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IEROSINĀJUMI

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

1. atzinīgi vērtē to, ka Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 208. panta 1. punktā 
ir noteikts, ka „Savienības un dalībvalstu politika attiecībā uz sadarbību attīstības jomā 
viena otru papildina un stiprina”, kas atšķiras no Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 
177. panta 1. punkta redakcijas „Kopienas politika attiecībā uz sadarbību attīstības jomā, 
papildinot dalībvalstu īstenoto politiku”; uzsver, ka tas dod Savienībai plašākas iespējas 
veidot politiku, kam jāveicina donoru darbības saskaņotība, jāuzlabo darba sadale un 
palīdzības efektivitāte, taču kas arī palielina Savienības iestāžu, tostarp Parlamenta, 
atbildību; 

2. atzinīgi vērtē to, ka LESD 208. panta 1. punktā nepārprotami teikts, ka „Savienības 
politikai attīstības jomā galvenais mērķis ir nabadzības mazināšana un ilgākā laika posmā 
– tās izskaušana”, un uzsver, ka šis galvenais mērķis jāuzstāda saistībā ar Tūkstošgades 
attīstības mērķu (TAM) sasniegšanu; atkārtoti pauž viedokli, ka šis attīstības mērķis 
jāņem vērā visos politikas virzienos, kas ietekmē attīstības valstis, un ka Parlamentam 
būs ļoti nozīmīga loma, uzraugot šā Līguma mērķa īstenošanu;

3. atzinīgi vērtē to, ka LESD 214. pantā humānā palīdzība ir atzīta par pilntiesīgu 
Savienības politikas virzienu, kam jāatbilst starptautisko tiesību principiem un 
objektivitātes, neitralitātes un nediskriminēšanas principiem; uzskata, ka III sadaļas 
1. nodaļā (Sadarbība attīstības jomā) un 3. nodaļā (Humānā palīdzība) sniegts skaidrs 
tiesiskais pamats attīstības un humānajai palīdzībai un atspoguļota to integritāte 
Savienības kompetences jomu vidū, uz kurām attiecas parastā likumdošanas procedūra 
(koplēmuma procedūra); 

4. uzstāj, ka komisāru skaita samazināšana no 2014. gada 1. novembra (Eiropas Savienības 
līguma (kas grozīts ar Lisabonas līgumu) 17. panta 5. punkts) nedrīkst būt par iemeslu 
tam, ka tiek likvidēts attīstības sadarbības un humānās palīdzības komisāra amats, un ka 
šim komisāram jāsaglabā atbildība par Savienības attīstības politiku, kā arī par 
ģenerāldirektorātu un dienestiem, kuri ir atbildīgi par šīs politikas izstrādi, politisko 
ieteikumu sagatavošanu un ES sadarbības attīstības jomā politikas vadību, vienlaikus 
cieši sadarbojoties ar Savienības Augsto pārstāvi ārlietu un drošības politikas jomā, lai 
nodrošinātu ārējo darbību atbilstību LESD 208. panta 1. punktam, kurā teikts, ka 
„Politikā, kas var iespaidot jaunattīstības valstis, Savienība ievēro mērķus, kas noteikti 
sadarbībai attīstības jomā”;

5. uzsver, ka par attīstību Eiropas Savienībā jārunā skaļāk, un tā ir jāstiprina ar 
administratīvo struktūru, kas ir atbildīga par politiku un tās īstenošanu; uzsver, ka 
attīstības  un humānā palīdzības komisāram attīstības politika jāvada stingrāk, nekā tas 
notiek patlaban;

6. uzsver, ka Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀD) izveide palīdzēs Komisijai vēl vairāk 
paātrināt par ārējo darbību atbildīgo ģenerāldirektorātu reformu un vienkāršošanu; uzstāj, 
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ka Parlaments ir pilnībā jāiesaista EĀD organizācijas definēšanā; uzsver, ka šim jaunajam 
dienestam par savu darbību pilnībā ir jāatskaitās Parlamentam; tomēr uzstāj, ka atbildība 
gan par politiku sadarbībai attīstības jomā, gan par šīs politikas īstenošanu ir jāpiešķir 
komisāram attīstības sadarbības un humānās palīdzības jomā; 

7. uzstāj, ka, lai nodrošinātu attīstības politikas saskaņotību, joprojām ir vajadzīgs īpašs 
ģenerāldirektorāts attīstībai administratīvā līmenī, kas būtu atbildīgs par ES sadarbības 
attīstības jomā politikas noteikšanu, politiskiem ieteikumiem un politikas pārvaldību;

8. uzsver, ka, lai palielinātu efektivitāti ES sadarbībai attīstības jomā, ir jāizbeidz pašreizējā 
prakse, kur attīstības sadarbības politikas formulēšana, plānošana un īstenošana ir 
nošķirtas; 

9. uzsver, ka jānodrošina saskaņotība un integrēta attīstība, kā arī humānā plānošana 
Āfrikai, Karību un Klusā okeāna reģiona valstīm (ĀKK), Āzijai un Latīņamerikai;

10. aicina Komisiju izlabot pašreizējās pretrunas tās ģenerāldirektorātu struktūrā un pilnvarās 
gan politikas, gan arī budžeta ziņā; aicina, lai Attīstības ģenerāldirektorāts būtu atbildīgs 
par visu ES sadarbību attīstības jomā, par sadarbību ar jaunattīstības valstīm, kas nav 
ĀKK valstis, kā arī par EuropeAid integrēšanu Attīstības ģenerāldirektorātā;

11. atzinīgi vērtē prasību pēc Parlamenta piekrišanas (apstiprinājuma) starptautisku līgumu 
slēgšanai jomās, uz kurām attiecas vai nu parastā likumdošanas procedūra, vai īpašā 
likumdošanas procedūra (kad nepieciešama Parlamenta piekrišana) (LESD 218. panta 
6. punkta a) apakšpunkta v) daļa); uzsver, ka tas uzlabos pārredzamību un Parlamenta 
īstenoto demokrātisko kontroli pār visiem ES sadarbības politikas aspektiem attīstības 
jomā;

12. atzīmē, ka Lisabonas līgumā attiecībā uz sadarbības politiku attīstības jomā spēkā paliek 
koplēmuma procedūra (parastā likumdošanas procedūra); uzsver, ka tam jānozīmē to, ka 
Parlaments būt patiešām tiesīgs pilnībā īstenot demokrātisku kontroli saistībā ar visiem 
ES sadarbības politikas attīstības jomā aspektiem;

13. atzinīgi vērtē to, ka ar Eiropas Savienības līguma (kas grozīts ar Lisabonas līgumu) 
5. panta 3. punktu tiek ieviesta dalībvalstu parlamentu īstenota rūpīga pārbaude attiecībā 
uz subsidiaritātes principa ievērošanu; uzskata, ka lielāka dalībvalstu parlamentu 
iesaistīšanās ES attīstības sadarbības jomā uzlabos Savienības un dalībvalstu savstarpējo 
papildināmību un sabiedrības informētību par Savienības darbībām šajā jomā; uzsver, ka 
Eiropas Parlamentam un dalībvalstu parlamentiem ļoti rūpīgi jāgatavojas šo pienākumu 
pildīšanai;

14. atzinīgi vērtē to, ka ar Lisabonas līgumu ES iekšējos un ārējos mērķos tiek ieviesti 
saistoši nosacījumi bērnu tiesību aizsardzībai;

15. atzinīgi vērtē to, ka ar Lisabonas līgumu tiek svītrots Eiropas Kopienas dibināšanas 
līguma 179. panta 3. punkts, kurš izslēdz Eiropas Attīstības fondu (EAF) no šī līguma 
piemērošanas jomas; atzīmē, ka tas paver ceļu EAF iekļaušanai Eiropas Savienības 
budžetā bez vajadzības pārskatīt šo līgumu; aicina Padomi un Komisiju 2008./2009. gada 
termiņa vidusposma pārskatā iekļaut EAF Eiropas Savienības budžetā, jo tas palielinās 
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svarīgas ES attīstības politikas daļas un tās budžeta demokrātisko likumību;

16. uzsver, ka tikai tad, ja īpaša prioritāte tiks piešķirta attīstības politikas virzienu 
saskaņotībai, Eiropas Savienība spēs īstenot gan attīstības mērķus, gan arī ES vērtības, kā 
tas ir noteikts Lisabonas līgumā;

17. atzinīgi vērtē racionalizētākas iestāžu struktūras perspektīvu ES līmenī, lai koordinētu 
Eiropas ārējo attiecību politikas virzienus, taču brīdina, ka, lai tā būtu patiesi efektīva, 
attīstības politikai ir jābūt pamatotai uz partnerību un īpašumtiesībām ar saņēmējvalstīm.
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