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PASIŪLYMAI

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

1. palankiai vertina tai, kad ES sėkmingai pradėjo įgyvendinti Europos investicijų planą ir 
Europos darnaus vystymosi fondą, ir tai rodo, kad patvirtintos 28 garantijų priemonės, 
pagal kurias iki 2018 m. lapkričio mėn. bendra garantijų suma siekė 1,54 mlrd. EUR, 
taip pat tikimasi, kad šios garantijos pritrauks 17,5 mlrd. EUR bendrą investicijų sumą; 
pabrėžia, kad dar neatliktas joks įgyvendinimo rezultatų vertinimas ir kad būtų per 
anksti daryti bet kokias išvadas dėl taikymo srities ir priemonių išplėtimo; atkreipia 
dėmesį į vienuoliktojo Europos plėtros fondo (EPF) laikotarpio vidurio vertinimo 
išvadą, kad dotacijų ir paskolų derinimas tik 50 proc. atvejų padeda sutelkti papildomus 
išteklius; todėl apgailestauja dėl to, kad Komisija pasiūlė būsimu 2021–2027 m. 
finansavimo laikotarpiu daugiau lėšų skirti mišriam finansavimui;

2. palankiai vertina tai, kad Komisijos pasiūlyme dėl būsimos ES kaimynystės, vystymosi 
ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės (KPTBP) EPF įtrauktas į biudžetą;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Audito Rūmai labai neigiamai įvertino viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystes1, ir į Audito Rūmų rekomendaciją neskatinti ES dažniau 
ir plačiau naudoti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes; 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 Sąjungoje;

4. nerimauja dėl vienuoliktojo EPF laikotarpio vidurio vertinimo išvadų, kuriose teigiama, 
kad esama realaus pavojaus, kad EPF gali patekti į padėtį, kai bus vykdomos 
darbotvarkės, atitolinsiančios jį nuo pirminio skurdo mažinimo tikslo, kurias sunku 
suderinti su pagrindinėmis EPF vertybėmis ir kurios susilpnina fondo galimybę atlikti 
darbą gerai, kad, nepaisant konsultacijų, į vyriausybės ir pilietinės visuomenės 
organizacijų požiūrius (išskyrus kai kurias svarbias išimtis, pvz., Ramiojo vandenyno 
regioną) retai buvo atsižvelgiama programavimo metu priimant sprendimus ir kad 
vienuoliktojo EPF programavimo laikotarpiu telkimo principui buvo taikomas požiūris 
„iš viršaus į apačią“, tačiau Kotonu susitarimo pagrindinio partnerystės principo 
sąskaita; apgailestauja dėl to, kad Komisija iki šiol visiškai ignoravo šias išvadas;

5. primena pagrindines Audito Rūmų specialiosios ataskaitos dėl patikos fondo „Bekou“ 
išvadas, kuriose, be kita ko, nurodoma, kad šio patikos fondo struktūra tinkama 
Centrinės Afrikos Respublikos aplinkybėms ir kad šio fondo poveikis buvo teigiamas; 
pabrėžia, kad šis vertinimas didžiąja dalimi atsispindėjo Vystymosi komiteto ad hoc
delegacijos, 2018 m. vasario mėn. vykusios į Centrinės Afrikos Respubliką, išvadose ir 
ta delegacija nusprendė, kad šis fondas gali tinkamai atsižvelgti į besikeičiančius 
poreikius nuo atkūrimo iki pragyvenimo užtikrinimo ir ilgalaikio vystymosi; primena, 
kad minėtas fondas buvo įsteigtas kaip ES skubiosios pagalbos patikos fondas, kurio 
veikimo trukmė turėjo būti 60 mėnesių ir jis turėjo liautis veikęs 2019 m. liepos mėn., 
bet jo pratęsimas, atrodo, būtų naudingas, tačiau tam reikalingas Europos Parlamento 

                                               
1 Specialioji ataskaita Nr. 9/2018. Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė ES: daug trūkumų ir ribota nauda.
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sutikimas;

6. atkreipia dėmesį į Europos Sąjungos skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondo 
pasiekimus; tačiau primena, kad Europos Sąjungos skubiosios pagalbos Afrikai patikos 
fondo finansavimas, gaunamas pagal vystymuisi skirto biudžeto eilutes, neturi būti 
naudojamas saugumo priemonėms, keliančioms grėsmę migrantų teisėms, remti; 
primena, kad pagrindiniai ES vystomojo bendradarbiavimo tikslai turi būti skurdo 
panaikinimas ir tvarus vystymasis; pabrėžia, kad Europos Sąjungos skubiosios pagalbos 
Afrikai patikos fondo projektais žmogaus teisės turi būti integruojamos svarbiausiu 
programavimo etapu ir jais turi būti prisidedama prie žmogaus teisių užtikrinimo 
atitinkamose šalyse; primygtinai rekomenduoja įgyvendinant Europos Sąjungos 
skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondo programas skatinti lyčių lygybę ir moterų 
įgalėjimą ir pažeidžiamiausių asmenų, įskaitant vaikus ir neįgaliuosius, apsaugą;

7. atkreipia dėmesį į daugelį susirūpinimą keliančių klausimų, kuriuos Europos Audito 
Rūmai1 ir vienuoliktojo EPF laikotarpio vidurio vertinimo autoriai iškėlė Europos 
Sąjungos skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondo įgyvendinimo klausimu: 

 kalbant apie projektų įgyvendinimą, Europos Sąjungos skubiosios pagalbos 
Afrikai patikos fondas tik nedideliu mastu padėjo paspartinti procesą, palyginti su 
įprastomis paramos vystymuisi priemonėmis;

 nerimą kelia galimas Europos Sąjungos skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondo 
projektų veiksmingumas ir tvarumas ir Sąjungos gebėjimas atidžiai stebėti jų 
įgyvendinimą;

 Šiaurės Afrikos ir Somalio pusiasalio programos dalys neturi dokumentais 
pagrįstų projektų pasiūlymų atrankos kriterijų;

 esama rimtų rezultatų vertinimo trūkumų;

 nėra konkrečios rizikos vertinimo sistemos;

mano, kad, atsižvelgiant į tokias išvadas, Europos Sąjungos skubiosios pagalbos Afrikai 
patikos fondo pridėtinė vertė yra labai abejotina;

8. apgailestauja dėl to, kad 2017 m. į aštuntąjį, devintąjį, dešimtąjį ir vienuoliktąjį EPF 
įtrauktos išlaidos yra reikšmingai paveiktos klaidų ir kad klaidų lygis didėja, priešingai 
nei ES bendrojo biudžeto išlaidos; pabrėžia, kad daugiausia klaidų padaroma 
sandoriuose, susijusiuose su tarptautinių organizacijų ir valstybių narių 
bendradarbiavimo agentūrų įgyvendinamais projektais, ir kad tikrintose šios rūšies 
operacijose buvo 36 proc. kiekybiškai įvertinamų klaidų – tai yra didžiulis klaidų kiekis; 
primygtinai ragina Komisiją parengti išsamius paaiškinimus reaguojant į šias išvadas ir 
pateikti Europos Parlamentui aiškų planą, kuriame būtų nurodyti būtini veiksmai 
siekiant ištaisyti šią didelį nerimą keliančią padėtį;

9. apgailestauja dėl to, kad nuo 2012 m. kiekvienoje metinėje veiklos ataskaitoje 
Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas (DEVCO GD) 

                                               
1 Specialioji ataskaita Nr. 32/2018.
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pateikė išlygą dėl atliktų operacijų tvarkingumo, nes tai parodo didelius vidaus valdymo 
trūkumus;

10. atkreipia dėmesį į neigiamas Audito Rūmų išvadas, susijusias su ES parama Afrikos 
saugumui, kuri dažnai finansuojama iš EPF:

 vidaus saugumo pajėgų gebėjimų stiprinimas Nigeryje ir Malyje buvo lėtas ir yra 
didelį susirūpinimą keliančių klausimų dėl atsakomybės ir tvarumo1;

 ES paramos Afrikos taikos ir saugumo struktūrai (ATSS) poveikis buvo menkas2;

taip pat atkreipia dėmesį į rimtą pavojų, kad ES parama, pagal Afrikos taikos priemonę 
teikiama Afrikos Sąjungos misijoje Somalyje (AMISOM) dalyvaujantiems Burundžio 
kariams, netiesiogiai finansuojamas Burundžio režimas, kuriam taikomos ES sankcijos; 
primena, kad jau daugelį metų DEVCO GD reiškia abejones dėl išlaidų, susijusių su 
parama Afrikos taikos priemonei;

11. šiuo požiūriu mano, kad vis didesnis ES dėmesys saugumo ir vystymosi sąsajai kelia 
rimtų patikimo finansų valdymo problemų, ir ragina Komisiją ir EIVT laikytis daug 
atsargesnio požiūrio į ES paramą Afrikos saugumui;

12. reiškia didelį susirūpinimą tuo, kad 2016, 2017 ir 2018 m. visame pasaulyje didėjo 
badas, šiuo metu per 820 mln. žmonių patiria nuolatinį neprievalgį, o tuo pat metu ES ir 
jos valstybių narių oficialios paramos vystymuisi dalis, skiriama aprūpinimo maistu ir 
mitybos saugumui, sumažėjo nuo 8 proc. 2014 m. iki 6 proc. 2016 m., taip pat 2017 m. 
ženkliai sumažėjo biudžeto įsipareigojimai, skirti aprūpinimo maistu saugumui pagal 
priemones, kurias valdo Komisija, finansuoti;

13. pažymi, kad 2017 m. Komisija su JT agentūromis pasirašė sutartis, kurių vertė siekia 
daugiau kaip 411 mln. EUR, įsipareigodama šią suma skirti iš EPF, ir didžiausi naudos 
gavėjai bus Jungtinių Tautų vystymosi programa (166,33 mln. EUR), Maisto ir žemės 
ūkio organizacija (FAO) (152,86 mln. EUR) ir Jungtinių Tautų Vaikų fondas (UNICEF) 
(98,44 mln. EUR), taip pat sutarčių su Pasaulio banku vertė siekia 92 mln. EUR;

14. atsižvelgdamas į svarbų Jungtinės Karalystės vaidmenį vystymosi srityje, primygtinai 
ragina išlaikyti Sąjungos ir Jungtinės Karalystės glaudžius ryšius po pastarosios 
išstojimo, siekiant kuo labiau sumažinti su tuo susijusius nuostolius;

15. pakartoja, kad turi daug abejonių dėl to, jog Komisija 2017 m. pristatė, o EPF komitetas 
patvirtino Eritrėjai skirtą nacionalinę orientacinę programą ir metinę veiksmų programą, 
nors neturėjo įtikinamų įrodymų dėl reformų ar pagerėjusios žmogaus teisių padėties 
Eritrėjoje; primena Komisijos ir vyriausiosios įgaliotinės įsipareigojimus Parlamentui 
reguliariai teikti informaciją šiais klausimais;

16. primygtinai ragina Komisiją tiksliau apibrėžti ir aiškiai įvertinti vystymosi rezultatus, 
kurie turi būti pasiekti kiekvienu atveju, ir, visų pirma, stiprinti kontrolės mechanizmą, 

                                               
1 Specialioji ataskaita Nr. 15/2018. Vidaus saugumo pajėgų gebėjimų stiprinimas Nigeryje ir Malyje: tik 
nedidelė ir lėta pažanga.
2 Specialioji ataskaita Nr. 20/2018. Afrikos taikos ir saugumo struktūra – ES paramą reikia skirti kitiems 
tikslams.
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taikomą paramą gaunančių valstybių veiksmams korupcijos, žmogaus teisių paisymo, 
teisės viršenybės ir demokratijos srityse; reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad parama 
biudžetui gali būti naudojamasi šalyse, kuriose trūksta demokratinės priežiūros dėl to, 
kad neveikia parlamentinė demokratija ir nepaisoma pilietinės visuomenės ir 
žiniasklaidos laisvės arba dėl to, kad priežiūros įstaigos neturi atitinkamų gebėjimų;

17. 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;

18. palankiai vertina derybų dėl susitarimo baigus galioti Kotonu susitarimui procesą, kad 
būtų išlaikyta AKR ir ES sistema;

19. 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 sistemą;

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

21. palankiai vertina Europos 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;

22. ragina vystymosi srityje numatyti paskatomis grindžiamą požiūrį ir nustatyti principą 
„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;

23. 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;

24. 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, dalyvaujamasis sprendimų 
priėmimo procesas ir visuomenės galimybės susipažinti su informacija;

25. pabrėžia švaraus vandens tiekimo ir papildomų nuotekų šalinimo įrenginių statybos 
svarbą;
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26. 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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