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IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā 
iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka 2021. budžeta gads ir pirmais gads daudzgadu finanšu shēmā (DFS) 2021.–
2027. gadam; turklāt norāda, ka lielākā daļa ārējās darbības izdevumu ir koncentrēti 
Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentā (NDICI), 
par kuru joprojām notiek iestāžu likumdošanas sarunas; uzsver, ka šīs sarunas būtu 
jāpabeidz un nolīgums būtu jāparaksta pēc iespējas drīzāk;

2. pauž nožēlu par to, ka Komisijas ierosinātā jaunā nomenklatūra ārējās darbības sadaļai 
nav tik detalizēta kā iepriekšējā nomenklatūra, un tādējādi ir samazināta pārredzamība, 
paredzamība, pārskatatbildība, kontrole un ierobežota budžeta lēmējinstitūcijas spēja 
izdarīt budžeta izvēles, kas atspoguļo politiskās prioritātes; tādēļ uzstāj, ka ir vajadzīga 
diferencētāka budžeta struktūra ar budžeta pozīcijām, kas paredzētas svarīgākajiem 
saņēmējiem un apakšreģioniem, lai palielinātu budžeta skaidrību un saprotamību; 
norāda, ka Ārlietu komiteja un Attīstības komiteja ir ierosinājušas pārskatītu 
nomenklatūru, kas ir pielāgota jaunajiem instrumentiem, bet ar kuru tiek ieviesta 
augstāka detalizācijas pakāpe, Komisijas ierosinātajās ārkārtīgi plašajās ģeogrāfiskajās 
un tematiskajās pozīcijās ieviešot jaunas budžeta pozīcijas; uzsver, ka abas komitejas 
stingri atbalsta pārskatīto nomenklatūru;

3. noraida ievērojamos samazinājumus 6. izdevumu kategorijā Eiropadomes 2020. gada 
21. jūlija vienošanās par DFS ietvaros, kas pašreizējā finanšu plānošanas periodā 
paredzētu NDICI mazāku līdzekļu apmēru nekā iepriekšējiem instrumentiem laikā, kad 
ES vadošā loma ir vajadzīga daudz vairāk nekā jebkad agrāk; pauž nožēlu par 
Eiropadomes lēmumu atteikties no Next Generation EU ārējā pīlāra, proti, Komisijas 
ierosinātā papildu finansējuma 10,5 miljardu EUR apmērā, kas paredzēts NDICI; 
uzsver, ka laikā, kad ārējās problēmas un starptautiskās politikas jautājumi kļūst arvien 
svarīgāki un dominē starptautiskajā politikā, ir jānodrošina, ka Savienības budžeta ārējā 
dimensija ir pienācīgi finansēta un gatava nekavējoties reaģēt uz aktuālām, jaunām, kā 
arī turpmākām problēmām; prasa ievērojami palielināt līdzekļus NDICI, kas ir viena no 
ES pamatprogrammām;

4. prasa palielināt finansējuma līmeni visām NDICI iekļautajām ģeogrāfiskajām un 
tematiskajām programmām atbilstīgi Parlamenta nostājai pirmajā lasījumā attiecībā uz 
NDICI; atkārtoti pauž nostāju par to, ka NDICI tematiskās programmas būtu jāstiprina, 
lai Savienība varētu saglabāt savu nozīmīgo lomu šajās prioritārajās jomās; uzsver, ka 
Parlamenta nostāja attiecībā uz piešķīrumiem NDICI ir pilnībā saskaņota ar summām, 
kas izklāstītas Parlamenta nostājā pirmajā lasījumā par NDICI;

5. jo īpaši aicina šā instrumenta cilvēktiesību tematiskajā programmā paredzēt vērienīgāku 
budžetu, lai risinātu augošās globālās problēmas cilvēktiesību jomā, kurā situāciju vēl 
vairāk saasina Covid-19 krīze; atgādina, ka ES ārējās darbības pamatā joprojām ir 
cilvēktiesību aizsardzība un ievērošanas veicināšana visā pasaulē; atkārtoti pauž stingru 
atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem, tostarp vides aizstāvjiem, jo īpaši tiem, kuri ir 
visvairāk apdraudēti, un aicina piešķirt pienācīgus līdzekļus ES projekta “Aizsargāt 
aizstāvjus” atbalstam, lai paplašinātu un pastiprinātu cilvēktiesību aizstāvju aizsardzību; 
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uzsver, ka ir jānodrošina pienācīgs finansējums vajāto minoritāšu aizsardzības 
pasākumiem; uzsver savu atbalstu, tostarp attiecībā uz pienācīgu finansējumu, īpašajam 
sūtnim reliģijas vai ticības brīvības veicināšanai ārpus ES, kā arī darbībām, kuru mērķis 
ir apkarot antisemītismu un citus diskriminācijas veidus;

6. laikā, kad visā pasaulē arvien vairāk tiek apdraudēta demokrātija, atkārtoti pauž atbalstu 
tam, ka tiek paredzēts finansējums vēlēšanu novērošanas misijām, tostarp vietējiem 
novērotājiem; prasa palielināt finansējumu vēlēšanu novērošanas misijām un uzsver, ka 
tām ir būtiska nozīme kā spēcīgam līdzeklim, kas attur no krāpšanas vēlēšanu laikā un 
vardarbības, vienlaikus arī palīdzot uzlabot turpmākās vēlēšanas, veicinot mieru un 
attīstību un atbalstot demokrātiju;

7. prasa palielināt budžeta pozīcijas ārpolitikas vajadzībām un prioritātēm, reaģēšanai 
krīzes situācijās un civiliem kopējās drošības un aizsardzības politikas ārkārtas 
pasākumiem, lai rastu risinājumus Covid-19 pandēmijas izraisītajām dramatiskajām 
sekām;

8. noraida budžeta pozīcijas “Jaunu problēmu un prioritāšu rezerve” ieviešanu, par kuru 
Komisija nav sniegusi būtisku informāciju attiecībā uz šajā pozīcijā paredzēto līdzekļu 
izlietojumu; uzskata ka šāds beznosacījumu finansējums nav saderīgs ar pārredzamības 
un demokrātiskās pārskatatbildības principiem un apdraud budžeta lēmējinstitūcijas 
prerogatīvas;

9. uzsver nepieciešamību palielināt finansējumu austrumu un dienvidu kaimiņreģiona 
valstīm, lai atbalstītu šo valstu politiskās un ekonomiskas reformas un pāreju uz 
demokrātiju, īpaši koncentrējoties uz centīgākajiem partneriem saskaņā ar principu 
“vairāk naudas par labākiem rezultātiem, mazāk naudas par sliktākiem rezultātiem”; 
aicina palielināt ES finansējuma pamanāmību un pārredzamību tuvējās kaimiņvalstīs; 
prasa Komisijai uzraudzīt, lai finansējums netiktu izmantots ļaunprātīgi;

10. atzinīgi vērtē ES finansiālo atbalstu vairāk nekā 980 miljonu EUR apmērā Austrumu 
partnerības valstīm Covid-19 pandēmijas kontekstā, lai palīdzētu reaģēt uz 
neatliekamām vajadzībām veselības aprūpes nozarē;

11. ņemot vērā nesenos satraucošos notikumus Baltkrievijā, prasa izveidot jauna īpašā 
pārstāvja Baltkrievijā amata vietu, lai atbalstītu miermīlīgas varas pārejas procesu 
saskaņā ar Baltkrievijas tautas gribu; uzsver to, ka ir ārkārtīgi nepieciešams lielāks 
finansiālais atbalsts Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai, cilvēktiesību aizstāvjiem, 
neatkarīgām apvienībām, neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem un nevalstiskajām 
organizācijām, vienlaikus iesaldējot visus ES finanšu pārvedumus pašreizējai 
Baltkrievijas valdībai;

12. uzskata, ka ir svarīgi turpināt uzticības veidošanu ar Austrumu partnerības valstīm un jo 
īpaši ar asociētajām valstīm; uzsver, ka ir svarīgi veicināt pamattiesības, demokrātiju un 
tiesiskumu; tādēļ aicina Azerbaidžānai un Baltkrievijai piešķirt līdzekļus tikai tam, lai 
atbalstītu pilsonisko sabiedrību un nevalstiskos dalībniekus, kā arī tiešus personiskus 
kontaktus;

13. atgādina par problēmām, ar kurām saskaras dienvidu kaimiņreģiona valstis, jo īpaši 
saistībā ar straujiem notikumiem reģionā, arī (bet ne tikai) saistībā ar Covid-19 ārkārtas 
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situāciju un nestabilo drošības vidi; uzskata, ka lielāks atbalsts būtu jāparedz, jo īpaši 
ņemot vērā dramatiskos notikumus Libānā; pauž nožēlu par to, ka 25 gadus pēc tā 
dēvētā Barselonas procesa sākuma vēl nav pabeigta kopīgā labklājības, stabilitātes un 
brīvības telpa, kurā bija paredzēts ietvert Vidusjūras reģiona valstis Ziemeļāfrikā;

14. prasa palielināt finansiālo atbalstu Apvienoto Nāciju Organizācijas Palīdzības un darba 
aģentūrai Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos, atzīstot būtisko nozīmi, kāda tai ir kā 
unikālam būtisku pakalpojumu sniedzējam miljoniem Palestīnas bēgļu un kā 
ieguldījumam reģiona drošībā, stabilitātē un attīstībā;

15. lai sniegtu atbalstu Lībijas konflikta miermīlīgai atrisināšanai, ierosina izveidot īpašu 
budžeta pozīciju “politiskā procesa atbalstam Lībijā”;

16. uzsver Rietumbalkānu valstu pievienošanās procesa nozīmi; prasa palielināt 
finansējumu, lai atbalstītu ES iesaistīšanos šajā reģionā, jo īpaši ņemot vērā Covid-19 
pandēmiju un sekas, ko tā radījusi ekonomikā; atzinīgi vērtē to, ka Pirmspievienošanās 
palīdzības instrumenta (IPA III) finansējums ir vairāk vērsts uz tā dēvētajiem 
pamatprincipiem, jo īpaši demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesību un pamattiesību 
ievērošanu, labu pārvaldību un pilsonisko sabiedrību, kā arī tiešiem personiskiem 
kontaktiem;

17. norāda, ka pārskatītā nomenklatūra, ko ierosinājusi Ārlietu komiteja, paredz atsevišķas 
budžeta pozīcijas Rietumbalkāniem un Turcijai; uzskata, ka Turcijai ir vajadzīgas īpašas 
budžeta pozīcijas, ņemot vērā to, ka ES finansējums Turcijai ir ārkārtīgi sensitīvs 
jautājums;

18. uzsver, ka IPA finansējuma piešķiršanai vajadzētu būt atkarīgai no tiesiskuma, 
demokrātijas, cilvēktiesību, Eiropas un starptautisko tiesību, dalībvalstu suverēno 
tiesību un labu kaimiņattiecību principa ievērošanas; uzsver, ka, ņemot vērā regresu 
visās šajās jomās, arī turpmāk būtu ievērojami jāsamazina Turcijai paredzētie 
piešķīrumi, ierobežojot to apmēru līdz tā dēvētajiem pamatrādītājiem; Eiropas 
Savienībai būtu tieši jāpārvalda Turcijai paredzētais finansējums un jākoncentrējas tikai 
un vienīgi uz atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai un tiešiem personiskiem kontaktiem, lai 
aizsargātu un veicinātu demokrātiskas vērtības un principus, cilvēktiesības un 
tiesiskumu; uzsver, ka ir pienācis laiks īstenot savādāku pieeju attiecībā uz Turciju;

19. uzsver ES atbildību attiecībā uz atbalsta sniegšanu Arktikas aizsardzībai; uzsver, ka ir 
svarīgi ieguldīt saskaņotākas ES politikas izstrādē attiecībā uz Arktiku;

20. atgādina, ka vairāki Eiropas politiskie līderi ir uzsvēruši, cik svarīgi ir būtiski veicināt 
ES attiecības ar Āfrikas kontinentu, un tādēļ uzsver nepieciešamību atbilstīgi saskaņot 
vārdus ar darbiem un nodrošināt pienācīgu finansējumu daudzajiem kopīgajiem 
īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa izaicinājumiem un iespējām, ko Eiropa un 
Āfrika var risināt tikai kopīgiem spēkiem; uzsver nepieciešamību palielināt finansējumu 
Sāhelas reģiona valstu attīstībai un drošībai;

21. atgādina, ka finansēšanas instrumenti, projekti un programmas ir jāizvērtē, ņemot vērā 
zaļo kursu kopumā un jo īpaši Savienības mērķus klimata jomā, un tie būtu pilnībā 
jāņem vērā;
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22. stingri prasa, lai Eiropas Investīciju banka laikus un visaptveroši ziņotu attiecīgajām 
komitejām par visiem tās ārējiem izdevumiem;

23. pauž nožēlu par zemo finansējuma līmeni 5. izdevumu kategorijā un jo īpaši nelielo 
finansējumu Eiropas Aizsardzības fondam un militārajai mobilitātei; prasa palielināt 
finansējumu Eiropas Aizsardzības fondam, lai pilnībā veicinātu inovatīvu un 
konkurētspējīgu aizsardzības rūpniecisko pamatu, kas sekmēs tik ļoti nepieciešamo ES 
stratēģisko autonomiju;

24. prasa palielināt finansējumu militārajai mobilitātei, lai palīdzētu dalībvalstīm rīkoties 
ātrāk un efektīvāk; norāda, ka ir nepieciešams pietiekams finansējums, lai atbalstītu 
kopējās drošības un aizsardzības politikas satvarā īstenotās misijas un operācijas, tostarp 
ar tādiem pasākumiem kā divējāda lietojuma transporta infrastruktūras finansēšana un 
diplomātisko atļauju un muitas noteikumu vienkāršošana;

25. uzsver ES kopējās drošības un aizsardzības politikas pakāpeniskas izstrādes nozīmi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt Eiropas sadarbību aizsardzības jautājumos, jo tā ne tikai 
padara drošāku Eiropu un tās iedzīvotājus, bet arī samazina izmaksas, un tas nozīmē, ka 
citiem steidzami risināmiem jautājumiem ir pieejams lielāks līdzekļu apjoms; aicina 
Komisiju nākt klajā ar stratēģiskām pamatnostādnēm pastāvīgās strukturētās sadarbības 
stiprināšanai;

26. atkārto savus iepriekšējos paziņojumus par draudiem, kas saistīti ar kiberdrošību, kā arī 
par viltus ziņu izplatīšanu; šajā sakarībā uzsver, ka ar Savienības budžetu ir labāk 
jārisina minētās būtiskās problēmas un jāreaģē uz tām horizontālā līmenī, tostarp īpaši 
ES galvenajā mītnē, kā arī tās delegācijās visā pasaulē; prasa nodrošināt turpmāku un 
pastāvīgu finansējumu stratēģiskās komunikācijas darbībām, lai cīnītos pret 
dezinformācijas kampaņām, propagandu un ārvalstu ietekmi, jo īpaši Eiropas Ārējās 
darbības dienesta Austrumu Stratēģiskās komunikācijas operatīvās grupas 
pamatprojektam “EU vs. Disinfo”;

27. atkārtoti pauž stingru pārliecību, ka valstīs, kurās Eiropas Savienībai ir īpašas 
stratēģiskas intereses, jo īpaši pievienošanās sarunvalstīs un Austrumu partnerības 
asociētajās valstīs, būtu jāizveido ciešāka saikne starp Parlamentu un attiecīgajiem 
valstu parlamentiem, un tādēļ aicina piešķirt pienācīgu finansējumu, lai nodrošinātu 
papildu personālu nolūkā uzlabot svarīgo parlamentārās sadarbības jomu;

28. noraida Padomes veiktos Eiropas Ārējās darbības dienesta administratīvā budžeta 
samazinājumus; aicina Budžeta komitejas referentu X iedaļā atjaunot budžeta projektā 
paredzētās summas visās X iedaļas pozīcijās, kurās Padome samazinājusi līdzekļus.
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