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Pakeitimas 1
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad Sąjunga daug dėmesio 
skiria rimtoms ir patikimo finansų valdymo 
problemoms, ir pabrėžia, kad svarbu skirti 
daugiau lėšų siekiant remti gerą valdymą, 
demokratiją ir teisinę valstybę 
besivystančiose šalyse;

1. pažymi, kad Sąjunga daug dėmesio 
skiria rimtoms ir patikimo finansų valdymo 
problemoms, ir pabrėžia, kad svarbu skirti 
daugiau lėšų siekiant remti ekonominį 
vystymąsi ir skurdo mažinimą, ypač 
mažiausiai išsivysčiusiose šalyse, ir kad, 
visų pirma, nustatant politines sąlygas 
negali būti baudžiami šių šalių gyventojai 
arba siekiama juos nubausti;

Or. fr

Pakeitimas 2
Beata Kempa

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad Sąjunga daug dėmesio 
skiria rimtoms ir patikimo finansų valdymo 
problemoms, ir pabrėžia, kad svarbu skirti 
daugiau lėšų siekiant remti gerą valdymą, 
demokratiją ir teisinę valstybę 
besivystančiose šalyse;

1. pažymi, kad Sąjunga daug dėmesio 
skiria rimtoms ir patikimo finansų valdymo 
problemoms, ir pabrėžia, kad svarbu skirti 
daugiau lėšų siekiant remti gerą valdymą, 
gebėjimų stiprinimą, demokratiją ir teisinę 
valstybę besivystančiose šalyse;

Or. en

Pakeitimas 3
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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2. teigiamai vertina tai, kad 2018 m. 
paramos biudžetui mokėjimai, 
finansuojami Europos plėtros fondo (EPF) 
lėšomis, siekė 796 mln. EUR sumą; tačiau 
primygtinai ragina Komisiją aiškiau 
įvertinti ir apibrėžti vystymosi rezultatus, 
kuriuos kiekvienu atveju tikimasi pasiekti 
teikiant paramą biudžetui, ir visų pirma 
stiprinti kontrolės mechanizmus, susijusius 
su paramą gaunančių valstybių veiksmais 
kovos su korupcija, pagarbos žmogaus 
teisėms, teisinės valstybės principo ir 
demokratijos srityse;

2. teigiamai vertina tai, kad 2018 m. 
paramos biudžetui mokėjimai, 
finansuojami Europos plėtros fondo (EPF) 
lėšomis, siekė 796 mln. EUR sumą; tačiau 
primygtinai ragina Komisiją aiškiau 
įvertinti ir apibrėžti vystymosi rezultatus, 
kuriuos kiekvienu atveju tikimasi pasiekti 
teikiant paramą biudžetui, ir visų pirma 
stiprinti kontrolės mechanizmus, susijusius 
su paramą gaunančių valstybių veiksmais 
kovos su korupcija, pagarbos žmogaus 
teisėms, teisinės valstybės principo ir 
demokratijos srityse, atsižvelgiant į 
konkrečią padėtį kiekvienoje šalyje;

Or. fr

Pakeitimas 4
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad Europos Sąjungos 
skubiosios pagalbos patikos fondo (angl. 
EUTF) struktūra turėtų būti aiškesnė; yra 
įsitikinęs, kad Tarptautinio 
bendradarbiavimo ir vystymosi (DEVCO) 
GD įgyvendins Audito Rūmų specialiojoje 
ataskaitoje Nr. 32/2018 pateiktas 
rekomendacijas;

3. mano, kad Europos Sąjungos 
skubiosios pagalbos patikos fondo 
(angl. EUTF) struktūra turėtų būti 
aiškesnė; susirūpinęs pažymi, kad nors 
Sąjungos įnašą į ES patikos fondą 
daugiausia sudaro oficialios paramos 
vystymuisi (OPV) ištekliai, didelė ES 
patikos fondo veiklos dalis yra susijusi su 
migracijos valdymu ir sienų kontrole; 
pabrėžia, kad vykdant Europos Sąjungos 
skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondo 
projektus žmogaus teisės turi būti 
centrinis programų elementas ir kad jais 
turi būti prisidedama prie skurdo 
panaikinimo ir žmogaus teisių 
propagavimo atitinkamose šalyse; yra 
įsitikinęs, kad Tarptautinio 
bendradarbiavimo ir vystymosi (DEVCO) 
GD įgyvendins Audito Rūmų specialiojoje 
ataskaitoje Nr. 32/2018 pateiktas 
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rekomendacijas;

Or. en

Pakeitimas 5
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad Europos Sąjungos 
skubiosios pagalbos patikos fondo (angl. 
EUTF) struktūra turėtų būti aiškesnė; yra 
įsitikinęs, kad Tarptautinio 
bendradarbiavimo ir vystymosi (DEVCO) 
GD įgyvendins Audito Rūmų specialiojoje 
ataskaitoje Nr. 32/2018 pateiktas 
rekomendacijas;

3. mano, kad Europos Sąjungos 
skubiosios pagalbos patikos fondo (angl. 
EUTF) struktūra turėtų būti aiškesnė ir kad 
jis turėtų prisidėti prie veiksmų, kurių 
pridėtinė vertė ir naudingumas buvo 
įrodyti, finansavimo; primena, kad 
pagrindinis ES patikos fondo tikslas – 
pašalinti pagrindines migracijos 
priežastis, o ne finansuoti teisėtos 
migracijos skatinimo veiksmus; yra 
įsitikinęs, kad Tarptautinio 
bendradarbiavimo ir vystymosi (DEVCO) 
GD įgyvendins Audito Rūmų specialiojoje 
ataskaitoje Nr. 32/2018 pateiktas 
rekomendacijas;

Or. fr

Pakeitimas 6
Beata Kempa

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad Europos Sąjungos 
skubiosios pagalbos patikos fondo (angl. 
EUTF) struktūra turėtų būti aiškesnė; yra 
įsitikinęs, kad Tarptautinio 
bendradarbiavimo ir vystymosi (DEVCO) 
GD įgyvendins Audito Rūmų specialiojoje 
ataskaitoje Nr. 32/2018 pateiktas 

3. mano, kad Europos Sąjungos 
skubiosios pagalbos patikos fondo (angl. 
EUTF) struktūra ir tikslai turėtų būti 
aiškesni; yra įsitikinęs, kad Tarptautinio 
bendradarbiavimo ir vystymosi (DEVCO) 
GD įgyvendins Audito Rūmų specialiojoje 
ataskaitoje Nr. 32/2018 pateiktas 
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rekomendacijas; rekomendacijas;

Or. en

Pakeitimas 7
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pakartoja, kad tarptautinės 
organizacijos privalo pateikti Audito 
Rūmams, jei jie to prašo, bet kokį 
dokumentą ar informaciją, kurie būtini 
siekiant vykdyti Audito Rūmams SESV 
numatytą užduotį; primena Komisijai, kad 
reikia stebėti, ar tarptautinės organizacijos 
vykdo minėtą prievolę, kad būtų išvengta 
kitų tokių nesėkmių, kokia ištiko per 
pastarąjį Mozambiko vandens tiekimo ir 
sanitarijos projekto auditą.

4. ragina Komisiją užtikrinti 
Sąjungos matomumą vykdant projektus, 
finansuojamus EPF lėšomis ir valdomus 
tarptautinių organizacijų ir vystymosi 
agentūrų; pakartoja, kad tarptautinės 
organizacijos privalo pateikti Audito 
Rūmams, jei jie to prašo, bet kokį 
dokumentą ar informaciją, kurie būtini 
siekiant vykdyti Audito Rūmams SESV 
numatytą užduotį; dar kartą ragina 
Komisiją stebėti, ar tarptautinės 
organizacijos vykdo minėtą prievolę, kad 
būtų išvengta kitų tokių nesėkmių, kokia 
ištiko per pastarąjį Mozambiko vandens 
tiekimo ir sanitarijos projekto auditą;

Or. en

Pakeitimas 8
Hildegard Bentele

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą įtraukti EPF į biudžetą kaip 
būsimos Kaimynystės, vystymosi ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonės 
(KVTBP) dalį;
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Or. de


