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PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. atsižvelgdamas į didėjančius uždavinius, kurie yra svarbūs pasaulio ir regionų 
stabilumui, pabrėžia poreikį gerokai padidinti asignavimų ES išorės veiksmams pagal 
naują daugiametę finansinę programą (DFP) sumą, kartu išsaugant ES vertybėmis, 
demokratija, teisinės valstybės principu, pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms 
teisėms grindžiamą užsienio politiką; pažymi, kad Komisija pasiūlė kuklų ir realų 
finansavimo padidinimą, ir ragina toliau atitinkamai didinti su išorės veiksmais 
susijusius įsipareigojimus, kuriuos reikia užtikrinti tarpinstitucinėse derybose;

2. primena savo poziciją, kad Europos kaimynystės priemonė, Pasirengimo narystei 
paramos priemonė (PNPP III) ir Europos demokratijos ir žmogaus teisių priemonė, 
įskaitant jų tikslus ir siekius, turėtų būti įgyvendinamos kaip nepriklausomos priemonės, 
atsižvelgiant į jų specifinį pobūdį, ir pabrėžia, kad reikia išvengti skirtingų politikos 
priemonių konkuravimo; primygtinai ragina stiprinti teminių ir geografinių programų 
ryšį, turint mintyje, kad daugelis klausimų, kaip antai žmogaus teisės, lyčių lygybė, 
neįgalių asmenų nediskriminavimas ir klimato kaita, yra kompleksiniai; taip pat 
primena savo prašymą išlaikyti esamą finansinę pusiausvyrą skirstant išteklius Europos 
Sąjungos pietinėms ir rytinėms kaimynėms; 

3. primena, kad priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos (IcSP), yra vienintelė 
ES priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią civiliniams konfliktams, įskaitant 
tarpininkavimą, dialogą ir susitaikymą; apgailestauja, kad į dabartinį Komisijos 
pasiūlymą dėl Kaimynystės, plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės 
(KPTBP) sukūrimo neįtraukti svarbūs IcSP aspektai, pvz., parama susitaikymo 
komisijoms, veiksmai dėl vaikų karių, kova su neteisėtu šaunamųjų ginklų naudojimu 
arba nuo ginkluoto smurto nukentėjusių asmenų reabilitacija; 

4. palankiai vertina pasiūlymą įtraukti Europos plėtros fondą (EPF) į ES biudžetą ir ragina 
sustiprinti Parlamentui suteiktus tikrinimo įgaliojimus;

5. primygtinai ragina įtraukti konkrečius su lyties aspektu susijusius tikslus didinant šiai 
sričiai skiriamą biudžetą;

6. pakartoja, kad vykdant dabartinės išorės finansavimo priemonių sistemos reformą 
reikėtų padidinti atskaitomybę, skaidrumą, demokratinę ir parlamentinę priežiūrą, 
veiksmingumą ir nuoseklumą, tuo pat metu atsižvelgiant į strateginius Sąjungos 
prioritetus; pabrėžia, kad šių tikslų neįmanoma pasiekti be solidžios valdymo struktūros, 
kuri sudarytų sąlygas vykdyti politinę priežiūrą, būtų grįsta strategija, įtrauki ir 
atskaitinga ir kurią įdiegiant būtų nustatyti aiškūs tikslai, lyginamieji standartai ir 
stebėsenos bei vertinimo mechanizmai, įskaitant tvirtesnį rezultatais grindžiamo 
biudžeto sudarymo požiūrį; tai pat pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad pilietinė 
visuomenė dalyvautų formuojant ir įgyvendinant ES išorės veiksmus; apgailestauja dėl 
to, kad Komisijos pasiūlyme dėl Kaimynystės, plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonės (KPTBP) ir Pasirengimo narystei paramos priemonės (PNPP III) iš esmės 
nesama tokių nuostatų dėl valdymo aspektų ir kad pagal jas nenumatyta jokių konkrečių 
Europos Parlamento dalyvavimo strategiškai pasirenkant prioritetus ir finansavimą 
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mechanizmų; todėl pažymi, kad dabartinis šių pasiūlymų variantas nėra priimtinas;

7. pripažįsta didesnio lankstumo poreikį; vis dėlto primygtinai pabrėžia, kad lėšos, 
skiriamos siūlomiems vadinamiesiems naujiems uždaviniams ir prioritetams 
įgyvendinti, negali būti naudojamos kitiems tikslams, pvz., migracijos valdymo ir 
saugumo tikslams, ir kad didesnis lankstumas negali būti užtikrintas nesilaikant 
ilgalaikių politikos tikslų ir mažinant Europos Parlamento galimybes naudotis savo 
politinio valdymo ir tikrinimo teisėmis; mano, kad reikia numatyti aiškius kriterijus dėl 
to, kaip turėtų būti skirstomos rezervo lėšos, taip pat numatyti tinkamą stebėsenos 
mechanizmą; 

8. griežtai kritikuoja tai, kad vienas iš 17 straipsnyje minimiems veiklos rezultatais 
grindžiamiems asignavimams taikomų kriterijų, pagal kuriuos nustatomi papildomi 
finansiniai asignavimai, yra „bendradarbiavimas migracijos klausimais“; pabrėžia, kad 
pradinis principo „parama pagal pažangą“ tikslas buvo kurti tvirtesnę partnerystę su 
tomis kaimyninėmis šalimis, kurios daro didesnę pažangą įgyvendindamos demokratinę 
reformą, ir kad vertinant „bendradarbiavimą migracijos klausimais“ šis principas 
šiurkščiai pažeidžiamas ir ES nepaiso ES sutarties 21 straipsnyje nustatytų principų;

9. pabrėžia, kad reikia užtikrinti demokratiškesnes diskusijas dėl ES išorės pagalbos, taip 
pat užtikrinant aktyvesnį Europos Parlamento įsitraukimą į strateginį ES išorės veiksmų 
priemonių politinį valdymą;

10. mano, kad gynybos priemonių grupei skirtos lėšos turėtų būti panaudojamos tik 
gynybos tikslais, pavyzdžiui, su gynyba susijusiai veiksmų, vykdomų naudojant 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę, Europos gynybos fondą ir įgyvendinant 
programą „Europos horizontas“, daliai, įskaitant dvejopo naudojimo infrastruktūrą ir 
turtą – pagrindines priemones, padedančias užtikrinti veiksmingesnę gynybą ir 
glaudesnę civilinių ir karinių veiksmų sąveiką;

11. ragina Komisiją pagal SESV 8 straipsnį vykdyti biudžeto sudarymą atsižvelgiant į lyčių 
aspektą.
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