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IEROSINĀJUMI 

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

1. Atzinīgi novērtē 2004. gada jūnijā Briselē Eiropadomes pieņemto Konstitucionālā līguma 
galīgo versiju, kuru grūta un sarežģīta darba rezultātā izstrādāja Konvents par Eiropas 
nākotni un Starpvaldību konference; 

2. Uzskata Konstitucionālā līguma izstrādi par vēsturisku soli ceļā uz Eiropas integrāciju, jo 
tas pirmo reizi atzīst, ka attīstības un humānās palīdzības princips un atbildība nosaka 
Eiropas Savienības būtību un rīcību; par svarīgu soli uz priekšu uzskata to, ka attīstības 
politikas mērķi tagad ir jāņem vērā visās ES politikas jomās; 

3. Atzīmē, ka ir palielināta Komisijas loma sarunās par tirdzniecības nolīgumiem un ka 
Eiropas Parlamentam ir, kaut arī ierobežotas, tiesības saņemt informāciju; uzskata to par 
soli pretī lielākai efektivitātei un pārredzamībai; 

4. Atzinīgi novērtē to, ka līdz ar Konstitucionālā līguma pieņemšanu Eiropas Savienība iegūs 
ilgi gaidīto juridiskās personas statusu, kas nodrošinās tai lielāku ietekmi starptautiskā 
līmenī, it īpaši attiecībās ar Apvienoto Nāciju Organizāciju un tās dažādajām aģentūrām; 
uzsver, ka tāpēc ES būs lielāka pārstāvība, atbildība un efektivitāte, kā arī lielāks 
potenciāls attiecībās ar jaunattīstības valstīm; turklāt uzsver, ka Eiropas Savienības 
juridiskās personas statuss uzlabos pašreizējo Komisijas delegāciju statusu visā pasaulē, it 
īpaši Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstīs un, kopumā ņemot, 
visās jaunattīstības valstīs; 

5. Norāda, ka saskaņā ar Konstitucionālo līgumu princips par solidaritāti ar jaunattīstības 
valstīm ir kļuvis par vienu no Eiropas Savienības pamatvērtībām, kas nosaka tās identitāti 
un vada tās rīcību; 

6. Atgādina, ka kopš Eiropas integrācijas procesa sākuma Eiropas iekšējā solidaritāte — 
viena no pamatvērtībām — ir garantējusi stabilitāti un mieru Eiropā; turklāt uzsver, ka 
saskaņā ar šo Eiropas solidaritātes attīstību tagad ES ir spērusi nozīmīgu soli uz priekšu, 
Konstitucionālajā līgumā apliecinot, ka solidaritāti nevar attiecināt tikai uz savu zemi un 
tautu, tā ir jāapliecina arī aiz robežām; 

7. Atzinīgi novērtē globālās solidaritātes atzīšanu par dažādu ES politikas virzienu 
pamatprincipu un atzinīgi novērtē arī to, ka līdz ar Konstitucionālā līguma pieņemšanu 
globālā solidaritāte iedvesmos ES rīcību attīstības un humānās palīdzības jomā; ir 
pārliecināta, ka solidaritātes izvirzīšana globālā līmenī veicinās miera un stabilitātes 
nodrošināšanu pasaulē; 

8. Ievēro, ka tās iepriekšējais atzinums pamatojās uz Konventa par Eiropas nākotni 
sagatavoto pamattekstu, un ir gandarīta, ka Konstitūcijas galīgā versija ietver vairumu tās 
sasniegumu attīstības politikas, starptautiskās sadarbības un humānās palīdzības jomās; 
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tāpēc vēlreiz uzsver to, kas norādīts Anders Wijkman sagatavotajā un 2003. gada jūlijā 
komitejas pieņemtajā iepriekšējā atzinumā1 un tā secinājumos; 

9. Augstu novērtē un par ļoti svarīgu uzskata to, ka nabadzības novēršana ir ietverta 
Konstitucionālajā līgumā kā ES attīstības politikas galvenais mērķis; par īpaši svarīgu 
uzskata tūkstošgades mērķu iekļaušanu visās ES ārējās darbībās; 

10. Izsaka gandarījumu par to, ka daudzi tās ieteikumi ir ietverti Konstitūcijas galīgajā versijā, 
it īpaši tie, kas attiecas uz humānās palīdzības jomu, kur neitralitātes princips ir kļuvis par 
vienu no Konstitūcijas galvenajām vadlīnijām; 

11. Tomēr izsaka nožēlu, ka Starpvaldību konference nav ņēmusi vērā citus attīstības politikai 
svarīgus ieteikumus, piemēram, iekļaut īpašu sadaļu “Kopēja sadarbības politika attīstības 
jomā” vai tiešu norādi uz dažiem ES attīstības sadarbības politikas pamatprincipiem, proti, 
partneru līdztiesību, iesaistīto valstu un iedzīvotāju atbildību par attīstības stratēģijām, kā 
arī visu sabiedrības slāņu, tostarp pilsoniskās sabiedrības, iesaistīšanu; 

12. Ir gandarīta, ka vispārēji piemērojamos noteikumos par Savienības ārējām darbībām “laba 
valsts pārvalde” ir izvirzīta par vienu no Eiropas Savienības ārējās darbības kopējiem 
mērķiem; tomēr izsaka nožēlu, ka tajos nav iekļauta “vispārējas labklājības nodrošināšana 
visā pasaulē”; 

13. Uzsver, ka ir svarīgi, lai attīstības politika joprojām būtu ES un dalībvalstu kopīgas 
kompetences joma, un norāda, ka tādējādi ES un dalībvalstu attīstības politikām citai citu 
jāpapildina un jāpastiprina un ka īstenošanas procedūras jāpieskaņo konkrētām valstīm vai 
reģioniem; atzinīgi novērtē to, ka Konstitucionālais līgums veicina komplementaritātes 
principu; uzsver, ka ES programmas un resursu piešķiršana jāveido un jāpārvalda saskaņā 
ar ilgtermiņa stratēģiju, kas pamatojas uz attīstības mērķiem; 

14. Cieši atbalsta Konstitucionālā līgumā pausto apņemšanos nodrošināt atbilstību starp 
Eiropas Savienības dažādām ārējās darbības jomām; kā arī starp tām un pārējām politikas 
jomām; uzskata, ka saskaņotība dažādajās politikas jomās ir ļoti svarīga, lai īstenotu 
izvirzīto mērķi izskaust nabadzību, un atkārtoti pauž Eiropas Parlamenta apņemšanos 
pārraudzīt saskaņotību; 

15. Ievēro, ka Konstitucionālais līgums skaidri norāda uz Eiropas Attīstības fondu iekļaušanu 
ES vispārējā budžetā, ko jau ilgu laiku prasa Eiropas Parlaments; atzinīgi novērtē 
Komisijas nodomu veikt šīs izmaiņas un uzsver, ka šajā sakarā ir svarīgi garantēt, lai 
pašreizējā EAF līdzekļus nenovirzītu citiem reģioniem vai mērķiem; 

16. Atzīmē, ka Konstitucionālajā līgumā ietverto noteikumu izveidot Eiropas Brīvprātīgo 
humānās palīdzības korpusu, kas skaidri norāda uz Eiropas Savienības interesi iesaistīties 
attīstības jomā; tomēr uzsver, ka ES īpaši rūpīgi un uzmanīgi jānosaka šī korpusa darbība, 
ļaujot tajā piedalīties tikai pieredzējušiem brīvprātīgajiem; pauž viedokli, ka ar šo 
iniciatīvu ir jāstiprina humāno krīžu vietās izvietoto cilvēkresursu kvalitātes un 
profesionālisma paaugstināšanas process, papildinot jau esošās apmācības programmas, 

                                                 
1 Attīstības un sadarbības komitejas atzinums Konstitucionālo jautājumu komitejai par Eiropas Konstitūcijas 
līguma projektu un Eiropas Parlamenta atzinumu par Starpvaldību konferences sasaukšanu, pieņemts 2003. gada 
10. jūlijā. (2003/0902(CNS)) - PE 326.747 
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cieši sadarbojoties ar NVO, izveidojot pieejamo resursu sarakstu un izplatot iepriekš gūto 
labas darbības pieredzi; aicina Komisiju veikt priekšizpēti šā noteikuma turpmākai 
attīstīšanai; uzsver, ka ir nepieciešams apzināties atšķirības starp civilo un militāro vidi, 
kas pastāv kopīgi īstenotos atbruņošanas,, humānās palīdzības, konfliktu novēršanas un 
miera uzturēšanas un atjaunošanas pasākumos, kā tas norādīts III–309(1) pantā; 

17. Atgādina, ka ir īpaši noraizējusies par bērnu stāvokli jaunattīstības valstīs, jo jaunieši ir 
slimību, analfabētisma, bada, cilvēku tirdzniecības un seksuālas izmantošanas pirmie 
upuri un ir spiesti kā kareivji iesaistīties daudzos bruņotos konfliktos; 

18. Tāpēc atzinīgi novērtē to, ka Konstitucionālais līgums piešķir augstu prioritāti bērnu 
tiesībām, atzīstot, ka ES politika un rīcība šajā jomā pamatosies uz Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Bērnu tiesību konvencijas principiem; 

19. Atkārtoti pauž arī lielas bažas par sieviešu stāvokli jaunattīstības valstīs un ir ieinteresēta, 
lai attīstības procesā viņām būtu izšķiroša loma; atzinīgi novērtē visus Konstitūcijā 
iekļautos noteikumus, kas vērsti uz sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības veicināšanu, 
kas ir īpaši svarīgi jaunattīstības valstu attīstībai kopumā, kā paredzēts Pekinas rīcības 
platformā1 un Kairas rīcības plānā; ar gandarījumu atzīmē, ka tagad vienlīdzīgu iespēju 
principa īstenošana visās politikas jomās, kas ietvertas iepriekšējā EK līgumā, attiecas uz 
visām ES ārējām darbībām, pateicoties tam, ka šie divi līgumi ir apvienoti vienā; 

20. Uzskata, ka no attīstības politikas un humānās atbildības viedokļa Konstitucionālā līguma 
burts un gars vērtējams ļoti pozitīvi; 

21. Pauž apņēmību atbalstīt Konstitucionālo līgumu un pilnībā iesaistīties pasākumos, kas 
atbalsta tā apstiprināšanu un ratifikāciju visās dalībvalstīs, kā arī stāšanos spēkā pēc 
iespējas ātrāk. 

                                                 
1 Apvienoto Nāciju Organizācijas ziņojums par ceturto pasaules konferenci par sievietēm, Pekinas deklarācija un 
rīcības platforma — Pekina, 1995. gada 4.–15. septembris (A/CONF.177/20). 
http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en 
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