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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju savā 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzīmē, ka Lisabonas līguma (jaunā līguma) 9.c panta 6. punkts nosaka, ka „Ārlietu 
padome izstrādā Savienības ārpolitisko darbību, pamatojoties uz Eiropadomes noteiktām 
stratēģiskām pamatnostādnēm, un nodrošina Savienības darbību konsekvenci”, un 
9.e panta 4. punkts nosaka, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks/Augstais pārstāvis 
„nodrošina Savienības ārējās darbības konsekvenci”;

2. atzinīgi vērtē to, ka jaunā līguma V sadaļas I. nodaļas 10.a panta 2. punktā ir skaidri 
noteikts, ka viens no ES ārējo darbību mērķiem ir veicināt „jaunattīstības valstu 
ilgtspējīgu ekonomisku, sociālu un vides attīstību, lai sasniegtu galveno mērķi – izskaustu 
nabadzību,” un „palīdzētu iedzīvotājiem, valstīm un reģioniem, kurus skārušas dabas vai 
cilvēku izraisītās katastrofas”;

3. atzinīgi vērtē to, ka Līguma par Eiropas Savienības darbību piektās daļas (Savienības ārējā 
darbība) III sadaļā (Sadarbība ar trešām valstīm un humānā palīdzība) sadarbība attīstības 
jomā ir neatkarīga joma, kas ir līdzvērtīga citām politikas jomām;

4. atzinīgi vērtē arī to, ka Līgumā par Eiropas Savienības darbību (188.j pantā) politika 
humānās palīdzības jomā atzīta par pilnvērtīgu Eiropas Savienības politiku, ņemot vērā, 
ka ES ir vislielākais humānās palīdzības sniedzējs pasaulē; atzīmē, ka pēc šāda veida 
atzīšanas, rūpīgi apdomājot šo jautājumu, 2007. gada 18. decembrī trīs iestādes panāca 
Eiropas konsensu par humāno palīdzību;

5. atzinīgi vērtē to, ka Līgumā par Eiropas Savienības darbību (188.d pantā) atzīts, ka ES 
politikas attīstības jomā galvenais mērķis ir „nabadzības mazināšana un ilgākā laika 
posmā — tās izskaušana”; uzstāj, ka šis prioritārais mērķis ir jāizskata Tūkstošgades 
attīstības mērķu kontekstā, ņemot vērā saistības, ko starptautiskā kopiena uzņēmās ANO 
Tūkstošgades augstākā līmeņa sanāksmē 2000. gadā;

6. atzinīgi vērtē to, ka jaunajā līgumā ir iekļauti saistoši noteikumi par bērnu tiesību 
aizsardzību, īstenojot Eiropas Savienības iekšpolitikas un ārpolitikas mērķus;

7. atzinīgi vērtē to, ka Līgumā par Eiropas Savienības darbību (188.d pantā) noteikts, ka ES 
politika un dalībvalstu sadarbības politika attīstības jomā „viena otru papildina un 
stiprina”, kas nozīmē, ka dalībvalstīm un ES jācenšas panākt donoru darbību lielāka 
saskaņotība un labāka darba sadale, tādējādi veicinot palīdzības efektivitāti;

8. cer, ka šī prasība par ES un dalībvalstu darbību savstarpēju papildināšu ļaus skaidrāk 
noteikt Komisijas un dalībvalstu lomu, kā tas prasīts EDSO Attīstības veicināšanas 
komitejas novērtējumā (2007. gada jūnijs), un ievērojami veicinās kopējo politiku 
attīstības jomā, ļaujot labāk saskaņot dažādu dalībvalstu darbības un novēršot dalībvalstu 
un Komisijas darbību pārklāšanos, tādējādi uzlabojot rentabilitāti un palīdzības 
efektivitāti;
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9. atzīmē, ka atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 188.d pantam „politikā, kas 
var iespaidot jaunattīstības valstis, Savienība ievēro mērķus, kas noteikti sadarbībai 
attīstības jomā”; uzsver, ka tikai tad, ja politikas saskaņotība attīstības jomā tiks padarīta 
par prioritāru mērķi, ES varēs sasniegt jaunajā līgumā noteiktos ES mērķus šajā jomā un 
vērtības; uzsver, ka pēc kopējās lauksaimniecības politikas 2008. gada termiņa 
vidusposma pārskata vajadzētu pieņemt konkrētus un noteiktus pasākumus, kas 
nodrošinātu pilnīgu saskaņotību ar ES attīstības politikas mērķiem, piemēram, 
tirdzniecību traucējošu subsīdiju pakāpenisku atcelšanu; 

10. uzsver, ka, lai nodrošinātu politikas saskaņotību attīstības jomā, administratīvajā līmenī 
vēl joprojām ir nepieciešams īpašs Attīstības ģenerāldirektorāts, kurš būtu atbildīgs par 
politikas izstrādi, politisku padomu sniegšanu un politikas pārvaldi ES attīstības 
sadarbības jomā, un politiskajā līmenī — komisārs, kurš būtu īpaši atbildīgs par ES 
attīstības politiku visās jaunattīstības valstīs un kurš varētu veicināt ES vajadzības 
attīstības politikas jomā gan Komisāru kolēģijā, gan sadarbībā ar Padomi;

11. aicina Komisija novērst pastāvošās pretrunas saistībā ar ģenerāldirektorāta struktūru un tā 
funkcijām, gan no politikas, gan budžeta viedokļa raugoties; aicina visu ES attīstības 
sadarbību, tostarp sadarbību ar ĀKK valstu grupā neietilpstošām jaunattīstības valstīm, 
uzticēt Attīstības ģenerāldirektorātam un EuropeAid integrēt Attīstības 
ģenerāldirektorātā;

12. aicina Komisiju un Padomi, ņemot vērā, ka liela daļa ES ārējo attiecību ir un būs saistītas 
ar attīstības sadarbību, nodrošināt, ka Attīstības ģenerāldirektorāta un dalībvalstu 
ministriju eksperti attīstības jautājumos ir atbilstošā veidā iesaistīti ārējās darbības 
dienesta izveidē un paša dienesta darbībā;

13. atzinīgi vērtē parastās likumdošanas procedūras (koplēmuma procedūras) paplašināšanu 
un uzsver, ka tam jānozīmē to, ka Parlaments būt patiešām tiesīgs īstenot demokrātisku 
kontroli saistībā ar visiem ES sadarbības politikas attīstības jomā aspektiem;

14. uzsver, ka Parlamentam, lai tas varētu efektīvā veidā uzraudzīt to tiesību aktu īstenošanu, 
kuri nodrošina jaunā līguma noteikumu realizāciju, ir pēc iespējas efektīvāk jāstrukturē 
un jāorganizē sava darbība;

15. pauž nožēlu par to, ka pagātnē gan Padome, gan Komisija negribēja atzīt Parlamenta 
tiesības īstenot pilnīgu kontroli; atzinīgi vērtē nesenos uzlabojumus, kas panākti ar 
iestāžu nolīgumu par komitoloģiju, šim nolīgumam esot pirmajam solim šajā virzienā;

16. šajā sakarā aicina paplašināt tās jomas, uz kurām attiecas regulatīvā kontroles procedūra;

17. atzinīgi vērtē to, ka jaunajā līgumā ir dzēsts Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 
179. panta 3. punkts, ar kuru Eiropas Attīstības fonds (EAF) tiek izslēgts no šā līguma 
darbības jomas, un atzīmē, kas tas ļauj, nepārskatot līgumu, EAF iekļaut ES budžetā; 
aicina Padomi un Komisiju 2008./2009. gada termiņa vidusposma pārskatā EAF iekļaut 
ES budžetā, tādējādi palielinot ES attīstības politikas nozīmīgas sastāvdaļas un EAF 
budžeta demokrātisko leģitimitāti;
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