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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į Europos Audito Rūmų (Audito Rūmai) specialiąją ataskaitą dėl ES 
paramos Mianmarui / Birmai ir į Komisijos atsakymą; šiuo požiūriu palankiai vertina 
tai, kad ES atliko pagrindinį vaidmenį remiant vystymosi prioritetus sudėtingomis 
aplinkybėmis ir turėdama ribotus personalo išteklius, tačiau pažymi, kad nustatyta, jog 
ES parama yra tik iš dalies veiksminga; pritaria Audito Rūmų nuomonei, kad reikia 
daugiau dėmesio skirti šalių pajamų mobilizavimui, ypač naujai susiformavusios rinkos 
ekonomikos šalyse; atsižvelgdamas į dokumentais patvirtintą žiaurų Mianmaro 
kariuomenės elgesį, reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad iš ES biudžeto Mianmarui 
teikiama nuolatinė sektorinė parama biudžetui; 

2. yra labai susirūpinęs dėl nuolat pastebimos Komisijos pasiūlymų tendencijos ignoruoti 
teisiškai privalomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 233/2014 
nuostatas1, kai kalbama apie finansuoti tinkamas išlaidas teikiant oficialią paramą 
vystymuisi ir tinkamas remti šalis pagal vystomojo bendradarbiavimo priemonę; 
primena, kad ES išlaidų teisėtumas yra vienas iš pagrindinių patikimo finansų valdymo 
principų ir kad politiniai aspektai neturėtų būti viršesni už aiškiai nustatytas teisines 
nuostatas; primena, kad vystomojo bendradarbiavimo priemonė, visų pirma, yra 
instrumentas, skirtas kovai su skurdu;

3. palankiai vertina tai, kad Komisija sureagavo į Parlamento pastabas dėl išorės pagalbos 
valdymo ataskaitų ir pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių, pateiktas jo 2018 m. 
balandžio 18 d. rezoliucijoje dėl 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo2, 
ir atliko pakeitimus siekdama šias ataskaitas ir rodiklius pagerinti; pažymi, kad 
Komisija perdavė 2017 m. išorės pagalbos valdymo ataskaitą Parlamentui 
nenustatydama konfidencialumo apribojimų, tačiau apgailestauja, kad galimybės 
susipažinti su šiomis ataskaitomis de facto tapo sudėtingesnės; tikisi, kad ateityje 
Parlamentui bus sudarytos palankesnės sąlygos susipažinti su šiomis ataskaitomis; 

4. apgailestauja dėl to, kad Komisijos metinė ataskaita dėl Europos Sąjungos priemonių, 
skirtų finansuoti išorės veiksmams, įgyvendinimo skelbiama vis vėliau, o dėl to 
praktiškai trukdoma Parlamentui vykdyti priežiūros ir viešosios atskaitomybės 
užtikrinimo funkcijas, nes 2016 m. ataskaita paskelbta tik 2018 m. kovo mėn., o 
2017 m. ataskaita dar nepaskelbta; ragina Komisiją vėliausiai iki 2019 m. rugsėjo mėn. 
pabaigos paskelbti 2018 m. ataskaitą ir vėlesniais metais laikytis šio tvarkaraščio;

5. apgailestauja dėl to, kad nuo 2012 m. kiekvienoje metinėje veiklos ataskaitoje 
Komisijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas turėjo 
pateikti išlygą dėl atliktų operacijų tvarkingumo, nes tai parodo didelius vidaus valdymo 
trūkumus; 

                                               
1 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 233/2014, kuriuo nustatoma 
vystomojo bendradarbiavimo finansavimo priemonė 2014–2020 m. laikotarpiui (OL L 77, 2014 3 15, p. 44).
2 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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6. atkreipia dėmesį į labai neigiamas Audito Rūmų išvadas dėl viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerysčių1 (VPSP) ir Audito Rūmų rekomendaciją „neskatinti intensyviau ir 
plačiau taikyti VPSP metodo“ Sąjungoje; ragina Komisiją visapusiškai atsižvelgti į šią 
rekomendaciją nagrinėjant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes besivystančiose 
šalyse, kuriose viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių sėkmingo įgyvendinimo 
aplinka yra dar sudėtingesnė nei ES;

7. pažymi, kad 2017 m. Komisija pasirašė sutartis su JT agentūromis, kurių ES biudžeto 
įnašų vertė sudaro beveik 253,5 mln. EUR, o iš jų didžiausi paramos gavėjai yra 
Jungtinių Tautų vystymosi programa (119,21 mln. EUR), UNICEF (29,34 mln. EUR) ir 
Jungtinių Tautų projektų paslaugų biuras (20,05 mln. EUR), ir sutartis su Pasaulio 
banku, kurių vertė siekia 174,11 mln. EUR;

8. mano, kad, norint panaikinti pagrindines migracijos priežastis, Sąjungos požiūriu labai 
svarbu besivystančiose šalyse skatinti taiką, saugumą ir teisingumą; pabrėžia, kad 
dedant dabartines pastangas visapusiškai skirti dėmesio saugumo ir vystymosi 
tarpusavio sąsajai ir pasiekti Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. 16-ąjį tikslą 
itin svarbios su saugumu susijusios išlaidos;

9. primena, kad ES bendrai įsipareigojo skirti 0,7 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų 
(BNP) oficialiajai paramai vystymuisi (OPV); ragina Komisiją ir valstybes nares 
parengti ir pateikti patikimą tokio laipsniško didinimo iki šio lygio tvarkaraštį; 
apgailestauja, kad 2017 m. ES ir jos valstybės narės nepadarė pažangos siekdamos šio 
tikslo, o bendra ES OPV sumažėjo nuo 0,51 iki 0,50 proc. ir kelios šalys mažina savo 
OPV, patvirtina, kad Sąjungos parama vystymuisi turėtų būti naudojama veiksmingiau 
ir kad OPV turėtų būti tikslingai skiriama sektoriams, kuriems jos labiausiai reikia, 
būtent, gebėjimų stiprinimo, gero valdymo, sveikatos priežiūros, švietimo, žemės ūkio, 
vandens tiekimo ir sanitarijos, taip pat energetikos sektoriams; pabrėžia, kad reikia 
paramos techninei priežiūrai dalyvaujant vietos lygmeniu parengtiems techniniams 
ekspertams; primena įsipareigojimą mažiausiai išsivysčiusioms šalims trumpuoju 
laikotarpiu skirti 0,15–0,20 proc. OPV / BNP ir iki 2030 m. pasiekti 0,20 proc. lygį; 

10. atsižvelgiant į tai, kad tiesioginių dotacijų paramos teikimo būdai keičiami į patikos 
fondus ir mišrų finansavimą, be kita ko, pasitelkiant Europos darnaus vystymosi fondą, 
ragina Tarybą, Komisiją ir Europos investicijų banką, remiantis naujajame Europos 
konsensuse dėl vystymosi nustatytais politikos principais, priimti tarpinstitucinį 
susitarimą su Europos Parlamentu dėl skaidrumo, atskaitomybės ir parlamentinės 
kontrolės;

11. ragina išplėsti programą „Erasmus“ jauniems verslininkams“ ir ją įgyvendinti už 
Europos ribų, ypač besivystančiose šalyse, ir suteikti reikiamų finansinių išteklių;

12. palankiai vertina Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 2018/35 paskelbtas 
rekomendacijas dėl skaidrumo didinimo NVO naudojant ES lėšas, kuriose, be kita ko, 
jie rekomenduoja, kad Komisija savo apskaitos sistemoje pagerintų informacijos apie 
NVO patikimumą ir kad Komisija patobulintų renkamą informaciją apie NVO 
panaudotas lėšas; todėl ragina Komisiją įgyvendinti šiuos pasiūlymus iki dabartinės 
kadencijos pabaigos;

                                               
1 Specialioji ataskaita Nr. 9/2018 „Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė ES: daug trūkumų ir ribota nauda“.
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13. visiškai pripažįsta sudėtingą daugelio iššūkių pobūdį ir įvairialypių bei papildomųjų 
reagavimo veiksmų poreikį, tačiau primygtinai tvirtina, kad reikia užtikrinti 
finansavimo tvarkos aiškumą ir laikytis tarptautinių įsipareigojimų;

14. ragina vystymosi srityje numatyti paskatomis grindžiamą požiūrį ir laikytis principo 
„parama pagal pažangą“, atsižvelgiant į Europos kaimynystės politikos pavyzdį; mano, 
kad kuo labiau ir greičiau vykdydama vidaus reformas šalis daro pažangą demokratinių 
institucijų kūrimo ir stiprinimo, žmogaus teisių ir teisinės valstybės principo paisymo 
srityse, tuo daugiau paramos ji turėtų gauti iš Sąjungos;

15. atkreipia dėmesį į tai, kad dar nė viena šalis neužtikrino vystymosi nepalaikydama 
tolesnių prekybos santykių su savo kaimynais ir visu kitu pasauliu; be to, ragina 
finansuoti pagalbą prekybos veiklai, kad ateityje besivystančios šalys galėtų aktyviau 
dalyvauti pasaulinėse vertės grandinėse; šiomis aplinkybėmis atkreipia dėmesį į 
augančią skaitmeninių jungčių svarbą siekiant užtikrinti tolygesnį globalizacijos naudos 
paskirstymą besivystančių šalių labui;

16. pabrėžia, kad labai svarbu remti labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones, ir ypač 
ragina nustatyti vietos sprendimus, kad būtų sudarytos geresnės sąlygos gauti 
finansavimą, ir toliau stiprinti mikrofinansavimo paskolų ir garantijų sistemas;

17. pabrėžia, kad svarbu didinti skiriamas lėšas, kuriomis siekiama remti gerą valdymą, 
demokratiją ir teisinę valstybę besivystančiose šalyse, kad būtų skatinamos atskaitingos 
ir skaidrios institucijos, remiamas gebėjimų stiprinimas ir skatinamas dalyvaujamasis 
sprendimų priėmimo procesas ir visuomenės galimybės susipažinti su informacija;

18. pabrėžia švaraus vandens tiekimo ir papildomų nuotekų šalinimo įrenginių statybos 
svarbą;

19. atkreipia dėmesį į energijos nepritekliaus besivystančiose šalyse mastą ir padarinius ir į 
Sąjungos aktyvų dalyvavimą dedant pastangas sumažinti šį nepriteklių; pabrėžia, kad 
susijusių šalių vyriausybės ir suinteresuotieji subjektai turi ryžtingai ir suderintai siekti 
sumažinti energijos nepriteklių.
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