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IEROSINĀJUMI

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

1. atzinīgi vērtē to, ka ES sekmīgi uzsāka Eiropas Investīciju plāna un Eiropas Fonda 
ilgtspējīgai attīstībai darbību, par ko uzskatāmi liecina tas, ka līdz 2018. gada 
novembrim tika apstiprināti 28 garantijas instrumenti par kopējo summu 1,54 miljardu 
EUR apmērā, kas varētu nodrošināt kopējo investīciju pieejamību 17,5 miljardu EUR 
apmērā; uzsver, ka līdz šim vēl nav veikts nekāds īstenošanas rezultātu novērtējums un 
ka ir pāragri izdarīt secinājumus par darbības jomas un līdzekļu klāsta paplašināšanu; 
uzsver vienpadsmitā EAF vidusposma novērtējuma konstatējumus attiecībā uz to, ka 
apvienošana mobilizē papildu resursus tikai 50 % gadījumu; tādēļ pauž nožēlu par to, ka 
Komisija nākamajam 2021.–2027. gada finansēšanas periodam ir ierosinājusi vairāk 
līdzekļu apvienotajam finansējumam;

2. atzinīgi vērtē EAF iekļaušanu budžetā, kas paredzēta Komisijas priekšlikumā par 
nākamo ES kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības 
instrumentu (NDICI);

3. norāda uz ārkārtīgi negatīvajiem Eiropas Revīzijas konstatējumiem par publiskā un 
privātā sektora partnerībām (PPP)1 un Revīzijas palātas ieteikumu “neveicināt PPP 
intensīvāku un plašāku izmantošanu” ES; aicina Komisiju pilnībā ņemt vērā šo 
ieteikumu attiecībā uz PPP jaunattīstības valstīs, kur apstākļi PPP sekmīgai īstenošanai 
ir vēl sarežģītāki nekā Savienībā;

4. pauž bažas par vienpadsmitā EAF vidusposma novērtējuma konstatējumiem, kuros 
secināts, ka “pastāv reāli draudi, ka EAF būs spiests nodrošināt atbildes pasākumus 
programmām, kas to attālinātu no šā fonda primārā nabadzības mazināšanas mērķa un 
ko ir grūti apvienot ar EAF pamatvērtībām, neapdraudot jomas, kurās tas ir sasniedzis 
labus panākumus”, un ka “neraugoties uz apspriedēm, valdību un pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju uzskati (ar dažiem konkrētiem izņēmumiem, piemēram, Klusā 
okeāna reģionā) plānošanā parasti netiek ņemti vērā”, un ka “vienpadsmitā EAF 
plānošanā tiek izmantota augšupēja pieeja, lai piemērotu koncentrācijas principu, taču 
tas tiek darīts uz Kotonū nolīguma galvenā partnerības principa rēķina”; pauž nožēlu, ka 
Komisija līdz šim ir pilnībā ignorējusi šos konstatējumus;

5. atkārtoti norāda uz Revīzijas palātas ziņojuma galvenajiem konstatējumiem attiecībā uz 
Bêkou trasta fondu, cita starpā uz to, ka fonda izveide Centrālāfrikas Republikas 
apstākļos bija atbilstīga un ka tās ietekme bija pozitīva; uzsver, ka šis novērtējums lielā 
mērā atspoguļojās secinājumos, kurus sagatavoja Attīstības komitejas ad hoc delegācija 
pēc Centrālāfrikas Republikas apmeklējuma 2018. gada februārī un kuros delegācija 
secināja, ka „ka fonds var pienācīgi risināt vajadzības gan attiecībā uz rehabilitāciju, 
gan iztikas līdzekļu nodrošināšanu un ilgtermiņa attīstību”; atgādina, ka fonds tika 
izveidots kā ES ārkārtas trasta fonds ar 60 mēnešu termiņu, kas beigsies 2019. gada 
jūlijā, un ka tā pagarināšana šķiet lietderīga, taču tai būs vajadzīga Eiropas Parlamenta 

                                               
1 Īpašais ziņojums Nr. 9/2018 “Publiskā un privātā sektora partnerība Eiropas Savienībā: plaši izplatītas 
nepilnības un ierobežoti ieguvumi”.
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piekrišana;

6. ņem vērā Eiropas Savienības Ārkārtas trasta fonda Āfrikai (ESTF) sasniegumus; tomēr 
atgādina, ka ESTF finansējumu, kas tiek gūts no attīstības budžeta pozīcijām, nedrīkst 
izmantot drošības pasākumiem, kuri apdraud migrantu tiesības; atgādina, ka 
galvenajiem ES attīstības sadarbības mērķiem ir jābūt nabadzības izskaušanai un 
ilgtspējīgai attīstībai; uzsver, ka ESTF projektos cilvēktiesībām ir jābūt svarīgiem 
plānošanas elementiem un ar šiem projektiem ir jāveicina cilvēktiesību īstenošana 
attiecīgajās valstīs; stingri iesaka ESTF programmās veicināt dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm, kā arī aizsargāt visneaizsargātākās 
personas, tostarp bērnus un personas ar invaliditāti;

7. norāda uz daudzajām bažām, ko attiecībā uz ESTF īstenošanu paudusi Eiropas Revīzijas 
palāta1 un vienpadsmitā EAF vidusposma novērtējuma sagatavotāji: 

 projektu īstenošanas procesa paātrināšanu ESTF spēja ietekmēt tikai ierobežotā 
mērā, salīdzinot ar tradicionālo palīdzību attīstības jomā;

 bažas par to, cik efektīvi un ilgtspējīgi ir ESTF projekti, kā arī par Savienības 
spēju cieši uzraudzīt to īstenošanu;

 Ziemeļāfrikas un Āfrikas raga “logos” nav dokumentētu kritēriju projektu 
priekšlikumu atlasei;

 nopietni trūkumi rezultātu mērīšanā;

 nav konkrēta riska novērtēšanas regulējuma;

uzskata — ņemot vērā šos konstatējumus, ESTF pievienotā vērtība ir ļoti apšaubāma;

8. pauž nožēlu par to, ka 2017. gadā astotajā, devītajā, desmitajā un vienpadsmitajā EAF 
reģistrētajos izdevumos ir būtisks kļūdu līmenis un ka kļūdu īpatsvars pieaug pretēji ES 
vispārējā budžeta izdevumiem; uzsver to, ka kļūdas galvenokārt rodas darījumos 
saistībā ar starptautisko organizāciju un dalībvalstu sadarbības aģentūru īstenotajiem 
projektiem un ka 36 % pārbaudīto šāda veida darījumu bija skaitļos izsakāmas kļūdas, 
kas ir ļoti daudz; mudina Komisiju sniegt detalizētus paskaidrojumus attiecībā uz šiem 
konstatējumiem un iesniegt Eiropas Parlamentam skaidru plānu, kurā izklāstīti 
pasākumi, kas vajadzīgi, lai labotu šo ļoti satraucošo situāciju;

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

10. uzsver Revīzijas palātas negatīvos konstatējumus attiecībā uz ES atbalstu Āfrikas 
drošībai, kuru bieži finansē, izmantojot EAF:

 Nigēras un Mali iekšējās drošības spēku spēju nostiprināšana ir bijusi lēna, un 

                                               
1 Īpašais ziņojums Nr. 32/2018.
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pastāv nopietnas bažas par līdzatbildību un ilgtspējību1;

 ES atbalstam Āfrikas miera un drošības sistēmai (APSA) ir bijusi neliela ietekme2.

uzsver arī nopietno risku attiecībā uz to, ka ES atbalsts, ko, izmantojot Āfrikas Miera 
nodrošināšanas fondu, sniedz burundiešu karavīriem, kas piedalās AMISOM misijā, 
netieši finansē Burundi režīmu, uz kuru attiecas ES sankcijas; atgādina, ka 
Starptautiskās sadarbības un attīstības ĢD jau vairākus gadus ir paudis atrunas attiecībā 
uz tā izdevumiem Āfrikas Miera nodrošināšanas fonda izdevumiem;

11. šajā sakarībā uzskata, ka uzmanība, ko ES arvien vairāk velta saiknei starp drošību un 
attīstību, rada nopietnas problēmas saistībā ar pareizu finanšu pārvaldību, un aicina 
Komisiju un EĀDD īstenot daudz piesardzīgāku pieeju attiecībā uz ES atbalstu Āfrikas 
drošībai;

12. pauž lielas bažas par to, ka 2016., 2017. un 2018. gadā bads pasaulē palielinājās un 
tagad vairāk nekā 820 miljoni cilvēku cieš no hroniska uztura trūkuma, savukārt ES un 
tās dalībvalstu oficiālās attīstības palīdzības īpatsvars pārtikas un uztura nodrošinājuma 
jomā ir samazinājies no aptuveni 8 % 2014. gadā līdz 6 % 2016. gadā, un 2017. gadā 
ievērojami samazinājās budžeta saistību apjoms pārtikas nodrošinājumam saistībā ar 
Komisijas pārvaldītajiem instrumentiem;

13. norāda, ka 2017. gadā Komisija parakstīja līgumus ar ANO aģentūrām, kuru vērtība bija 
vairāk nekā 411 miljoni EUR iemaksās no EAF, visvairāk līdzekļu piešķirot ANO 
Attīstības programmai (166,33 miljoni EUR), FAO (152,86 miljoni EUR) un UNICEF 
(98,44 miljoni EUR), un līgumus ar Pasaules banku par 92 miljoniem EUR;

14. ņemot vērā Apvienotās Karalistes nozīmīgo lomu attīstības jomā, uzsver, ka ir jāsaglabā 
ciešas saiknes starp Savienību un Apvienoto Karalisti pēc tās izstāšanās, lai pēc iespējas 
samazinātu ar to saistītos zaudējumus;

15. atkārtoti pauž stingrus iebildumus pret to, ka 2017. gadā Komisija iesniedza un EAF 
komiteja pieņēma Eritrejas valsts indikatīvo programmu un gada rīcības programmu, 
neraugoties uz to, ka nebija pārliecinošu pierādījumu par reformām vai uzlabojumiem 
cilvēktiesību jomā Eritrejā; atgādina Komisijas un augstās pārstāves apņemšanos 
regulāri informēt Parlamentu par šo jautājumu;

16. mudina Komisiju labāk definēt un skaidri novērtēt katrā gadījumā sasniedzamos 
attīstības rezultātus un, galvenais, pastiprināt kontroles mehānismus attiecībā uz 
saņēmējvalstu rīcību korupcijas, cilvēktiesību ievērošanas, tiesiskuma un demokrātijas 
jomā; pauž dziļas bažas par budžeta atbalsta potenciālo izmantošanu valstīs, kurās trūkst 
demokrātiskās uzraudzības vai nu tādēļ, ka tajās nav funkcionālas parlamentārās 
demokrātijas, pilsoniskās sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu brīvību, vai arī tādēļ, ka 
uzraudzības iestādēm nav pienācīgas kapacitātes;

17. ņemot vērā atbalsta veidu maiņu no tiešajām dotācijām uz trasta fondiem un apvienotu 

                                               
1 Īpašais ziņojums Nr. 15/2018 “Nigēras un Mali iekšējās drošības spēku spēju nostiprināšana: tikai 
ierobežota un lēna virzība”.
2 Īpašais ziņojums Nr. 20/2018 “Āfrikas miera un drošības sistēma: ES atbalsts ir jāpārorientē”.
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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;

18. atzinīgi vērtē sarunu procesu attiecībā uz nolīgumu, kas sekos Kotonū nolīgumam, lai 
saglabātu ĀKK un ES regulējumu;

19. 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 sistēmu;

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

21. atzinīgi vērtē Eiropas 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;

22. 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;

23. 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 sakarībā uzsver lielākas uzmanības 
pievēršanu digitālajai savienojamībai, lai panāktu līdzsvarotāku globalizācijas labuma 
sadalījumu jaunattīstības valstu interesēs;

24. 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;

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

26. 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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