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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 „Eiropas 
Savienības sadarbības politikai attīstības jomā galvenajam mērķim jābūt nabadzības 
mazināšanai un ilgākā laika posmā – tās izskaušanai”, un uzsver, ka 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, ka arī par 
ģenerāldirektorātu un dienestiem, kuri ir atbildīgi par šīs politikas izstrādi, ES sadarbības 
attīstības jomā politikas vadību un politisko ieteikumu sagatavošanu, 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 Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀD) izveide palīdzēs Komisijai turpināt un 
paātrināt par ārējo darbību atbildīgo ģenerāldirektorātu reformu un vienkāršošanu un ka 
tostarp atbildība gan par politiku sadarbībai attīstības jomā, gan par šīs politikas 
īstenošanu ir jāpiešķir komisāram attīstības sadarbības un humānās palīdzības jomā; 
uzsver, ka šim jaunajam dienestam par savu darbību jāatskaitās Parlamentam;

6. uzsver, ka, lai palielinātu efektivitāti ES sadarbībai attīstības jomā, kā arī lai veidotu 
funkcionējošus sadarbības mehānismus starp dažādiem ar ārējām darbībām saistītajiem 
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dienestiem, strādājot pie EĀD izveides, ir jāizbeidz pašreizējā prakse, kur attīstības 
sadarbības politikas formulēšana, plānošana un īstenošana ir nošķirtas; uzsver, ka 
Parlaments ir pilnībā jāiesaista šā EĀD izveidē;

7. 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. panta a) un v) apakšpunkts); uzsver, ka tas uzlabos pārredzamību un Parlamenta 
īstenoto demokrātisko kontroli saistībā ar visiem ES sadarbības politikas aspektiem 
attīstības jomā;

8. atzinīgi vērtē dalībvalstu parlamentu īstenoto kontroli, kas ieviesta ar Eiropas Savienības 
līguma (kas grozīts ar Lisabonas līgumu) 5. panta 3. punktu, 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.
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