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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos 
pakeitimus:

1. primena SESV 208 straipsnį, pagal kurį Sąjungos politika vystomojo bendradarbiavimo 
srityje vykdoma vadovaujantis Sąjungos išorės veiksmų principais ir tikslais, iš kurių 
svarbiausias tikslas yra mažinti ir ilgainiui panaikinti skurdą; pabrėžia, kad Sąjungos ir 
valstybių narių vystomojo bendradarbiavimo politika papildo ir stiprina viena kitą; 
primena, jog ES sutarties 21 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad vystomojo 
bendradarbiavimo politika padeda siekti ES išorės veiksmų tikslų; ragina pagal būsimą 
2021–2027 m. DFP visapusiškai vykdyti SESV ir ES sutartyse įtvirtintus teisinius 
įsipareigojimus ir į tą DFP įtraukti į vystymąsi nukreiptą išorės priemonę;

2. primena būtinybę pagal būsimos DFP išorės veiksmams skirtų išlaidų kategoriją 
padidinti ES oficialios paramos vystymuisi (OPV) lygį, palyginti su dabartiniu, ir 
palankiai vertina kuklų padidinimą (2018 m. kainomis), kurį pasiūlė Komisija;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad pasiūlyme dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonės pateikiamas naujas požiūris į išorės politiką ir vystymosi 
politiką, kuris nėra suderintas su SESV 208 straipsniu; pabrėžia, kad skurdo 
panaikinimas turi būti galutinis ES vystymosi politikos tikslas ir kad skurdo 
panaikinimas, kartu su tvaria žmogaus socialine raida bei aplinkos ir ekonomikos 
vystymusi, kova su nelygybe, neteisingumu ir atskirtimi, geras valdymas bei taika ir 
saugumas turi būti svarbiausi kitos DFP išorės finansinių priemonių tikslai, kartu su 
įsipareigojimais, susijusiais su darnaus vystymosi tikslais (DVT), pagal SESV 208 
straipsnio 2 dalį;

4. primena, kad ES yra įsipareigojusi įgyvendinti DVT, Adis Abebos veiksmų darbotvarkę 
dėl vystymosi finansavimo ir Paryžiaus klimato susitarimą, ir šie įsipareigojimai turėtų 
būti ES vystymosi politikos gairės; mano, kad ES teikiant paramą šių tikslų 
įgyvendinimui besivystančiose šalyse turi būti išlaikomas teisėmis grindžiamas požiūris 
ir didžiausias dėmesys turi būti skiriamas ilgalaikiams tikslams, kaip antai skurdo 
panaikinimas, nelygybės, neteisingumo ir atskirties problemų sprendimas, taip pat 
demokratinio valdymo, žmogaus teisių ir lyčių lygybės skatinimas, be kita ko, skatinant 
pilietinės visuomenės erdvę ir stiprinant tvarų ir įtraukų vystymąsi, ypač mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse (MIŠ);

5. pabrėžia, jog pagal kitą DFP turi būti užtikrinta, kad išorės priemonės būtų vykdomos 
vadovaujantis politika ir kad jomis būtų kuo veiksmingiau naudojamasi siekiant 
atitinkamos politikos tikslų, nustatytų Sutartyse; primena, kad ES vidaus interesai 
neturėtų lemti jos kaimynystės, vystymosi, humanitarinės ir tarptautinio 
bendradarbiavimo darbotvarkės; pabrėžia, jog prieštarauja tam, kad parama būtų 
naudojamasi kaip priemone;

6. pažymi, kad nauji finansavimo poreikiai, atsiradę pablogėjus saugumo padėčiai Europos 
Sąjungos kaimyninėse šalyse ir padidėjus migracijos srautams į Sąjungą, reikalauja 
didesnio finansavimo pagal kitą DFP; pažymi, kad kartu su DVT būtina spręsti ir naujus 
uždavinius; mano, kad sukūrus Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio 
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bendradarbiavimo priemonę, kyla pavojus paaštrinti problemas, į kurias atkreiptas 
dėmesys atliekant išorės finansinių priemonių laikotarpio vidurio peržiūrą, o būtent tai, 
kad dėl išaugusių kitų politikos sričių poreikių ES vystymosi politika nukrypo nuo 
skurdo mažinimo siekio; pabrėžia, kad, nors labai pageidautina įtraukti į biudžetą 
Europos plėtros fondą (EPF), tai negali būti suprantama kaip vystymosi finansavimo 
didinimas;

7. primena, kad pagal ES tarptautinio bendradarbiavimo programas šalims skiriama 
parama turėtų papildyti užsienio politiką, kartu užtikrinant, kad vystymosi finansavimas 
būtų naudojamas tik su vystymusi susijusiems tikslams ir uždaviniams ir šiomis lėšomis 
nebūtų padengiamos išlaidos, susijusios su įvairiais kitais tikslais, kaip antai sienų 
kontrolė ar kovos su migracija politika;

8. pažymi, kad kuriant bendradarbiavimo priemones jose turėtų būti paliekama 
pakankamai lankstumo, kad būtų galima pritaikyti programas konkretiems 
besivystančių šalių poreikiams; pakartoja, kad esminė ES paramos dalis turėtų būti 
skiriama mažiausiai išsivysčiusioms šalims (MIŠ), kurios yra svarbiausia OPV tikslinė 
grupė; pabrėžia, kad svarbiausi vystymosi aspektai, kurie turi būti išlaikyti ir patobulinti 
per kitą DFP ciklą, yra veiksmingumo, efektyvumo, matomumo ir politikos 
suderinamumo vystymosi labui užtikrinimas, taip pat pilietinės visuomenės organizacijų 
dalyvavimo užtikrinimas ir teisėmis grindžiamo požiūrio į vystomąjį bendradarbiavimą 
įgyvendinimas, taip pat 20 proc. lėšų skyrimo pagrindinėms socialinėms paslaugoms 
kriterijaus įdiegimas;

9. pabrėžia, kad lyčių lygybė ir moterų bei mergaičių teisės ir didesnių galių joms 
suteikimas turi būti itin svarbus visų programų, tiek geografinių, tiek teminių, tikslas; 
mano, kad ES biudžetas turėtų būti sudaromas atsižvelgiant į lyčių aspektą ir į 
konfliktus;

10. pažymi, kad pasiūlytoje Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonėje esama kelių lankstumo mechanizmų, kaip antai rezervai, specialiems 
tikslams skiriamos lėšos ir skubaus reagavimo programos; pabrėžia, kad reikėtų 
tinkamai atsižvelgti į padidinto lankstumo poveikį OPV nuspėjamumui; ragina taikyti 
griežtesnį parlamentinį tikrinimą ir aiškesnį parengimą šios paramos valdymui ir 
struktūroms; susirūpinęs pažymi, kad tarp tikslų nėra aiškiai nurodyti skurdo 
panaikinimas, tvari plėtra, DVT ir kova su nelygybe; pabrėžia, kad šie prioritetai turi 
aiškiai atsispindėti siūlomos priemonės tiksluose, kad būtų galima įgyvendinti 
Konsensusą dėl vystymosi;

11. atkreipia dėmesį į neįvykdytus ES tarptautinius įsipareigojimus padidinti OPV iki 
0,7 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų, iš jų 20 proc. skiriant žmogaus socialinei raidai 
ir socialinei įtraukčiai, taip pat iki 2030 m. 0,2 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų skirti 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims bei skirti naują finansavimą kovai su klimato kaita 
besivystančiose šalyse; tvirtina, kad šiuos įsipareigojimus reikia tinkamai įtraukti į 
2021–2027 m. DFP;

12. palankiai vertina siūlomą reikalavimą Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonei, kad ne mažiau kaip 92 proc. pagal ją vykdomų veiksmų 
atitiktų OPV teikimo kriterijus, ir siūlo priimti šį reikalavimą; ragina rezervuoti ne 
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mažiau kaip 20 proc. oficialios paramos vystymuisi lėšų, skirtų visoms programoms 
pagal visas geografines ir temines sritis kasmet ir per visą Kaimynystės, vystomojo ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonės įgyvendinimo laikotarpį, skiriant šias lėšas 
vien tik socialinei įtraukčiai ir žmogaus socialinei raidai, siekiant remti ir stiprinti 
pagrindinių socialinių paslaugų, pavyzdžiui, sveikatos, įskaitant mitybą, švietimo ir 
socialinės apsaugos paslaugas, teikimą, visų pirma labiausiai marginalizuotoms 
grupėms, įskaitant moteris ir vaikus; ragina ne mažiau kaip 85 proc. oficialios paramos 
vystymuisi lėšų, skiriamų visoms programoms pagal visas geografines ir temines sritis 
kasmet ir per visą Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės 
įgyvendinimo laikotarpį skirti veiksmams, kurių pagrindinis tikslas arba reikšmingas 
uždavinys yra lyčių lygybė bei moterų ir mergaičių teisės ir įgalėjimas; patvirtina, kad, 
be to, pagal 20 proc. šių veiksmų pagrindinis uždavinys turėtų būti lyčių lygybė bei 
moterų ir mergaičių teisės ir įgalėjimas; ragina 50 proc. visų priemonei numatytų lėšų 
skirti įnašui į su klimatu ir aplinka susijusių tikslų ir veiksmų įgyvendinimą;

13. mano, kad ES biudžetas turėtų būti sudaromas atsižvelgiant į lyčių aspektą ir į 
konfliktus, ir ragina Komisiją įgyvendinti biudžeto sudarymą atsižvelgiant į lyčių 
aspektą;

14. primena, kad pagalbai šalims lėšos turėtų būti skiriamos nepriklausomai nuo susitarimų 
dėl migracijos su ES ir finansavimas neturėtų būti nukreipiamas iš skurdžių šalių ir 
regionų į migrantų kilmės ar tranzito į Europą šalis remiantis vien tik tuo, kad jomis 
eina migracijos maršrutai;

15. pakartoja, kad pritaria Europos plėtros fondo (EPF) integravimui į Sąjungos biudžetą, 
kuriame taip pat numatomas visų tokiu būdu pervestų lėšų papildomumas;

16. palankiai vertina tai, kad sukurta priemone, skirta bendradarbiavimui su užjūrio šalimis 
ir teritorijomis (UŠT) siekiant jų darnaus vystymosi tikslo ir siekiant skatinti Sąjungos 
vertybes ir standartus visame pasaulyje; vis dėto pabrėžia, kad reikia suteikti šiai 
priemonei pakankamus finansinius išteklius, paskirstant juos taip, kad šis paskirstymas 
būtų geriau pritaikytas įvairių užjūrio šalių ir teritorijų poreikiams ir paskirstytas joms 
harmoningiau;

17. pripažįsta dideles Komisijos pastangas kitoje DFP padidinti asignavimus pagal 
humanitarinei pagalbai skirtą biudžeto eilutę; vis dėlto pažymi, kad šis padidėjimas dar 
neatitinka poreikių lygio, kuris nuo 2011 m. išaugo daugiau kaip dvigubai;

18. pabrėžia, jog būtina, kad visa kita DFP atitiktų politikos suderinamumo vystymosi labui 
principą, kaip įtvirtinta SESV 208 straipsnyje, ir padėtų pasiekti DVT;

19. primena, kad lyčių lygybė įtvirtinta ES Sutartyse ir, siekiant lyčių lygybės principą 
įgyvendinti praktiškai, turėtų būti integruota į visą ES veiklą; pabrėžia, kad biudžeto 
sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą turi tapti neatskiriama DFP dalimi, tuo tikslu į 
DFP reglamentą įtraukiant aiškų atitinkamą įsipareigojimą;

20. palankiai vertina tai, kad išplėsta neatidėliotinos pagalbos aprėptis ir jai skirta daugiau 
asignavimų, siekiant reaguoti ir į vidaus krizes; primena, kad reikia užtikrinti prioritetą 
staiga prasidėjusioms humanitarinėms krizėms už ES ribų;
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21. pabrėžia, kad reikia pasinaudoti proga ir pagal kitą DFP finansiškai remti operacijas, 
vykdomas vadovaujantis pagalbos, atkūrimo ir vystymosi susiejimo koncepcija; 
pabrėžia, kad įgyvendinant humanitarinės pagalbos ir vystymosi tarpusavio sąsają 
būtina užtikrinti vystymosi ir humanitarinės veiklos papildomumą, taip pat kultūros 
pokyčius nuo spaudimo ES kaip donorei link didesnio veiklos lankstumo ir rizikos 
prisiėmimo, siekiant remti pagalbos, atkūrimo ir vystymosi susiejimą, asmenų ir 
bendruomenių atsparumą ir ankstyvą atkūrimą ir rekonstrukciją; ragina labiau taikyti ES 
humanitarinės veiklos daugiametį planavimą ir finansavimą, taip pat sistemingai įtraukti 
krizėms įtakos turinčius veiksnius į ES veiklą vystymosi srityje, siekiant sudaryti 
galimybes ES partneriams veiksmingai prisidėti prie minėtos sąsajos įgyvendinimo;

22. pabrėžia, kad pagal 2021–2027 m. DFP būtina išlaikyti ir patobulinti Parlamento 
vykdomą lėšų naudojimo priežiūrą ir kontrolę, taikant aiškų mechanizmą ir sprendimų 
priėmimo procesą paskirstant nepaskirtas lėšas, užtikrinant Parlamento poveikį išorės 
finansinių priemonių programavimo ir įgyvendinimo etapais; pakartoja, kad bet kurį 
pasiūlymą dėl didesnio lankstumo turi atsverti skaidrumo ir atskaitomybės padidinimas.
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