šo 
instrumentu turpmāka vienkāršošana un pielāgošana jaunu uzdevumu, piemēram, klimata 
pārmaiņu, risināšanai, kā arī ES iekšpolitikas jomu ārējās dimensijas pareizā nozīme. Šajā 
sākumposmā jūsu referents neierosinās konkrētas minēto instrumentu struktūras, bet drīzāk 
pievērsīs uzmanību ES turpmākās attīstības politikas galvenajiem principiem.

Pats svarīgākais no šiem galvenajiem principiem un mūsu pārdomu sākuma punkts ir 
nepieciešamība pēc atsevišķa instrumenta sadarbībai attīstības jomā, kurš būtu domāts tikai un 
vienīgi jaunattīstības valstīm un ar kura palīdzību iespējams īstenot LESD 208. pantā 
izvirzītos mērķus. Lai nodrošinātu pārredzamību, OAP neiekļautā sadarbība ar jaunattīstības 
valstīm (ietverot „jaunietekmes” valstis) jāregulē ar atsevišķu instrumentu.

Rūpīgi pārbaudot struktūru, jālikvidē gadu desmitus ilgušie traucējumi — lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi pret visām jaunattīstības valstīm un uzlabotu visas ES attīstības politikas 
demokrātisko atbildību, Eiropas Attīstības fonds (EAF) jāiekļauj ES budžetā. Taču tādējādi 
nedrīkstētu mazināt ne ASI, ne EAF faktisko finansējumu (salīdzinājumā ar tā pašreizējo 
apjomu), ne arī ES līmenī pieejamo finansējuma OAP kopsummu.

Atbilstīgs finansējums
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Turpmākajam ES attīstības palīdzības instrumentam jānodrošina atbilstīgs finansējums. ES 
apņēmusies līdz 2015. gadam sasniegt kopējo mērķi — nodrošināt OAP 0,7 % no NKI. Lai šo 
mērķi īstenotu, būtiski jāpalielina pašreizējais Eiropas atbalsta apmērs. Ņemot vērā Komisijas 
atbalsta pievienoto vērtību un Komisijas jauno lomu Savienības un dalībvalstu attīstības 
politikas koordinēšanā (LESD 210. pants), ES budžetā jāsaglabā vismaz stabila OAP 
paredzētā finansējuma daļa.  
Nākamajā DFS periodā atbilstīgi patiesajām vajadzībām būtiski jāpalielina jaunajam attīstības 
palīdzības koordinēšanas instrumentam paredzētais ikgadējais finansējums.

Atgādinot dalībvalstīm par to 2009. gada 29.–30. oktobra Eiropadomē paustajām saistībām, 
Parlaments uzstāj, ka finansējumam saistībā ar klimata pārmaiņām nevajadzētu „vājināt vai 
pakļaut apdraudējumam cīņu pret nabadzību un nepārtrauktu virzību uz Tūkstošgades 
attīstības mērķu sasniegšanu” un tādēļ jāparedz papildu finansējums īpašo ASI un EAF mērķu 
sasniegšanai.  

Nabadzības izskaušana un OAP kritēriji

ASI ir iecerēts kā reāls finanšu instruments sadarbībai attīstības jomā, proti, to nosaka 2. panta 
1. punkts (kur minēts, ka primārais un galvenais mērķis ir nabadzības izskaušana) un 2. panta 
4. punkts (100 % ģeogrāfiskajām programmām un 90 % tematiskajām programmām paredzētā 
finansējuma jāatbilst OAP kritērijiem).

Atbilstīgi LESD 28. panta noteikumiem šiem nosacījumiem jābūt jebkura turpmākā ASI 
sekojoša instrumenta pamatā, un, ņemot vērā ASI pieredzi, tam varētu būt nepieciešams 
paredzēt stingrākus nosacījumus. Tematiskajās programmās arī turpmāk būs iekļauti daži 
pasākumi, kas neatbilst OAP kritērijiem, taču tiem jānosaka skaidras kvotas.

Tā kā 2015. gada mērķis ir iekļauts nākamā attīstības sadarbības instrumenta darbības 
periodā, TAM sasniegšanai jāpaliek kā svarīgākajam mērķim. Taču, pat īstenojot visus TAM, 
daudziem cilvēkiem nabadzība vēl aizvien būs reāls jēdziens. Periodam pēc 2015. gada mums 
jāizstrādā formula, kas nodrošinās atbilstību jaunajiem starptautiskajiem mērķiem, kuri vēl 
jādefinē. ASI veselības un izglītības jomai (līdz 2009. gadam) paredzētie 20 % izdevumu 
Parlamentam ir bijis svarīgs atsauces rādītājs, taču ir bijis sarežģīti pārraudzīt tā īstenošanu.
Turpmākajā instrumentā jāsaglabā līdzīgs slieksnis, taču, lai nodrošinātu pārredzamību un 
skaidrību, tas jāpamato ar ANO 8. TAM (8.2. rādītājs) noteikto „sociālo pamatpakalpojumu” 
jēdzienu, kā arī jāprasa stingrākas Komisijas atskaites.

Pārtikas cenu krīze pierādījusi, ka, pēkšņi mainoties vajadzībām un prioritātēm, vajadzīga 
elastīgāka un straujāka rīcība. To var atspoguļot ne vien ārējā finansējuma struktūra, bet arī 
pats finanšu instruments sadarbībai attīstības jomā.

Ģeogrāfiskās un tematiskās programmas
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Ir pamatots iemesls dažādām jaunattīstības valstu grupām piemērot atšķirīgu pieeju. Vairākām 
vidēja ienākumu līmeņa valstīm, kas kļūst par līdzekļu devējām, ASI vairs nevar būt 
vispiemērotākais instruments. Taču tādēļ nevajadzētu pieņemt vienpusējus lēmumus par 
jēdziena „jaunattīstības valstis” definīciju, arī turpmāk — ar starptautisku vienprātību — tai 
jāpaliek ESAO/APK prerogatīvai. Jūsu referents uzskata, ka arī tāpēc, ka diezgan ievērojama 
iedzīvotāju daļa jaunajās jaunietekmes donorvalstīs turpina dzīvot ārkārtīgā nabadzībā, 
turpmākajam instrumentam jāaptver visas ASI sarakstā iekļautās valstis, kuras ir ietvertas 
instrumenta ģeogrāfiskajā darbības jomā.

Visas tematiskās programmas pierādījušas savu atbilstību, taču dažas no tām būtu jāpārskata 
un jāpielāgo jaunu uzdevumu (pārtikas krīze, klimata pārmaiņas, nestabilu valstu īpašās 
vajadzības) risināšanai.

Nevalstiskajiem dalībniekiem un vietējām pašvaldībām paredzētajai programmai pastāvīgi 
trūkst finansējuma, un pieprasījums ir pārlieku liels; turpmākajā instrumentā šī kļūda jālabo.
Turklāt šobrīd notiekošā konstruktīvā dialoga rezultāti būtu jāatspoguļo, nosakot nevalstisko 
dalībnieku pienākumus un atbalsta metodes.

ES palīdzības plānošanas procedūras

Jaunā attīstības instrumenta galvenajiem plānošanas principiem jābūt koordinēšanai un 
pienākumu sadalei.
Eiropas stratēģijas dokumentu idejas īstenošanai jākļūst par būtisku prioritāti. Lai nodrošinātu 
Komisijas intervences izvēles pārredzamību, jāiekļauj īpaša nodaļa par palīdzības efektivitāti, 
nosakot konkrētas šā mērķa sasniegšanai paredzētas darbības, kā arī atbalsta un TAM formu.

Tagad ģeogrāfiskā plānošana jāveic EĀDD Attīstības komisāra vadībā un sadarbojoties ar 
EuropeAid attīstības un sadarbības ģenerāldirektorātu. Ņemot vērā EĀDD mērķus un 
struktūru, kā arī neseno ASI pieredzi, ir diezgan reāla varbūtība, ka ārpolitikas intereses 
varētu aizēnot attīstības mērķus. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi izveidot tādas procedūras un 
struktūras, kas aizsargātu attīstību kā neatkarīgu politikas jomu, kurai ir savi konkrēti mērķi.

Demokrātijas atšķirību izlīdzināšana

Attīstības sadarbības instrumentā pēc 2013. gada būtu jāparedz Parlamenta iespēja aizstāvēt 
ES attīstības politikas īpašo stāvokli, ar tādām pašām tiesībām kā Padomei kontrolējot 
lēmumus stratēģiskās plānošanas jomā. Proti, lēmumi par galvenajiem mērķiem, prioritārajām 
jomām un vēlamajiem rezultātiem, kā arī par finansējuma piešķiršanu saskaņā ar LESD 
290. pantu jāpieņem, piemērojot deleģēto aktu procedūru.


