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IEROSINĀJUMI

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

1. pieņem zināšanai Eiropas Revīzijas palātas (“Revīzijas palāta”) īpašo ziņojumu par ES 
palīdzību Mjanmai/Birmai un Komisijas atbildi; šajā sakarā atzinīgi vērtē to, ka ES ir 
bijusi vadošā loma, atbalstot attīstības prioritātes sarežģītos apstākļos un ar 
ierobežotiem personāla resursiem, bet vienlaikus norāda, ka ES palīdzība tika atzīta 
tikai par daļēji efektīvu; atbalsta Revīzijas palātas uzsvērto nepieciešamību pievērst 
pastiprinātu uzmanību iekšzemes ieņēmumu mobilizēšanai, jo īpaši jaunajās tirgus 
ekonomikas valstīs; ņemot vērā dokumentētos noziegumus, ko veikusi Mjanmas armija, 
pauž nopietnas bažas par to, ka Mjanmai no ES budžeta joprojām tiek piešķirts nozaru 
budžeta atbalsts;

2. pauž patiesas bažas par jaunākajos Komisijas priekšlikumos vērojamo nepārtraukto 
tendenci ignorēt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 233/20141 paredzētos 
juridiski saistošos noteikumus, kad runa ir par oficiālās attīstības palīdzības (OAP) 
attiecināmajiem izdevumiem un valstīm, kuras ir tiesīgas saņemt Attīstības sadarbības 
instrumenta (ASI) finansējumu; atgādina, ka ES izdevumu likumība ir viens no pareizas 
finanšu pārvaldības pamatprincipiem un ka politiskiem apsvērumiem nebūtu jāaizēno 
skaidri formulēti juridiskie noteikumi; atgādina, ka ASI, pirmkārt un galvenokārt, ir 
instruments, kas izstrādāts cīņai ar nabadzību;

3. atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir reaģējusi uz Parlamenta piezīmēm par ārējās palīdzības 
pārvaldības ziņojumiem (EAMR) un galvenajiem snieguma rādītājiem, kas iekļauti 
Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa rezolūcijā par 2016. finanšu gada budžeta izpildes 
apstiprināšanu2, un ir veikusi izmaiņas, lai tos uzlabotu; norāda, ka Komisija 2017. gada 
EAMR ir nosūtījusi Parlamentam bez konfidencialitātes ierobežojumiem, bet pauž 
nožēlu, ka piekļuve minētajiem ziņojumiem faktiski ir kļuvusi apgrūtinošāka; cer, ka 
nākotnē Parlamentam būs vieglāk piekļūt minētajiem ziņojumiem; 

4. pauž nožēlu par to, ka Komisijas gada ziņojums par Eiropas Savienības instrumentiem 
ārējo darbību finansēšanai arvien biežāk tiek publicēts vēlu, praktiski kavējot 
Parlamenta pārraudzību un publisko pārskatatbildību, un ziņojums par 2016. gadu tika 
publicēts tikai 2018. gada martā, savukārt ziņojums par 2017. gadu joprojām vēl nav 
pieejams; aicina Komisiju vēlākais līdz 2019. gada septembra beigām publicēt ziņojumu 
par 2018. gadu un saglabāt šo grafiku turpmākajiem gadiem;

5. pauž nožēlu par to, ka katrā gada darbības pārskatā kopš 2012. gada Komisijas 
Starptautiskās sadarbības un attīstības ģenerāldirektorātam ir nācies formulēt atrunu par 
pakārtoto darījumu pareizību, kas norāda uz nopietniem iekšējās pārvaldības 
trūkumiem; 

6. norāda uz ārkārtīgi negatīvajiem Eiropas Revīzijas konstatējumiem par publiskā un 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regula (ES) Nr. 233/2014, ar ko izveido finanšu 
instrumentu sadarbībai attīstības jomā 2014.–2020. gadam (OV L 77, 15.3.2014., 44. lpp.).
2 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.



PE631.872v03-00 4/7 AD\1176451LV.docx

LV

privātā sektora partnerībām1 (PPP) un Revīzijas palātas ieteikumu “neveicināt PPP
intensīvāku un plašāku izmantošanu” Savienībā; aicina Komisiju pilnībā ņemt vērā šo 
ieteikumu attiecībā uz PPP jaunattīstības valstīs, kur apstākļi PPP sekmīgai īstenošanai 
ir vēl sarežģītāki nekā ES;

7. norāda, ka 2017. gadā Komisija parakstīja līgumus ar ANO aģentūrām, kuru vērtība bija 
gandrīz 253,5 miljoni EUR iemaksās no ES budžeta, visvairāk līdzekļu piešķirot ANO 
Attīstības programmai (119,21 miljons EUR), UNICEF (29,34 miljoni EUR) un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Projektu pakalpojumu birojam (20,05 miljoni EUR), un 
līgumus ar Pasaules banku par 174,11 miljoniem EUR;

8. uzskata, ka miera, drošības un tiesiskuma veicināšana jaunattīstības valstīs ir ļoti svarīga 
Savienībai, lai risinātu migrācijas pamatcēloņus; atzīst, ka izdevumiem drošības jomā ir 
īpaši svarīga nozīme pašreizējos centienos visaptveroši nodrošināt drošības un attīstības 
sasaisti un sasniegt Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam 16. mērķi;

9. atgādina, ka ES ir kopīgi apņēmusies nodrošināt 0,7 % no nacionālā kopienākuma kā 
OAP; aicina Komisiju un dalībvalstis sagatavot un iesniegt reālistisku grafiku šādam 
pakāpeniskam palielinājumam minētā līmeņa sasniegšanai; pauž nožēlu par to, ka ES un 
tās dalībvalstis 2017. gadā nav guvušas panākumus šā mērķa sasniegšanā, jo kopējā ES 
OAP samazinājās no 0,51 % līdz 0,50 % un vairākas valstis samazināja savu OAP, 
apstiprina, ka Savienības attīstības palīdzība būtu jāizlieto efektīvāk un ka OAP būtu 
jānovirza nozarēm, kurās tā ir visvairāk vajadzīga, proti, spēju veidošanai, labai 
pārvaldībai, veselībai, izglītībai, lauksaimniecībai, ūdensapgādei, sanitārijai un 
enerģētikai; uzsver, ka ir nepieciešams saglabāt atbalstu vietējā līmenī apmācītu 
tehnisko ekspertu iesaistīšanai; atgādina par apņemšanos nodrošināt OAP 0,15–0,20 % 
apmērā no NKI vismazāk attīstītajām valstīm īstermiņā un sasniegt 0,20 % līdz 2030. 
gadam; 

10. ņemot vērā atbalsta veidu maiņu no tiešajām dotācijām uz trasta fondiem un apvienotu 
finansējumu, cita starpā izmantojot Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai, aicina Padomi, 
Komisiju un Eiropas Investīciju banku kopīgi ar Eiropas Parlamentu pieņemt iestāžu 
nolīgumu par pārredzamību, pārskatatbildību un parlamentāro kontroli, balstoties uz 
politikas principiem, kas izklāstīti jaunajā Eiropas Konsensā par attīstību;

11. prasa paplašināt programmu “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem”, īstenojot to arī ārpus 
Eiropas, jo īpaši jaunattīstības valstīs, vienlaikus nodrošinot nepieciešamos finanšu 
līdzekļus;

12. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ieteikumus NVO izmantotā ES finansējuma 
pārredzamības uzlabošanai, kas tika publicēti Īpašajā ziņojumā Nr. 2018/35, kurā cita 
starpā Komisijai ir ieteikts nodrošināt, lai tās grāmatvedības sistēmā ietvertā informācija 
par NVO būtu ticamāka, un uzlabot informāciju, kas savākta par NVO izmantoto 
finansējumu; tādēļ aicina Komisiju šos priekšlikumus īstenot līdz pašreizējā pilnvaru 
termiņa beigām;

13. pilnībā atzīst daudzu problēmu sarežģītību un nepieciešamību īstenot daudzveidīgus un 

                                               
1 Īpašais ziņojums Nr. 9/2018 “Publiskā un privātā sektora partnerība Eiropas Savienībā: plaši izplatītas nepilnības 
un ierobežoti ieguvumi”
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papildinošus pasākumus, tomēr uzstāj, ka ir nepieciešams nodrošināt skaidrību attiecībā 
uz finansēšanas kārtību un starptautisko saistību ievērošanu;

14. prasa īstenot uz stimuliem balstītu pieeju, ieviešot principu „vairāk par vairāk” un 
ņemot par piemēru Eiropas kaimiņattiecību politiku; uzskata, ka jo vairāk un ātrāk 
valsts īsteno iekšējās reformas demokrātisko iestāžu veidošanai un nostiprināšanai, 
cilvēktiesību ievērošanai un tiesiskuma īstenošanai, jo vairāk atbalsta tai būtu jāsaņem 
no Savienības puses;

15. atzīst, ka nevienas valsts attīstība nekad nav notikusi bez tirdzniecības attiecību 
padziļināšanas ar savām kaimiņvalstīm un citām pasaules valstīm; turklāt mudina 
finansēt atbalstu tirdzniecības pasākumiem, lai jaunattīstības valstis turpmāk varētu 
lielākā mērā piedalīties globālās vērtību ķēdēs; šajā sakarā uzsver lielākas uzmanības 
pievēršanu digitālajai savienojamībai, lai panāktu līdzsvarotāku globalizācijas labuma 
sadalījumu jaunattīstības valstu interesēs;

16. uzsver to, ka ļoti svarīgi ir atbalstīt mikrouzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus, un 
jo īpaši prasa izveidot vietējos risinājumus, lai uzlabotu finansējuma pieejamību, 
papildus nostiprinot mikrofinansējuma aizdevumu un garantiju sistēmas;

17. uzsver, ka ir svarīgi palielināt līdzekļu piešķīrumu ar mērķi atbalstīt labu pārvaldību, 
demokrātiju un tiesiskumu jaunattīstības valstīs, lai veicinātu atbildīgas un pārredzamas 
iestādes, atbalstītu spēju veidošanu un sekmētu līdzdalīgu lēmumu pieņemšanu un 
publisku piekļuvi informācijai;

18. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt tīru ūdeni un būvēt papildu notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas;

19. vērš uzmanību uz enerģētiskās nabadzības mērogu un ietekmi jaunattīstības valstīs un 
Savienības būtisko iesaistīšanos šādas nabadzības mazināšanas pasākumos; uzsver, ka ir 
vajadzīgi spēcīgi un saskaņoti attiecīgo valstu valdību un ieinteresēto personu centieni, 
lai samazinātu enerģētisko nabadzību.
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