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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā, 
ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina par LESD 208. pantu, kurā paredzēts, ka Savienības politiku attiecībā uz 
sadarbību attīstības jomā īsteno saskaņā ar Savienības ārējās darbības principiem un 
mērķiem un tās galvenais mērķis ir nabadzības mazināšana un ilgākā laika posmā —
izskaušana; uzsver, ka Savienības un dalībvalstu politika attiecībā uz sadarbību 
attīstības jomā viena otru papildina un stiprina; atgādina, ka LES 21. panta 2. punktā ir 
noteikts, ka attīstības sadarbības politika palīdz sasniegt ES ārējās darbības mērķus; 
prasa pilnībā ievērot LESD un LES juridiskās saistības un pieņemt uz attīstību orientētu 
ārējo instrumentu nākamajai DFS 2021.–2027. gadam;

2. atgādina, ka nākamajā DFS ārējo izdevumu kategorijā ir jāpalielina pašreizējais ES 
oficiālās attīstības palīdzības (OAP) apjoms, un atzinīgi vērtē nelielo palielinājumu 
(2018. gada cenās), ko ierosinājusi Komisija;

3. norāda, ka priekšlikums par kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instrumentu (NDICI) atbilst jaunai pieejai ārpolitikā un attīstības politikā, 
kura nesaskan ar LESD 208. pantu; uzsver, ka ES attīstības politikas pasākumu 
galīgajam mērķim ir jābūt nabadzības izskaušanai un ka nabadzības izskaušanai, kā arī 
ilgtspējīgai cilvēces, vides un ekonomiskajai attīstībai, nevienlīdzības, netaisnības un 
atstumtības novēršanai, labai pārvaldībai un mieram un drošībai ir jābūt ES ārējās 
finansēšanas instrumentu galvenajiem mērķiem nākamajā DFS līdz ar tās saistībām 
ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sakarā atbilstoši LESD 208. panta 2. punktam;

4. atgādina, ka ES sava attīstības politika ir jāvirza atbilstoši apņēmībai īstenot IAM, 
Adisabebas rīcības programmu par attīstības finansēšanu un Parīzes klimata nolīgumu; 
uzskata, ka ES, atbalstot šādu īstenošanu jaunattīstības valstīs, ir jāsaglabā tiesībās 
balstīta pieeja un galvenā uzmanība jāpievērš ilgtermiņa mērķiem, piemēram, 
nabadzības izskaušanai, nevienlīdzības, netaisnības un atstumtības novēršanai un 
demokrātiskas pārvaldības, cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības veicināšanai, arī 
veicinot pilsoniskās sabiedrības telpu un sekmējot ilgtspējīgu un iekļaujošu attīstību, jo 
īpaši vismazāk attīstītajās valstīs (VAV);

5. uzsver, ka nākamajai DFS ir jānodrošina, ka ārējie instrumenti ir stratēģiski virzīti un 
visefektīvākajā veidā palīdz sasniegt attiecīgo politikas jomu mērķus, kas noteikti 
Līgumos; atgādina, ka ES iekšējām interesēm nebūtu jāvirza tās kaimiņattiecību, 
attīstības, humanitārā un starptautiskās sadarbības programma; uzsver savu nostāju pret 
palīdzības izmantošanu par instrumentu;

6. norāda, ka jaunās finansējuma vajadzības, kas izriet no drošības apstākļu 
pasliktināšanās Eiropas Savienības kaimiņvalstīs un uz Savienību vērsto migrācijas 
plūsmu palielināšanās, prasīs vairāk līdzekļu nākamajā DFS; norāda, ka jaunās 
problēmas ir jārisina neatrauti no IAM; uzskata, ka NDICI izveide draud saasināt ārējās 
finansēšanas instrumentu vidusposma novērtēšanā konstatētās problēmas, proti, to, ka 
aizvien lielākas vajadzības citās politikas jomās likušas ES attīstības politikai 
aizvirzīties no nabadzības mazināšanas; norāda — lai gan EAF iekļaušana budžetā ir 
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ļoti vēlama, to nevar uzskatīt par finansējuma palielināšanu attīstībai;

7. atgādina, ka palīdzībai, ko piešķir valstīm ES starptautiskās sadarbības programmu 
satvarā, būtu jāpapildina ārpolitika, vienlaikus nodrošinot, ka attīstībai paredzētais 
finansējums tiek izmantots tikai ar attīstību saistītiem mērķiem un nolūkiem un ar to 
netiek segti izdevumi, kas saistīti ar atšķirīgu mērķu sasniegšanu, piemēram, 
robežkontroles vai pret migrāciju vērstas politikas jomā;

8. norāda, ka sadarbības instrumenta struktūrai būtu jānodrošina pietiekams elastīgums, lai 
pielāgotu programmas trešo valstu konkrētajām vajadzībām; atkārtoti norāda, ka būtiska 
ES attīstības palīdzības daļa būtu jāpiešķir vismazāk attīstītajām valstīm kā OAP 
galvenajam mērķim; uzsver, ka efektivitātes, lietderīguma, pamanāmības un politikas 
saskaņotības attīstībai nodrošināšana īstenošanas laikā, pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju (PSO) dalības nodrošināšana un tiesībās balstītas pieejas piemērošana 
attīstības sadarbībai, kā arī 20 % kritērija ieviešana, nosakot, ka attiecīgs līdzekļu 
īpatsvars ir jāizmanto sociālajiem pamatpakalpojumiem, ir svarīgi attīstības aspekti, kas 
ir jāsaglabā un jāuzlabo nākamajā DFS ciklā;

9. uzsver, ka dzimumu līdztiesībai un sieviešu un meiteņu tiesībām, un pilnvērtīgu iespēju 
nodrošināšanai viņām ir jābūt svarīgam mērķim visās programmās, gan ģeogrāfiskajās, 
gan tematiskajās; uzskata, ka ES budžetā būtu jāievēro dzimuma aspekts un konflikta 
apstākļi;

10. norāda, ka ierosinātais NDICI ietver vairākus elastīguma mehānismus, piemēram, 
rezerves un ātrās reaģēšanas sistēmas; uzsver, ka būtu pienācīgi jāņem vērā lielāka 
elastīguma ietekme uz OAP paredzamību; prasa palielināt parlamentāro kontroli un 
skaidrāk precizēt tās pārvaldību un struktūras; ar bažām norāda uz to, ka mērķos nav 
skaidri izteiktas atsauces uz nabadzības izskaušanu, ilgtspējīgu attīstību, IAM 
sasniegšanu un nevienlīdzības apkarošanu; uzsver, ka šīm prioritātēm ir jābūt skaidri 
atspoguļotām ierosinātā instrumenta mērķos, lai varētu izpildīt Eiropas konsensā par 
attīstību noteikto;

11. vērš uzmanību uz ES neizpildītajām starptautiskajām saistībām līdz 2030. gadam 
palielināt OAP līdz 0,7 % no nacionālā kopienākuma (NKI), 20 % no šīs summas veltot 
cilvēces attīstībai un sociālajai iekļautībai, un 0,2 % no NKI — vismazāk attīstītajām 
valstīm, kā arī nodrošināt jaunu un papildu finansējumu rīcībai klimata politikas jomā 
jaunattīstības valstīs; apstiprina, ka šīs saistības ir pienācīgi jāatspoguļo DFS 2021.–
2027. gadam;

12. atzinīgi vērtē ierosinājumu 92 % instrumenta finansējuma uzskatīt par atbilstīgiem OAP 
un prasa saglabāt šo īpatsvaru; prasa vismaz 20 % no OAP finansējuma visās 
programmās, gan ģeogrāfiskajās, gan tematiskajās, gada un visa NDICI darbības laika 
periodā norobežot sociālajai iekļautībai un cilvēces attīstībai, lai atbalstītu un 
nostiprinātu tādu sociālo pamatpakalpojumu sniegšanu kā veselības aprūpe (arī uzturs), 
izglītība un sociālā aizsardzība, jo īpaši visneaizsargātākajām personām, tostarp 
sievietēm un bērniem; prasa vismaz 85 % no OAP veltīt darbībām, kuru galvenais 
mērķis vai nozīmīgs mērķis ir dzimumu līdztiesība, sieviešu un meiteņu tiesības un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana viņām, to attiecinot uz visām programmām, gan 
ģeogrāfiskajām, gan tematiskajām, gada laikā un visā darbību ilgumā; turklāt apstiprina, 
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ka 20 % šo darbību galvenajam mērķim ir jābūt dzimumu līdztiesībai, sieviešu un 
meiteņu tiesībām un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanai viņām; prasa 50 % no visa 
instrumenta apjoma veltīt ar klimatu un vidi saistītiem mērķiem un darbībām;

13. uzskata, ka ES budžetā būtu jāievēro dzimuma aspekts un konflikta apstākļi, un aicina 
Komisiju budžeta plānošanā ievērot dzimumu līdztiesības principu;

14. atgādina, ka palīdzībai, kas tiek piešķirta valstīm, nevajadzētu būt atkarīgai no 
vienošanās, kas ar ES panākta migrācijas jautājumā, un ka finansējums nebūtu 
jāpārvirza no nabadzīgām valstīm un reģioniem uz Eiropas virzienā vērstas migrācijas 
izcelsmes vai tranzīta valstīm, pamatojoties tikai uz to, ka šīs valstis atrodas migrācijas 
maršrutā;

15. atkārtoti pauž atbalstu Eiropas Attīstības fonda (EAF) iekļaušanai ES budžetā, paredzot 
arī visu šādu pārvietoto līdzekļu pilnīgu papildināmību;

16. atzinīgi vērtē īpaša instrumenta izveidošanu sadarbībai ar aizjūras zemēm un teritorijām 
(AZT) ar mērķi panākt to ilgtspējīgu attīstību un veicināt Savienības vērtību un 
standartu ievērošanu visā pasaulē; tomēr uzsver, ka šim instrumentam ir jāpiešķir 
pienācīgi finanšu resursi, kuru sadalījumam jābūt labāk pielāgotam vajadzībām un 
līdzsvarotākam starp dažādām AZT;

17. atzīst Komisijas nozīmīgos centienus palielināt humānajai palīdzībai paredzētās budžeta 
pozīcijas finansējumu nākamajā DFS: tomēr konstatē, ka šis palielinājums vēl neatbilst 
vajadzību apjomam, kas kopš 2011. gada ir vairāk nekā divkāršojies;

18. uzsver, ka ir būtiski, lai nākamā DFS visā pilnībā atbilstu principam par politikas 
saskaņotību attīstībai, kas apstiprināts LESD 208. pantā, un palīdzētu sasniegt IAM;

19. atgādina, ka dzimumu līdztiesība ir paredzēta Līgumos un, lai līdztiesību nodrošinātu 
praksē, tā būtu jāiekļauj visās ES darbībās; uzsver, ka dzimumu līdztiesības principa 
ievērošanai budžeta plānošanā ir jākļūst par DFS neatņemamu sastāvdaļu, iekļaujot DFS 
regulā skaidru apņemšanos;

20. atzinīgi vērtē to, ka ir paplašināta rezerves palīdzībai ārkārtas gadījumos darbības joma 
un tai piešķirts vairāk finansējuma, lai varētu reaģēt arī uz iekšējām krīzēm; atgādina 
par vajadzību garantēt prioritātes piešķiršanu pēkšņām humanitārajām krīzēm ārpus ES;

21. uzsver, ka ir jāizmanto nākamās DFS sniegtā iespēja finansiāli atbalstīt darbības 
saskaņā ar neatliekamās palīdzības, rehabilitācijas un attīstības sasaistes koncepciju 
(LRRD); uzsver, ka humanitāro un attīstības pasākumu saiknes īstenošanas nolūkā ir 
jānodrošina attīstības un humanitāro darbību papildināmība un paradigmas maiņa, 
mazinot uzsvaru uz ES kā līdzekļu devēju un virzoties uz operacionālāku elastīgumu un 
riska uzņemšanos, lai atbalstītu LRRD, cilvēku un kopienu izturētspēju un agrīnu 
atgūšanos un atjaunošanu; prasa ES humanitārajās darbībās vairāk piemērot daudzgadu 
plānošanu un finansējumu un ES attīstības darbībās sistemātiski iekļaut krīzes 
modifikatorus, lai ES partneri varētu efektīvi veicināt minētās saiknes īstenošanu;

22. uzsver, ka DFS 2021.–2027. gadam ir jāsaglabā un jāuzlabo Parlamenta veiktā 
finansējuma izmantošanas pārraudzība un kontrole ar skaidru mehānismu un lēmumu 
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pieņemšanas procesu attiecībā uz nepiešķirto līdzekļu izmaksu, nodrošinot Parlamenta 
ietekmi uz ārējās finansēšanas instrumentu plānošanas un īstenošanas posmu; atkārtoti 
norāda, ka visi priekšlikumi par lielāku elastīgumu ir jālīdzsvaro, uzlabojot 
pārredzamību un pārskatatbildību.
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