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Vystymosi komiteto veiklos apžvalgos (Infokit) pratarmė

Aš Eva Joly. Priklausau Europos Parlamento Verts/ALE frakcijai. Nors 
esu kilusi iš Norvegijos, į Europos Parlamentą mane išrinko Prancūzijoje. 
Esu EP Vystymosi komiteto pirmininkė.

Šiuo metu milijonai žmonių, ypač neturtingose šalyse, kiekvieną dieną 
patenka į kritišką padėtį. Mūsų planetą ne tik sukrėtė kelios viena po kitos 
krizės: finansų, ekonomikos, energetikos ir maisto, – jai taip pat pakenkė 
viską niokojantys klimato kaitos padariniai. 

Šie sukrėtimai, žinoma, turėjo sunkių padarinių ir turtingoms šalims. 
Tačiau besivystančiose šalyse jie milijonus žmonių pasmerkė visiškam 
skurdui. Šį vakarą 20 proc. pasaulio gyventojų eis miegoti alkani. 

Tačiau kodėl tai turėtų mums rūpėti? Visų pirma todėl, kad visos šios 
krizės, kurių dramatiški padariniai paveikė Aziją, Afriką, Lotynų 
Ameriką ir kitus žemynus, kilo pramoninėse šiaurės šalyse. Taip pat 
todėl, kad mūsų pareiga vaikaičiams palikti švarią ir taikią planetą. Taigi 
privalome jau dabar stoti į kovą su tokiais akivaizdžiais ir pasibaisėtinais
turtingųjų ir vargšų skirtumais.

Nors iš tikrųjų visada galima padaryti daugiau, Europos Sąjunga stengiasi 
kuo labiau sumažinti šiuos skirtumus. Niekas neteikia tiek paramos 
vystymuisi, kiek Europa. Ne tik šios pagalbos, bet ir ES prekybos bei 
žemės ūkio politikos sričių poveikis besivystančių šalių ekonomikai yra 
labai didelis. 

EP Vystymosi komitetas stengiasi užtikrinti, kad šis poveikis būtų 
teigiamas besivystančioms šalims ir kad vykdant ES politiką tikrai būtų 
prisidedama prie neturtingiausių pasaulio žmonių gyvenimo kokybės 
gerinimo. Pridedamose suvestinėse Jums paaiškinsime, kaip atliekame 
savo darbą.

Tai darome įvairiais būdais. Su Europos institucijomis, valstybėmis 
narėmis, šalimis partnerėmis, pasaulio veikėjais ir Europos bei trečiųjų 
šalių pilietine visuomene palaikome atvirą ir nuolatinį dialogą vystymosi 
klausimais (humanitarinės pagalbos, konfliktų prevencijos, vadinamojo 
mokesčių rojaus ir lyčių lygybės temomis). 



Rengdami rezoliucijas, kurias EP priima plenarinėje sesijoje, padedame 
formuoti ES politiką. Šiose rezoliucijose nagrinėjamos sveikatos, 
švietimo, Tūkstantmečio vystymosi tikslų, maisto saugumo, 
humanitarinės pagalbos temos ir daug kitų klausimų. Tais atvejais, kai EP 
ir Taryba dalijasi teisėkūros funkcija, rengiame Parlamento poziciją. 
Pavyzdžiui, ją rengėme maisto ir vystomojo bendradarbiavimo priemonių 
klausimais. 

Mūsų komitetas ir toliau aktyviai gina žmogaus teises ir gerą valdymą 
besivystančiose šalyse ne tik dalyvaudamas dialoge ir rengdamas 
rezoliucijas, bet ir stebėdamas rinkimus. Taip pat atliekame pagrindinį 
vaidmenį vykdant ES ir AKR parlamentinės asamblėjos veiklą.

Be to, kontroliuojame, kaip leidžiamos ES lėšos ir kaip įgyvendinami jos 
sprendimai. Galiausiai kartu su Taryba esame atsakingi už tai, kaip
išleidžiama beveik dešimt milijardų eurų, kuriuos ES kiekvienais metais 
skiria pagalbai vystymuisi. 

Susidūrėme su rimtomis problemomis. Jei iš tiesų norime pasiekti 
Tūkstantmečio vystymosi tikslus, mūsų laukia sunkus darbas. 
Pateikiamose suvestinėse įrodoma, kad EP Vystymosi komitetas daro 
viską, ką gali, siekdamas įveikti šias problemas.

Eva Joly
2012 m. lapkričio mėn.



Faktų suvestinė Nr. 1

Sudėtis ir pagalbiniai organai

Sudėtis

Vystymosi komitetas yra vienas iš dvidešimties nuolatinių Europos Parlamento 
komitetų. Nuo septintosios Parlamento kadencijos pradžios komitetą sudaro 30 narių
(iš 736). Didžiausias yra Užsienio reikalų komitetas (76 nariai), mažiausias –
Žuvininkystės komitetas (24 nariai). 

Nariai iš frakcijų patenka taip, kad atsispindėtų viso Parlamento politinė pusiausvyra 
(visą komiteto narių sąrašą žr. I priede). EP nariai patys pasirenka, kuriame komitete 
dirbti, tačiau šį pasirinkimą turi patvirtinti jų frakcijos. Dauguma EP narių dirba 
viename komitete kaip nariai, o kitame kaip pavaduojantys nariai, nors esama ir 
išimčių. 

VYSTYMOSI KOMITETAS

Europos liaudies partija 10

EP socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija  8

Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija 4

Žaliųjų frakcija / Europos laisvasis aljansas  3

Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija  2

Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija /
Šiaurės šalių žalieji kairieji  1

Laisvos ir demokratiškos Europos frakcija  1 

Nepriklausomi nariai  1 

Oficialūs komiteto tarnautojai („biuras“) yra jo pirmininkas ir keturi pirmininko 
pavaduotojai, renkami komiteto steigiamojo posėdžio pradžioje ir praėjus pusei 
kiekvienos kadencijos laiko. Pirmininkas pirmininkauja komiteto posėdžiams ir 
prireikus kalba komiteto vardu plenarinėse sesijose. Jis atlieka svarbų vaidmenį 
rengiant komiteto darbotvarkes, aktus ir veikia kaip komiteto atstovas išoriniuose 
organuose. Pirmininką prireikus gali pavaduoti vienas iš jo pavaduotojų. 

Labai svarbų vaidmenį komitete atlieka frakcijų koordinatoriai. Kiekviena frakcija į 
kiekvieną komitetą paskiria koordinatorių – savo atstovą kalbėti tame komitete. 
Koordinatoriai posėdžiuose svarsto komiteto darbotvarkę ir neišspręstas politines 
problemas prieš jas išsamiai aptariant komitete. Jie taip pat paskirsto darbo krūvį savo 
frakcijos nariams ir padeda parengti frakcijos balsavimo poziciją komitete ir 
plenarinėje sesijoje. 
Komitetą aptarnauja nuolatinių tarnautojų sekretoriatas (žr. II priedą). Sekretoriatas 
organizuoja kasdienį komiteto darbą, teikia bendrųjų aplinkybių tyrimus ir pastabas, 

http://www.europarl.eu.int/activities/expert/committees/allMembers.do?committee=1233&language=LT
http://www.epp-ed.org/
http://www.socialistgroup.org/
http://eld.europarl.eu.int/content/default.asp?
http://www.greens-efa.org/
http://www.europarl.ep.ec/gue/
http://www.europarl.ep.ec/gue/


kuriomis reaguojama į pirmininko prašymus, padeda nariams teikdamas informaciją 
apie bendrąsias aplinkybes, padeda rengti pranešimus, administruoja teisėkūros 
planavimą komitete. 

Atskiras sekretoriatas, bendradarbiaudamas su kolegomis iš AKR sekretoriato, padeda 
AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai ir jos trims nuolatiniams komitetams. 

Europos Parlamento Išorės politikos generalinio direktorato Teminis skyrius užtikrina
papildomą pagalbą Parlamento pirmininkui ir įvairiems parlamentiniams organams 
(komitetams ir delegacijoms, taigi ir Vystymosi komitetui): teikia informacinius 
pranešimus ir pranešimų tezes, rengia seminarus su išorės ekspertais ir informaciją 
žodžiu. 

Pirmininkų ir pranešėjų prašymu jiems teikiama bendra informacija, su ja susiję 
dokumentai ir tekstų projektai. Taip pat padedama rengti ir vykdyti delegacijų vizitus 
į trečiąsias šalis, įskaitant rinkimų stebėjimo misijas, ir rengtis klausymams. 

Be to, Teminis skyrius užsako nepriklausomus tyrimus, kurių prašo tam tikri
Parlamento komitetai (žr. V priedą), ir taip padeda gauti papildomą informaciją ir 
analizę.

Visi Europos Parlamento nariai ir jų darbuotojai visus paskelbtus vidaus tyrimus ir 
užsakytus nepriklausomus dokumentus (tyrimus, apžvalgas ir informacinius 
pranešimus) gali rasti adresu: http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17. 
Nepriklausomi tyrimai pateikiami ir visuomenei adresu:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN.

http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN


Faktų suvestinė Nr. 2

Galios ir pareigos. Įvadas

Kaip ir dauguma parlamentų, Europos Parlamentas turi tris pagrindines galias: 
teisėkūros, biudžeto valdymo ir priežiūros. 20 nuolatinių komitetų, kaip specializuoti 
organai, nagrinėja savo kompetencijai priklausančius klausimus ir rengdami 
pranešimus, kuriuose paprastai pateikiami rezoliucijos projektai, pateikia savo 
poziciją tvirtinti plenarinėje sesijoje. Tik tada, kai rezoliucija galutinai patvirtinama 
plenarinėje sesijoje, ji tampa oficialia Europos Parlamento pozicija. 
Vystymosi komiteto veikla susijusi su Europos Sąjungos santykiais su besivystančiu 
pasauliu; šie santykiai visuomet buvo svarbi Europos politinės, diplomatinės ir 
prekybos darbotvarkės dalis. Komitetas yra tvirtai įsipareigojęs siekti JT 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų, nes tai geriausias būdas panaikinti skurdą pasaulyje. 

Vystymosi komitetas yra pagrindinis Parlamento komitetas, kuris skatina, 
įgyvendina ir stebi Sąjungos vystymosi ir bendradarbiavimo politiką, be kita ko, 
naudodamas šias priemones: 

a) politinį dialogą su besivystančiomis šalimis dvišaliu lygmeniu ir atitinkamose 
tarptautinėse organizacijose bei tarpparlamentiniuose forumuose,

b) pagalbą besivystančioms šalims ir bendradarbiavimo susitarimus su jomis,

c) demokratinių vertybių, gero valdymo ir žmogaus teisių skatinimą besivystančiose 
šalyse.

Be to, komiteto vaidmuo plėtojant ir stiprinant ES ir jos Afrikos, Karibų ir 
Ramiojo vandenyno šalių (AKR) partnerių santykius yra lemiamas: jis atidžiai 
stebi, kaip įgyvendinamas AKR ir ES partnerystės susitarimas (Kotonu susitarimas) ir 
kaip veikia AKR ir ES jungtinė parlamentinė asamblėja. 

http://www.europarl.eu.int/intcoop/acp/10_01/default_en.htm
http://www.europarl.eu.int/intcoop/acp/10_01/default_en.htm
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/second_revision_cotonou_agreement_20100311.pdf


Faktų suvestinė Nr. 3

ES vystomojo bendradarbiavimo reguliavimas

Viena pagrindinių Vystymosi komiteto, kaip ir kitų komitetų, funkcijų yra savo 
kompetencijos klausimais priimti Europos teisės aktus. 

Teisinis vystymosi politikos teisės aktų pagrindas įtvirtintas Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 208–211 straipsniuose, kuriuose numatyta, kad dėl šių 
teisės aktų sprendžiama taikant įprastą teisėkūros procedūrą. Tai reiškia, kad teisės 
aktus, remdamiesi Komisijos pasiūlymu, kartu priima Europos Parlamentas ir 
Ministrų Taryba. 

Pagal įprastą teisėkūros procedūrą pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto 
Tarybai pateikiamas tuo pačiu metu kaip ir Parlamentui. Teisės akto tekstą įmanoma 
priimti tik tuo atveju, jei Taryba ir Parlamentas sutaria dėl kiekvieno pakeitimo. Tik 
tuomet priimamas naujas Europos teisės aktas.
Susitarimą galima pasiekti per pirmąjį, antrąjį arba trečiąjį svarstymą. Jei 
susitarimo nepasiekiama, teisės aktas nepriimamas. 

Nuo 2007 m. pagrindinis reglamentas, kuriuo reglamentuojami ES vystomojo 
bendradarbiavimo veiksmai, yra vystomojo bendradarbiavimo finansinė priemonė.

Vystomojo bendradarbiavimo finansinė priemonė apima daug skirtingų programų. Jos
skirstomos į dvi dideles grupes.

Parlamento teisėkūros veiklos organizavimas

–Komisija pateikia Parlamentui pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto; 
atsakingam komitetui pavedama parengti pranešimą, jis paskiria pranešėją (t. y. 
komiteto narį, kuriam pavedama parengti komiteto pranešimą). Vieno arba kelių
kitų komitetų gali būti prašoma pateikti atsakingam komitetui nuomonę. 

–Atsakingas komitetas išnagrinėja pranešėjo pateiktą pranešimo projektą, kitų EP 
narių pateiktus pakeitimus, kitų komitetų pateiktas nuomones ir balsuoja dėl 
galutinio pranešimo patvirtinimo. 

–Frakcijos išnagrinėja pranešimą ir sprendžia, ar plenarinėje sesijoje pateikti 
papildomų pakeitimų. 

–Galiausiai pranešime esanti rezoliucija apsvarstoma, patvirtinama plenarinėje 
sesijoje ir tampa Europos Parlamento pozicija. Joje dažniausiai pateikiami 
Komisijos pasiūlymo pakeitimai. 



Teminės programos apima veiksmus, vykdomus tam tikrose vystomojo 
bendradarbiavimo srityse, pvz., bendro finansavimo operacijas su Europos NVO, 
pagalbą, skirtą socialiniams sektoriams, pvz., sveikatos priežiūrai ir švietimui, 
veiksmus, skirtus aplinkos ir energijos arba aprūpinimo maistu priemonėms. Šios 
programos įgyvendinamos pagal teminius strateginius dokumentus, kuriems taikoma 
Europos Parlamento demokratinė priežiūra.

Geografinėmis programomis reglamentuojamas vystomasis bendradarbiavimas su 
konkrečiomis šalimis ir pasaulio regionais – Azija, Lotynų Amerika, Artimaisiais 
Rytais ir Pietų Afrika. Šios programos įgyvendinamos pagal šalies strategijos 
dokumentus ir regiono strategijos dokumentus, kuriems taikoma Europos Parlamento 
demokratinė priežiūra.

Kadangi vystomojo bendradarbiavimo finansinė priemonė baigs galioti 2013 m. 
gruodžio mėn., 2011 m. gruodžio mėn. Komisija pateikė naujos priemonės pasiūlymą, 
kurį turės aptarti ir patvirtinti Parlamentas ir Taryba.

Vystomojo bendradarbiavimo finansinės priemonės geografinės programos 
netaikomos 78 Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalims, sudarančioms AKR 
grupę. Bendradarbiavimas su AKR šalimis grindžiamas priemonėmis, 
nepatenkančiomis į Bendrijos struktūrą, t. y. ES valstybių narių ir atitinkamų 
besivystančių šalių Kotonu susitarimu (žr. atskirą informacinį lapą), o finansavimas 
teikiamas iš tarpvyriausybinio Europos plėtros fondo (EPF). 

Kotonu susitarimas, kaip pirminės teisės aktas, yra reglamentavimo sistemos dalis. 
Susitarimą ir jo vėlesnius pakeitimus turi patvirtinti Europos Parlamentas (pritarimo 
procedūra). Derantis dėl šių susitarimų Parlamentas nedalyvauja, bet jis gali reikšti 
nuomones rezoliucijomis.

Parlamento vykdoma strategijos dokumentų ir įgyvendinimo priežiūra

Priėmus vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę Parlamentas pradėjo 
naudotis didesnėmis strategijos dokumentų, pagal kuriuos įgyvendinami ES 
vystymosi teisės aktai, priežiūros galiomis. Pagal Reglamentą dėl įgyvendinimo aktų 
(jis kartais vadinamas Reglamentu dėl komiteto procedūros)1 Parlamentas, plenarinėje 
sesijoje priimdamas rezoliuciją, gali atkreipti dėmesį į tai, kad Komisija viršijo jai 
teisės aktais suteiktus įgaliojimus. Be to, pradėtas demokratinės priežiūros dialogas su 
Komisija, kuriuo Parlamentui sudaroma galimybė pateikti pastabų visais su strategijos 
dokumentais susijusiais politiniais ir teisiniais klausimais.

Kartu su šiomis priežiūros galiomis Parlamentas, žinoma, taip pat gali iškelti bylą 
Teisingumo Teisme, kad panaikintų sprendimą, kuriuo viršijami Komisijai suteikti 
įgaliojimai.

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Parlamentas ragina jam suteikti dar daugiau priežiūros 
teisių. Parlamentas teigia, kad pagal SESV 290 straipsnį, kuriuo Parlamentui 
                                               
1 2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Taikinimo komiteto patvirtinto 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę, bendro teksto (PE-CONS 
00057/2011 – C7-0377/2011 – 2009/0060A(COD)).



sprendimų priėmimo procese suteikiama veto teisė, programavimo dokumentai 
atitinka deleguotųjų aktų kriterijus. Iki šiol tuo klausimu nėra susitarta su Taryba, tad 
naudotis veto teise Parlamentas dar negali.



Faktų suvestinė Nr. 4

Biudžeto ir priežiūros galios

Pagal savo kompetenciją Vystymosi komitetas atidžiai stebi bendrą ES biudžetą, taip 
pat prie jo formavimo prisideda teikdamas su besivystančiomis šalimis susijusių 
biudžeto išlaidų kategorijų pakeitimus. Pagal Lisabonos sutartyje nustatytą biudžetinę
procedūrą Parlamentas ir Taryba kartu sprendžia dėl visų išlaidų, įskaitant vystomojo 
bendradarbiavimo biudžeto išlaidų kategorijas. Parlamente Vystymosi komitetas 
atsako už biudžeto išlaidų kategorijas, priskirtas prie 21 antraštinės dalies Vystymasis 
ir santykiai su Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybėmis ir prie 
23 antraštinės dalies Humanitarinė pagalba. Vystymosi komitetas taip pat prižiūri 
biudžeto išlaidų kategorijas, susijusias su Azija, Lotynų Amerika, Viduržemio jūros 
regionu ir žmogaus teisių bei vystymosi sritimi (19 antraštinė dalis). Jis tikrina 
biudžetą tiek, kiek tai susiję su besivystančiomis šalimis (20 antraštinė dalis), ir 
galiausiai (o tai ne mažiau svarbu) atidžiai stebi vystomojo bendradarbiavimo 
klausimus sprendžiančių Komisijos skyrių administravimo biudžetą. 

Vystymosi komitetui biudžetinės procedūros pradžia – kiekvienų metų pavasaris, kai 
komitetas patvirtina savo poziciją dėl Komisijos metinės politikos strategijos. 
Komitetas dalyvauja rengiant Parlamento poziciją deryboms su Taryba ir Komisija 
visos biudžetinės procedūros metu. Rugsėjo mėn. komitetas balsuoja dėl savo siūlomų 
Tarybos pozicijos dėl ateinančių metų biudžeto pakeitimų. EP nariai, ypač už 
biudžeto klausimus atsakingas pranešėjas, derasi dėl Vystymosi komiteto pateiktų 
pakeitimų su Biudžeto komitetu ir Parlamento frakcijų viduje. Spalio mėn. 
Parlamento pozicija patvirtinama plenarinėje sesijoje. Derybos tęsiamos kaip 
Parlamento ir Tarybos atliekamos biudžeto derinimo procedūros dalis, kol abi 
institucijos pasiekia ir patvirtina bendrą susitarimą. Parlamente tai padaroma metų 
pabaigoje, plenarinėje sesijoje balsuojant dėl biudžeto susitarimo teksto. Procedūra 
baigiama susitarimą pasirašius Parlamento pirmininkui.

Kitais metais komitetas, vadovaujamas pranešėjo, prižiūri, kaip Komisija vykdo 
biudžetą, ir užtikrina, kad pinigai būtų išmokami taip, kaip susitarta su Parlamentu. 

Pagal metinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą Parlamentas tikrina, kaip 
praėjusiais finansiniais metais Komisija vykdė biudžetą. Patikrinęs Komisijos metines 
ataskaitas, finansinę pažymą, jos pasiektų rezultatų ataskaitą ir Audito Rūmų metinę 
ataskaitą, Parlamentas Komisijai patvirtina arba atsisako patvirtinti, kad biudžetas
įvykdytas. Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra taip pat apima Europos plėtros 
fondo įgyvendinimą (šį fondą tiesiogiai finansuoja ES valstybės narės, o įgyvendina 
Komisija; iš jo padengiamos išlaidos pagal AKR ir ES Kotonu partnerystės 
susitarimą, žr. Faktų suvestinę Nr. 3). Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrai 
vadovauja Biudžeto kontrolės komitetas. Teisėkūros komitetai, įskaitant Vystymosi 
komitetą, teikia nuomones. 

Visa ES parama vystymuisi (t. y. oficiali parama vystymuisi, kurią finansuoja
Europos Komisija) 2010 m. siekė 9,8 mlrd. EUR. Didžiausia dalis buvo skiriama
švietimui, sveikatai, valdymui ir kitai socialinei infrastruktūrai (35 proc.), transportui, 



ryšiams, energetikai ir kitai infrastruktūrai (12 proc.) ir humanitarinei pagalbai 
(13 proc.).

Iš ES biudžeto finansuojama šiek tiek mažiau nei pusė visos sumos. Kitą dalį 
finansuoja Europos plėtros fondas (EPF). Nors komitetas tikrina EPF (įskaitant 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą), Europos Parlamentas neturi galių daryti 
įtakos EPF išlaidoms, kurias tiesiogiai finansuoja valstybės narės ir kurios nėra ES 
biudžeto dalis. 

Vis dėlto iš biudžeto finansuojamų lėšų klausimais Vystymosi komiteto nariai 
aktyviai prisidėjo prie 2007–2013 m. ES daugiametės finansinės programos, kurioje 
ateinantiems septyneriems metams numatytos kiekvienos išlaidų kategorijos išlaidų 
ribos, rengimo. 

Priežiūros galios

Labai svarbi Europos Parlamento ir jo nuolatinių komitetų funkcija – prižiūrėti 
vykdomąją valdžią, t. y. Europos Komisiją, ir tam tikrus ES Tarybos ir Europos 
Centrinio Banko darbo aspektus. 

Komitetai šią funkciją vykdo įvairiomis priemonėmis.

– Rengia Komisijos narių klausymus: kiekvienos Komisijos kadencijos 
pradžioje Europos Parlamentas, prieš patvirtindamas visą Komisiją plenarinėje 
sesijoje, rengia paskirtųjų Komisijos narių klausymus. Per šiuos klausymus EP 
nariams leidžiama siūlomų Komisijos narių klausti apie būsimas jų funkcijas, 
programą, ES problemų sampratą ir t. t. Pasibaigus klausymams, komitetai 
tvirtina pozicijas dėl kiekvieno kandidato tinkamumo. 2010 m. pradžioje 
Vystymosi komitetas rengė už vystomąjį bendradarbiavimą atsakingo 
Komisijos nario Andrio Piebalgo ir už humanitarinę pagalbą ir civilinę saugą 
atsakingos Komisijos narės Kristalinos Georgievos klausymą. K. Georgieva 
buvo antroji kandidatė į šias pareigas, nes komitetas pirmosios kandidatūros 
nepatvirtino.

– Rengia posėdžius su Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės atstovais: 
Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai 
Catherine Ashton kartą per metus kviečiama į komitetą kaip Užsienio reikalų 
tarybos, kuri taip pat sprendžia vystymosi klausimus, pirmininkė. Be to, ES 
Ministrų Tarybai rotacijos tvarka pirmininkaujančios valstybės narės 
kompetentingas ministras kviečiamas kalbėti komitete konkrečiais, pvz., 
humanitarinės pagalbos, klausimais.

– Rengia posėdžius su Komisijos nariais: už vystomąjį bendradarbiavimą ir 
humanitarinę pagalbą atsakingi du Komisijos nariai nuolat dalyvauja komiteto 
posėdžiuose.

– Teikia klausimus Tarybai ir Komisijai: EP nariai per plenarines sesijas ir 
komiteto posėdžius gali pateikti klausimų abiem institucijoms. 

– Rengia ekspertų klausymus: komitetas reguliariai rengia viešus klausymus, per 
kuriuos dažniausiai aptariamos rengiamų pranešimų temos (žr. IV priedą). 



Faktų suvestinė Nr. 5

Žmogaus teisių ir demokratijos skatinimas

Vystymosi komitetas yra vienas iš trijų Europos Parlamento komitetų, dirbančių 
išorės santykių srityje; šioje srityje taip pat dirba Užsienio reikalų ir Tarptautinės 
prekybos komitetai.

2006 m. Parlamentas ir Taryba kartu su kitomis išorės veiksmų priemonėmis priėmė 
Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę. Šia priemone konkrečiai 
siekiama gerinti žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių laikymąsi, skatinti ir įtvirtinti 
demokratiją, stiprinti žmogaus teisių srityje veikiančią pilietinę visuomenę ir didinti 
rinkimų procesų patikimumą. 

Diskusijos ir rezoliucijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės 
principų pažeidimo atvejų

Frakcijos nuolat prašo Europos Parlamento pirmininko surengti diskusijas skubiais 
žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejais. Šios 
diskusijos vyksta Strasbūro plenarinės sesijos ketvirtadienio popietę. Paprastai 
rengiamos trejos diskusijos dėl trijų skirtingų žmogaus teisių pažeidimų atvejų. 
Balsavimas dėl atitinkamų pasiūlymų dėl rezoliucijų vyksta iš karto po diskusijų. 

Delegacijos ir rinkimų stebėjimo misijos

Vystymosi komitetas gali siųsti delegacijas į ypatingos svarbos vietas. Jas galima 
siųsti į įvairias šalis, paprastai susijusias su komiteto darbu vystymosi politikos ir 
humanitarinės pagalbos klausimais. Komiteto nariai kartais dalyvauja Europos 
Parlamento ad hoc delegacijose į besivystančias šalis, o šios delegacijos dažniausiai 
dalyvauja tarptautinėse konferencijose arba stebi rinkimus. Jos atsiskaito atitinkamam 
Europos Parlamento komitetui. 

Rinkimų stebėjimo misijomis aktyviai prisidedama prie demokratizavimo proceso 
besivystančiose ir kitose šalyse. Tarptautinio rinkimų stebėjimo pobūdis plečiamas, o 
jo svarba remiant demokratinių sistemų atsiradimą ir įtvirtinimą toliau auga.

Europos Parlamento siunčiamos delegacijos yra daug prisidėjusios prie tarptautinio 
rinkimų stebėjimo darbo ir glaudžiai bendradarbiauja su ES rinkimų stebėjimo 
misijomis. Sukūrus bendras tarptautines misijas su ESBO Demokratinių institucijų ir 
žmogaus teisių biuru (angl. ODIHR) ir Europos Taryba, EP narių žinomumas ir 
politinė patirtis papildo ilgalaikius rinkimų ekspertų atliekamo stebėjimo pajėgumus. 

2010 ir 2011 m. Vystymosi komitetas aktyviai stebėjo rinkimus Konge, Nikaragvoje, 
Tanzanijoje, Toge, Ugandoje ir daugelyje kitų šalių.



A. Sacharovo premija ir A. Sacharovo premijos laureatų tinklas

Tai dvi specialios priemonės, kuriomis Europos Parlamentas skatina žmogaus teisių 
gynimą pasaulyje.

A. Sacharovo premija. 1985 m. gruodžio mėn. Europos Parlamentas įsteigė 
A. Sacharovo premiją už minties laisvę; tuo metu žymus Rusijos disidentas Andrejus 
Sacharovas vis dar gyveno tremtyje Gorkyje – į šią vietą jį išsiuntė tuometinės TSRS 
valdžios institucijos. A. Sacharovo premija kasmet skiriama už veiklą, susijusią su 
žmogaus teisių, demokratijos ir žodžio laisvės gynimu, arba laimėjimus. Tai 
prestižinis apdovanojimas, teikiamas ypatingiems asmenims, organizacijoms ar 
grupėms (pvz., 2011 m. premija skirta Arabų pavasariui atstovaujantiems laureatams), 
kovojantiems su nepakantumu, fanatizmu ir priespauda. 

A. Sacharovo premijos teikimo procedūrą, kurios kulminacija – gruodžio mėn. 
vykstanti oficiali įteikimo ceremonija Strasbūre, kartu administruoja vadovaujantį 
vaidmenį atliekantis Žmogaus teisių pakomitetis ir Užsienio reikalų bei Vystymosi 
komitetai. 

Sacharovo premijos laureatų tinklas. 2011 m. Europos Parlamentas sukūrė 
A. Sacharovo premijos laureatų tinklą, kad padidintų jo pasaulinį matomumą 
žmogaus teisių ir žodžio laisvės srityje. A. Sacharovo premijos laureatų tinklo tikslas 
– suburti ankstesnius ir dabartinius A. Sacharovo premijos laureatus ir žmogaus teisių 
aktyvistus iš viso pasaulio ir padėti jiems plėtoti tinklo veiklą. A. Sacharovo premijos 
laureatų tinklo pagrindu 2011 m. lapkričio mėn. Briuselyje įvyko aukšto lygio 
konferencija žmogaus teisių klausimais.



Faktų suvestinė Nr. 6

AKR ir ES jungtinė parlamentinė asamblėja

AKR ir ES jungtinė parlamentinė asamblėja buvo sukurta abipusiškai siekiant, kad 
susitiktų išrinkti Europos bendrijos atstovai (Europos Parlamento nariai) ir Afrikos, 
Karibų ir Ramiojo vandenyno regiono valstybių, pasirašiusių Kotonu susitarimą, 
atstovai. 
Tai vienintelė tokio tipo institucija pasaulyje, vienintelė tarptautinė asamblėja, kurioje 
įvairių šalių atstovai reguliariai kartu posėdžiauja siekdami skatinti Šiaurės ir Pietų 
tarpusavio priklausomybę.

AKR ir ES jungtinė parlamentinė asamblėja yra demokratinė parlamentinė institucija, 
kurios tikslas – skatinti ir ginti demokratinius procesus stengiantis užtikrinti 
kiekvienos tautos teisę pasirinkti vystymosi tikslus ir priemones, kaip juos pasiekti.

Jungtinė parlamentinė asamblėja sukurta pagal Kotonu susitarimą (17 straipsnis), 
kuriuo remiantis jos vaidmuo yra:

„– skatinti demokratijos procesus dialogo ir konsultacijų būdu;
– užtikrinti didesnį supratimą tarp Europos Sąjungos ir AKR valstybių tautų bei 

didinti visuomenės informuotumą plėtros klausimais;
– nagrinėti klausimus, susijusius su plėtra ir AKR-ES partneryste;
– priimti rezoliucijas ir teikti rekomendacijas Ministrų Tarybai, siekiant šio 

susitarimo tikslų.“

Asamblėja taip pat atlieka unikalų vaidmenį – vykdo parlamentinę kitų institucijų 
priežiūrą per kiekvieną sesiją rengdama posėdžius, kurių metu teikiami klausimai 
Europos Komisijai ir AKR bei ES Tarybai pirmininkaujančiai valstybei. Be to, 
reikalaujama, kad Europos Komisija atsiskaitytų už veiksmus, atliktus vadovaujantis 
ankstesnėmis Jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliucijomis.
Jungtinė parlamentinė asamblėja taip pat įgijo svarbius AKR regionų ir šalių 
dokumentų, kuriais įgyvendinamas ES vystomasis bendradarbiavimas (t. y. šalies, 
regiono ir teminių strateginių dokumentų), priežiūros įgaliojimus, ji užtikrina, kad 
būtų vykdomos tinkamos parlamentinės diskusijos ir analizuojamos dabartinės ir 
planuojamos EPF išlaidos AKR grupei priklausančiose šalyse.

Sudėtis ir darbo metodai

Septyniasdešimt aštuonių AKR valstybių atstovai turėtų būti parlamento nariai arba 
kiekvienos AKR valstybės parlamento paskirti atstovai. Tie atstovai, kurie nėra 
parlamento nariai, kiekvienos sesijos pradžioje turi būti akredituojami. 

Jie du kartus per metus plenarinėje sesijoje vienai savaitei susitinka su 78 Europos
Parlamento kolegomis – vieną kartą AKR šalyje, kitą kartą ES Tarybai 
pirmininkaujančioje valstybėje narėje. Asamblėja vadovaujasi bendromis 



demokratinėmis taisyklėmis, išdėstytomis jos Darbo tvarkos taisyklėse.

Asamblėjos darbui vadovauja du jos renkami pirmininkai: vienas iš AKR šalies, kitas 
iš ES. Dvidešimt keturi pirmininkų pavaduotojai (12 iš ES ir 12 – iš AKR šalių), 
kuriuos taip pat renka asamblėja, ir abu pirmininkai sudaro biurą. Biuras paprastai 
posėdžiauja keturis kartus per metus siekdamas užtikrinti asamblėjos darbo tęstinumą 
ir parengti naujas iniciatyvas, visų pirma siekiant įtvirtinti ir pagerinti
bendradarbiavimą. Jis taip pat svarsto aktualius politinius klausimus ir tvirtina 
pozicijas dėl žmogaus teisių bylų. Jungtinės parlamentinės asamblėjos biuras siunčia 
faktų nustatymo misijas į AKR ir ES šalis ir organizuoja rinkimų stebėjimo misijas.

2003 m. įsteigti trys nuolatiniai komitetai. Jie rengia esminius pasiūlymus, dėl kurių 
bus balsuojama Jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje. Tai:

• Politinių reikalų komitetas,
• Ekonominio vystymosi, finansų ir prekybos komitetas,
• Socialinių reikalų ir aplinkos komitetas.

2008 m. Jungtinė parlamentinė asamblėja pradėjo rengti regioninius susitikimus. 
2010 m. Jungtinė parlamentinė asamblėja Seišeliuose surengė regioninį susitikimą, 
skirtą Rytų Afrikos regionui, o 2011 m. Kamerūne – Centrinės Afrikos regionui. Per 
kiekvieno regiono susitikimus sprendžiami ekonominės partnerystės susitarimų srityje 
vykdomų derybų klausimai dėl ES prekybos su atitinkamu regionu reguliavimo ir 
aptariami to regiono šalių ir ES bendros svarbos klausimai. 

Jungtinės parlamentinės asamblėjos iniciatyvos

Jungtinė parlamentinė asamblėja aktyviai prisidėjo įgyvendinant ir įtvirtinant vieną po 
kitos priimamas AKR ir ES konvencijas ir pateikė pasiūlymų daugeliu įvairių 
klausimų:

 dėl parlamentinės demokratijos skatinimo ir parlamentų vaidmens AKR 
šalyse, įskaitant rinkimų stebėjimą, stiprinimo;

 dėl moterų vaidmens vystymosi procese gerinimo, visų pirma švietimo 
priemonėmis;

 dėl įsipareigojimo gerbti ir ginti žmogaus teises ir orumą įtvirtinimo;

 dėl aplinkos politikos, ypač susijusios su klimato kaitos poveikiu AKR šalims, 
integravimo į vystymosi projektus;

 dėl prekybos, kaip vystymosi priemonės, skatinimo, ypač Kotonu susitarime 
numatytais ekonominės partnerystės susitarimais;

 dėl kaimo plėtros programų ir konkrečių bendruomenių poreikiams pritaikytų 
labai mažų projektų;

 dėl kovos su epidemijomis ir sveikatos bei higienos paslaugų įtvirtinimo;

 dėl ekonominių ir socialinių partnerių metinių posėdžių rengimo;



 dėl glaudesnio bendradarbiavimo su vystymosi srityje dirbančiomis pilietinės 
visuomenės organizacijomis;

 dėl pagalbos skolų turinčioms šalims, siekiančioms įgyvendinti struktūrinių 
pokyčių politikos priemones, kad jos galėtų išlaikyti būtinas paslaugas;

 dėl pagalbos procedūrų spartinimo ir pabėgėliams bei perkeltiesiems 
asmenims skirtų asignavimų didinimo.

Europos Parlamento sekretoriatas padeda Jungtinės parlamentinės asamblėjos nariams 
iš ES ir Europos Parlamento delegacijoms į Panafrikos Parlamentą bei Pietų Afriką. 

Daugiau informacijos pateikta interneto svetainėje 
www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/.



Faktų suvestinė Nr. 7

Tūkstantmečio vystymosi tikslai, mūsų bendras 
įsipareigojimas

2000 m. rugsėjo mėn. 189 pasaulio lyderiai, įsipareigodami iki 2015 m. išlaisvinti 
visus vyrus, moteris ir vaikus nuo apgailėtinų ir nežmoniškų itin didelio skurdo 
sąlygų, priėmė Tūkstantmečio deklaraciją. Šiuo tikslu buvo parengti aštuoni 
Tūkstantmečio vystymosi tikslai (TVT):

1. Panaikinti ypač didelį skurdą ir badą
2. Užtikrinti visuotinį pradinį išsilavinimą
3. Skatinti lyčių lygybę ir daugiau teisių suteikti moterims
4. Sumažinti vaikų mirtingumą
5. Stiprinti gimdyvių sveikatą
6. Kovoti su ŽIV / AIDS, maliarija ir kitomis ligomis
7. Užtikrinti darnią aplinkos apsaugą
8. Plėtoti pasaulinę partnerystę vystymosi labui

2005 m. Europos Parlamentas patvirtino Vystymosi komiteto pranešimą dėl 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų. Šiame pranešime pabrėžiama, kad skurdo mažinimas 
siekiant TVT ir Tūkstantmečio deklaracija turi būti nedviprasmiškai pripažįstami
svarbiausiu ES vystymosi politikos pagrindu ir kad tai turi aiškiai nurodyta visuose 
atitinkamuose politikos priemonių pasiūlymuose ir pasiūlymuose dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų. 

2010 m. birželio 15 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl pažangos 
įgyvendinant Tūkstantmečio vystymosi tikslus. Laikotarpio vidurio peržiūra 
besirengiant 2010 m. rugsėjo mėn. JT aukščiausiojo lygio susitikimui. Šioje 
rezoliucijoje išdėstyta ne viena rekomendacija ES valstybėms narėms prieš 
aukščiausiojo lygio susitikimą. Rezoliucijoje pripažinta, kad dar visų aštuonių TVT 
nepasiekta, ir valstybių narių prašoma priimti plataus užmojo bendrą lyderio poziciją, 
kad TVT būtų pasiekti iki nustatyto termino – 2015 metų.

Ypatingas 2010 m. rezoliucijos elementas – išdėstytas poreikis nustatyti novatoriškus 
finansavimo mechanizmus, apimančius pasaulinį valiutų ir išvestinių finansinių 
priemonių operacijų mokestį, iš kurio būtų finansuojamos visuotinės viešosios 
gėrybės, įskaitant TVT; panaikinti mokesčių rojus, mokesčių slėpimą ir neteisėtus 
finansinius srautus ir sistemingai atskleisti įmonių gaunamą pelną ir sumokamus 
mokesčius; sumažinti darbuotojų migrantų parsiunčiamų į savo gimtąsias šalis 
perlaidų operacijų sąnaudas ir palengvinti skolos naštą besivystančioms šalims, be 
kita ko, iki 2015 m. paskelbiant beprocentį skolos grąžinimo įmokų moratoriumą 
besivystančioms šalims.

Europos Parlamentas aktyviai dalyvavo 2005 m. kampanijoje „Kad skurdas taptų 
praeitimi“ ir 2010 m. rugsėjo mėn. Niujorke vykusiame JT aukščiausiojo lygio 
susitikime, skirtame Tūkstantmečio vystymosi tikslams persvarstyti. Be to, jis per 
beveik rekordinį laiką padėjo įtraukti į teisės aktų rinkinius ES maisto priemonę –
1 mlrd. EUR vertės ES atsaką į 2008 m. maisto kainų krizę.



EP nariai nuolat gyrė valstybes nares, kurios jau buvo pasiekusios arba viršijusios su 
TVT Nr. 8 susijusį tikslinį rodiklį – oficialiai paramai vystymuisi skiriamus 0,7 proc. 
BNP, tačiau atkreipė dėmesį į susirūpinimą keliančią tendenciją kitose šalyse mažinti 
pagalbos dydį ir atsisakyti ankstesnių įsipareigojimų dėl tvarkaraščių. 

Iš tikrųjų visa ES nepasiekė savo tarpinio tikslo – iki 2010 m. oficialiai paramai 
vystymuisi skirti 0,56 proc. BNP – ir turės sunkumų siekdama 0,7 proc. BNP tikslinio 
rodiklio iki 2015 m. Be to, labai skiriasi atskirų valstybių narių pasiekti rezultatai. 
Todėl komitetas vis dar atsiliekančias valstybes nares nuolat ragina įsipareigoti 
laikytis aiškaus tvarkaraščio ir terminų, kad iki 2015 m. būtų pasiektas 0,7 proc. 
tikslinis rodiklis.

Vis dėlto komitetas dažnai atkreipia dėmesį į tai, kad iki 2015 m. nesugebėsime 
perpus sumažinti skurdo ir bado, visiems suteikti nemokamo išsilavinimo ir pagerinti 
sveikatos priežiūros prieinamumo, jeigu besivystančios šalys ir toliau turės išleisti 
keturis kartus daugiau skoloms grąžinti, negu išleidžia būtinosioms socialinėms 
paslaugoms.

Pirmenybė sveikatai ir švietimui, pagrindiniams TVT sektoriams

Iš daugelio klausimų, kuriuos dažnai sprendžia Vystymosi komitetas, itin pabrėžiama 
sveikata ir švietimas. Kova su skurdo keliamomis ligomis, ŽIV / AIDS, tuberkulioze 
ir maliarija – visame pasaulyje skubiai spręstinas klausimas. Pragaištingas 
ŽIV / AIDS poveikis sunaikina tai, ko vystymosi politikos priemonėmis pasiekta per 
daugelį metų. Todėl Vystymosi komitetas parėmė Pasaulinio fondo, kuris siektų 
kovoti su šiomis ligomis, įsteigimą ir gerokai padidino Bendrijos įnašą į jį. EP nariai 
ne kartą pabrėžė, kad geresnė galimybė gauti informaciją ir naudotis sveikatos 
priežiūra padėtų kovoti ir su ŽIV / AIDS, ir su skurdu. Jie atkreipė dėmesį į tai, kad 
prevencija, priežiūra ir gydymas – tarpusavyje susiję dalykai. Siekiant veiksmingai 
kovoti su šiomis ligomis reikia koordinuoti bendradarbiavimą, mokslinius tyrimus ir 
sveikatos politikos priemones. Besivystančiose šalyse taip pat turi būti gerinamos 
sveikatos priežiūros sistemos. 

Vaistai kainuoja brangiai, be to, nėra deramo daugelio ligų gydymo. Ligoms, kurios 
sudaro 90 proc. visų pasaulio susirgimo atvejų, skiriama tik 10 proc. mokslinių tyrimų 
veiklos. EP nariai dažnai pabrėždavo, kad tais atvejais, kai rinka nesugeba pateikti 
sprendimų, reikėtų skatinti viešuosius mokslinius tyrimus ir rasti paskatų privačiam 
sektoriui investuoti į šias sritis. EP nariai taip pat reikalavo, kad pagrindiniai vaistai 
būtų finansiškai prieinamesni, vadinasi, juos reikia gaminti vietos mastu, ir pabrėžė 
PPO šalių narių teisę panaudoti pagal TRIPS suteikiamą lankstumo priemonę siekiant 
apsaugoti visuomenės sveikatą ir užtikrinti vaistų prieinamumą visiems. 

Esminė ir labai opi reprodukcinės sveikatos tema buvo svarbus ankstesnės Parlamento 
kadencijos darbotvarkės punktas. Negalia ir apleistos ligos – taip pat ypatingai 
rūpimos EP nariams temos. 

EP nariai mano, kad skurdą bus galima sumažinti tik tuo atveju, jei žmonėms bus 
prieinamas deramas išsilavinimas. Komitetas nuolat pabrėžė, koks svarbus 
pagrindinis išsilavinimas, ir ragino kuo labiau stengtis pasiekti Tūkstantmečio 



vystymosi tikslą – iki 2015 m. užtikrinti visuotinį pradinį išsilavinimą. Šiuo metu apie 
113 mln. vaikų, daugiausia mergaičių, neina į mokyklą, o 860 mln. žmonių 
besivystančiose šalyse – neraštingi. 



Faktų suvestinė Nr. 8

Humanitarinė pagalba

Humanitarinė pagalba – tai pagalba, kuria siekiama gelbėti gyvybes, palengvinti 
kančias ir išlaikyti bei apsaugoti žmogaus orumą per krizes ir po jų. Ją reikia skirti 
nuo paramos vystymuisi, kurios tikslas – pakeisti esminius socialinius ir ekonominius 
veiksnius, kurie galėjo nulemti krizę. Veiksminga humanitarinė pagalba paremta šiais 
pagrindiniais principais: nešališkumu, nediskriminavimu, nepriklausomumu ir 
neutralumu. ES humanitarinę pagalbą apibrėžia taip:

Bendrijos humanitarinę pagalbą sudaro pagalbos, paramos ir apsaugos operacijos, 
skirtos nediskriminaciniu pagrindu padėti trečiųjų šalių gyventojams, visų pirma 
labiausiai pažeidžiamiems žmonėms, pirmenybę teikiant besivystančių šalių 
gyventojams, taip pat nuo gaivalinių nelaimių, žmogaus sukeltų krizių, pvz., karų ar 
kovos protrūkių, ar išskirtinių atvejų arba aplinkybių, panašių į gaivalines ar 
žmogaus sukeltas nelaimes, nukentėjusiems žmonėms. Pagalba teikiama tol, kol ji 
reikalinga šių skirtingų aplinkybių nulemtiems humanitariniams poreikiams 
patenkinti1.

Humanitarinė pagalba gali būti daugybės formų: pinigai, atsargos, personalas, taip pat 
ji gali būti teikiama iš įvairių šaltinių – vyriausybių, NVO, JT agentūrų, Raudonojo 
Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimų, vietos bendruomenių grupių, viešų aukų 
ir išeivių bendruomenių perlaidų.

Veikdama kartu su savo 27 valstybėmis narėmis, Europos Sąjunga yra pirmaujanti 
pasaulyje humanitarinės pagalbos teikėja, teikianti apie pusę viso pasaulinio 
finansavimo nuo žmogaus sukeltų ir gaivalinių nelaimių nukentėjusiems asmenims 
remti šalinant nelaimių padarinius. Be atskirų ES valstybių narių administruojamų 
programų, humanitarinė pagalba finansuojama ir iš ES biudžeto, ją administruoja 
1992 m. įsteigtas Komisijos Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos generalinis 
direktoratas (ECHO).

2011 m. ES iš viso suteikė 1,2 mlrd. EUR humanitarinės ir civilinės saugos pagalbos2. 
Šią sumą sudarė humanitarinė pagalba, skirta maždaug 117 mln. žmonių 91 ES 
nepriklausančioje šalyje, ir greitas reagavimas į 18 pagalbos prašymų pagal civilinės 
saugos mechanizmą ES viduje ir už jos ribų.

Per praėjusius keletą metų didėjantys poreikiai viršijo turimus išteklius, nes padaugėjo 
humanitarinių krizių, nelaimių, padidėjo jų mastas ir viso pasaulio pažeidžiamumas. 
Pradinis 2011 metams numatytas 853 mln. EUR humanitarinės pagalbos biudžetas 
buvo keletą kartų papildytas siekiant reaguoti į tais metais kilusias naujas krizes ir 
gaivalines nelaimes. Šis papildomas finansavimas sutelktas pervedant lėšas iš ES 
neatidėliotinos pagalbos rezervo, pasinaudojant 10-uoju Europos plėtros fondu, skirtu 
humanitarinei pagalbai Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno šalyse, Europos 
                                               
1 Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos 1 straipsnis.
2 Šio skirsnio duomenys grindžiami Europos Sąjungos humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos 
politikos ir jos įgyvendinimo 2011 m. metine ataskaita COM(2012) 489 final.



laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) įnašais ir perkeliant lėšas iš kitų biudžeto 
išlaidų kategorijų, neviršijant ES biudžeto išorės pagalbos išlaidų kategorijos (4 
išlaidų kategorijos) ribų.
Iš visų 2011 m. ES suteiktų lėšų maždaug 42 proc. skirta užsitęsusioms krizėms, 
38 proc. – reaguoti į gaivalines nelaimes, o 20 proc. – ad hoc krizėms ir 
intervenciniams veiksmams. Apie pusė lėšų buvo skirta maistui ir su aprūpinimu 
maistu susijusiems intervenciniams veiksmams. Kitos pagrindinės veiklos sritys –
sveikata, įskaitant psichologinę paramą (12 proc.), vandenį ir sanitarinių sąlygų 
gerinimą.
Europos Komisijos finansuojamas humanitarines operacijas padeda įgyvendinti
beveik 200 partnerystės ryšiais susijusių paramos organizacijų. Pusę 2011 m. 
finansavimo (50 proc.) panaudojo NVO, apie trečdalį (36 proc.) – įvairios JT 
agentūros, o likusią dalį (14 proc.) – kitos tarptautinės organizacijos. Komisijos 
santykiai su NVO reglamentuojami partnerystės pagrindų susitarimais; santykiai su 
JT organais – Finansiniu ir administraciniu pagrindų susitarimu. Siekdamos gauti 
finansavimą humanitariniams veiksmams, organizacijos partnerės teikia finansavimo 
pasiūlymus, kurie vertinami pagal techninę naudą ir nustatytus poreikius.
Lisabonos sutartimi humanitarinei pagalbai suteiktas naujas teisinis pagrindas1, kuriuo 
įtvirtinamas ES įsipareigojimas humanitarinę pagalbą teikti laikantis tam tikrų 
principų ir konkrečiai reikalaujama, kad ES ir valstybių narių vykdomos priemonės 
viena kitą papildytų ir sustiprintų viena kitos poveikį.
Pagrindinė šios srities finansavimo reglamentavimo priemonė yra Humanitarinės 
pagalbos reglamentas2, kuris liko nepakeistas, kai rengiantis naujos daugiametės 
finansinės programos 2007–2013 m. laikotarpiui buvo persvarstyti kiti ES 
finansavimo teisės aktai. Šiai priemonei 2007–2013 m. laikotarpiu skirta pagalbos 
suma – 5,6 mlrd. EUR. Humanitarinei pagalbai skirtas metinis biudžetas reguliariai 
didinamas siekiant reaguoti į naujas krizes ar gaivalines nelaimes. Tai daroma 
pasinaudojant ES neatidėliotinos pagalbos rezervu, Europos plėtros fondo, skirto 
humanitarinei pagalbai Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno šalyse, lėšomis, ir 
perkeliant lėšas iš kitų biudžeto išlaidų kategorijų. 

Humanitarinė pagalba besivystančioms šalims tradiciškai laikoma priklausančia 
Vystymosi komiteto kompetencijai. Pagrindinė komiteto funkcija – prižiūrėti 
Bendrijos humanitarinės pagalbos teikimą, užtikrinti, kad biudžeto nuostatos atitiktų 
humanitarinius poreikius, prireikus paprašant Biudžeto komitetą leisti naudoti rezerve 
esančias lėšas, ir pristatyti Europos Parlamento poziciją tarptautinėse diskusijose dėl 
humanitarinės pagalbos vaidmens ir priemonių. Siekdamas atlikti šias užduotis 
komitetas kas dvejus metus skiria nuolatinį pranešėją humanitarinės pagalbos 
klausimais.

Europos konsensusas dėl humanitarinės pagalbos – pagrindinis dokumentas, kurį 
2007 m. pasirašė Europos Parlamento, Komisijos ir Tarybos pirmininkai ir kuriame 
apibrėžta bendra ES humanitarinės pagalbos vizija, politikos tikslai ir bendri 
principai. Šiuo konsensusu siekiama pagerinti nuoseklumą, lankstumą, rezultatus ir 
                                               
1 Komisija humanitarinių priemonių imasi remdamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo V dalies 
III antraštine dalimi, kurioje reglamentuojamas bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir 
humanitarinė pagalba (SESV 214 straipsnis).
2 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1257/96, OL 163, 1996 7 2, p. 1.



pagalbos teikimo profesionalumą stiprinant ES lygmens koordinavimą ir tvirtinant
ryšius su tarptautiniais partneriais. Vystymosi komitetas pranešimu savo iniciatyva 
daug prisidėjo prie šio svarbaus ES masto konsensuso sudarymo. Parlamentui 
konsensuso priėmimas buvo ne savitikslis veiksmas, o veikiau proceso, kuriuo bus 
padidintas ES teikiamos humanitarinės pagalbos veiksmingumas ir išplėsta pagalbos 
sritis į ją įtraukiant nelaimių rizikos prevenciją ir atkūrimą po krizių, pradžia.

Humanitarinė pagalba – būtina vystymosi sąlyga gaivalinių nelaimių ir konfliktų 
aplinkybėmis, bet ji turi būti integruota į ilgalaikę strategiją. Nuolat nepakankamas 
aprūpinimas maistu Somalio pusiasalyje (angl. Horn of Africa) akivaizdžiai rodo, 
kad dėmesį reikia sutelkti į atsparumo didinimą, vietos gyventojų gebėjimo kovoti su 
esama padėtimi stiprinimą ir ilgalaikių nacionalinių strategijų rengimą siekiant 
išvengti pasikartojančių humanitarinių katastrofų. Sąvoka „susieti pagalbą, atkūrimą 
ir vystymąsi“ bandoma užpildyti tarpinę sritį tarp humanitarinės pagalbos ir ilgalaikio 
vystymosi. Vystymosi komitetas tvirtai pritaria, kad ši spraga tarp humanitarinių 
veiksmų ir vystymosi būtų geriau užpildyta.

ES į nelaimes reaguoja ne tik teikdama humanitarinę pagalbą, bet ir valstybėms 
narėms imantis civilinės saugos priemonių. Visos 27 ES valstybės narės dalyvauja 
Sąjungos civilinės saugos mechanizme, taip pat jame dalyvauja Kroatija, buvusioji 
Jugoslavijos Respublika Makedonija, Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija. Jos 
sutelkia išteklius, kuriuos galima teikti nuo nelaimių nukentėjusioms šalims. Pagalba 
gali būti teikiama natūra, siunčiant darbo grupes su įranga ir ekspertams atliekant 
vertinimo ir koordinavimo darbus. ES parama grindžiama vyriausybiniais ištekliais ir 
jeigu trečiosiose šalyse reikia pagalbos, kartu paprastai teikiama ir humanitarinė 
pagalba.

Kiekviena pasaulio šalis gali gauti pagalbą pagal Europos civilinės saugos 
mechanizmą. Pati pagalbos prašanti šalis renkasi, ar pasiūlymus priimti, ar jų 
atsisakyti. Praktiškai dauguma dalyvaujančių valstybių pagalbą teikia nemokamai, iš 
solidarumo. Be to, iki 50 proc. pagalbos teikimo išlaidų pagal civilinės saugos 
finansinę priemonę gali bendrai finansuoti Komisija. 2012 m. planuojama įsteigti 
Europos reagavimo į nelaimes centrą, kuris toliau stiprins ES pajėgumą reaguoti į 
nelaimes.
ES ne tik reaguoja į nelaimes ir krizes. Kartu vis labiau suvokiama, kad reikia daugiau 
dėmesio skirti prevencijai, pasirengimui, nelaimių rizikai mažinti ir pažeidžiamų 
bendruomenių atsparumui didinti siekiant sudaryti joms sąlygas geriau įveikti 
nelaimes, taip sumažinant pragaištingą poveikį nukentėjusiems gyventojams ir jų 
pragyvenimui. Nelaimių rizikai mažinti ir prisitaikyti prie klimato kaitos skiriama vis 
daugiau dėmesio; šie aspektai integruojami į ES humanitarinės pagalbos operacijas.

ES taip pat puoselėja pagarbą tarptautinei humanitarinei teisei ir skatina jos laikytis. 
Vystymosi komitetas dalyvauja įvairioje su humanitarine pagalba susijusioje veikloje. 
Kaip viena iš biudžeto valdymo institucijų, Europos Parlamentas kasmet pabrėžia, 
kad reikia didinti reagavimo į nelaimes finansavimą. Komitetas daro įtaką 
strateginiams Komisijos sprendimams ir įgyvendinimo būdams ir kritiškai patikrina 
ateinančių metų Komisijos darbo programos ir Humanitarinės pagalbos ir civilinės 
saugos generalinio direktorato veiklos strategijos humanitarinius aspektus. Vykstant 
struktūrizuotam dialogui Komisijos narė K. Georgieva kelis kartus per metus 
kviečiama keistis nuomonėmis su komiteto atstovais. Į viešus klausymus
humanitarinėmis temomis nuolat renkasi iškilūs JT, Raudonojo Kryžiaus, Europos 



Komisijos ir humanitarinės veiklos NVO atstovai ir aptaria aktualiausius 
humanitarinius klausimus.



Faktų suvestinė Nr. 9

Įnašas į ES vystymosi darbotvarkę

Remdamasi nerimą keliančiais Tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimo 
laikotarpio vidurio peržiūros (2005 m. rugsėjo mėn.) rezultatais ir spaudžiama
Europos Parlamento, 2005 m. Europos Sąjunga įsipareigojo iki 2015 m. oficialiai 
paramai vystymuisi skirti 0,7 proc. BNP.

Pirmą kartą Komisija ir ES valstybės narės susitarė nustatyti 0,7 proc. tikslinio 
rodiklio laipsniško įgyvendinimo tvarkaraštį, o kiekviena valstybė narė turi nusistatyti 
individualius privalomus tikslinius rodiklius, kad būtų galima stebėti pažangą.

Europos konsensusas dėl vystymosi

2005 m. gruodžio 20 d. Komisija, Taryba ir Europos Parlamentas pasirašė dokumentą
– Europos konsensusą dėl vystymosi, kuriuo nustatomi bendri vystomojo 
bendradarbiavimo tikslai ir principai. Tai pirmas kartas, kai visos trys institucijos 
kartu patvirtino strateginį vystymosi politikos dokumentą. Šiuo vis dar 
tebegaliojančiu dokumentu išreiškiamas Europos Sąjungos ryžtas prisidėti prie skurdo
naikinimo ir padėti kurti taikesnį ir teisingesnį pasaulį. Šiuo konsensusu, atsižvelgiant 
į papildomumo principą, grindžiama Bendrijos ir valstybių narių vystomojo 
bendradarbiavimo veikla visose besivystančiose šalyse.

Pirmoje konsensuso dalyje, pavadintoje Europos Sąjungos vystymosi vizija, išdėstomi 
bendri vystomojo bendradarbiavimo tikslai ir principai: 

– pagrindinis ir svarbiausias tikslas – mažinti skurdą;
– savarankiškumo ir partnerystės principai;
– politikos suderinamumo principas;
– didesnės ir veiksmingesnės pagalbos teikimas;
– bendrų vertybių, ypač žmogaus teisių, lyčių lygybės ir gero valdymo skatinimas;
– veiksmingo daugiašalio bendradarbiavimo ir išsamaus politinio dialogo skatinimas;
– pilietinės visuomenės dalyvavimas;
– nuolatinės pastangos užkirsti kelią valstybės nestabilumui, įskaitant pajėgumų kūrimą;
– parlamentinės demokratijos įtvirtinimas.



ES įsipareigojo iki 2015 m. pagalbos biudžetą padidinti iki 0,7 proc. bendrojo 
nacionalinio produkto, tačiau jai nepavyko iki 2010 m. pasiekti bendro tarpinio tikslo 
– 0,56 proc. Europos Sąjunga paramą mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir mažas bei 
vidutines pajamas turinčioms šalims vis labiau skirsto pagal prioritetus. 

Vienas iš pagrindinių Europos konsensuso aspektų – politikos suderinamumas 
vystymosi labui, kuris labai svarbus pagalbos veiksmingumui ir yra aiškus moralinis 
principas: nepriimtina, kad įgyvendinant kitas EB politikos priemones mažėtų 
Europos vystymosi politikos poveikis. Remiantis šiuo Lisabonos sutarties 208 
straipsnyje įtvirtintu principu, rengiant kiekvieną Europos politikos priemonę turi būti 
atsižvelgiama į galimą jos poveikį vystymosi tikslams. Šiuo klausimu taip pat reikia 
vadovautis TVT.

Pokyčių darbotvarkė

Strategijos dėl Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalių

Europos Parlamentas, konkrečiai Vystymosi komitetas, aktyviai reaguoja į siūlomas 
ES strategijas įvairiems AKR regionams: Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno 
regionams; šios strategijos orientuotos į pagrindinius tvaraus vystymosi reikalavimus, 
pvz.:

– taikos ir saugumo skatinimą;
– paramą silpnoms valstybėms;
– gerą ir veiksmingą valdymą;
– prekybos skatinimą;
– integraciją į pasaulio ekonomiką;
– integraciją į pasaulio komunikacijų sistemas;
– socialinę sanglaudą;
– aplinkos tvarumą. 

Pagalbos veiksmingumas

2005 m., siekdama pasitikti Tūkstantmečio vystymosi tikslų keliamus iššūkius, 
Europos Sąjunga įsipareigojo iš esmės pagerinti vystomojo bendradarbiavimo poveikį 

Antroje konsensuso dalyje, pavadintoje Europos bendrijos vystymosi politika, apibrėžiama, 
kaip Bendrija, naudodamasi jai patikėtais ištekliais, įgyvendins pirmoje dalyje išdėstytą 
Europos Sąjungos vystymosi viziją: 

– darys tolesnę pažangą atsiedama pagalbą;
– kur taikytina, mažins skolas;
– integruos kompleksinius klausimus: demokratiją, gerą valdymą, žmogaus teises, vaikų ir 

čiabuvių teises, lyčių lygybę, aplinkos tvarumą, kovą su ŽIV / AIDS; 
– rems pasaulio fondus, aiškiai susijusius su Tūkstantmečio vystymosi tikslais;
– turėdama tinkamas sąlygas, teiks paramą iš biudžeto.



imdamasi iniciatyvų, kuriomis būtų teikiama daugiau pagalbos, taip pat ji būtų 
teikiama greičiau ir veiksmingiau. 2006 m. kovo 2 d. Komisijos patvirtinto pagalbos 
veiksmingumo dokumentų rinkinio tikslas – šiuos įsipareigojimus paversti veiksmais. 
Po dvejų metų, prieš 2008 m. rugsėjo mėn. Akroje (Gana) vykusį trečiąjį aukšto lygio 
forumą pagalbos veiksmingumo klausimais, Komisija paskelbė ES poziciją pagalbos 
veiksmingumo srityje, paremtą Romoje (2003 m.) ir Paryžiuje (2005 m.) vykusių 
pirmojo ir antrojo aukšto lygio forumų įsipareigojimais, ir remiantis šia pozicija buvo 
parengta „Akros veiksmų darbotvarkė“. 

Pusano (Korėja) ketvirtasis aukšto lygio forumas

2011 m. gruodžio 1 d. ketvirtajame aukšto lygio forume buvo patvirtinta Pusano 
veiksmingo vystomojo bendradarbiavimo partnerystė. Šis planas paremtas Paryžiaus 
deklaracijos (2005 m.) ir Akros veiksmų darbotvarkės (2008 m.) principais. Pusano
partnerystė grindžiama keturiais veiksmingo vystymosi principais: šalys partnerės turi 
atlikti svarbų vaidmenį (šalies savarankiškumas), pagalba turi būti veiksmingesnė 
(dėmesys rezultatams), ji turi apimti visus viešuosius ir privačiuosius 
suinteresuotuosius vystymosi srities subjektus (ir vystymosi partnerystės darinius) ir 
turi būti užtikrinta atskaitomybė ir įsipareigojimų įgyvendinimas politiniu lygmeniu 
(pagalbos teikėjų ir šalių gavėjų veiklos skaidrumas ir atskaitomybė). Europos 
Sąjunga yra viena iš Pusane priimtus pagalbos veiksmingumo principus geriausiai 
diegiančių grupių, ji tai daro pasitelkdama Pokyčių darbotvarkę ir skatindama 
koordinuoti su pagalbos teikėjais susijusią Komisijos ir valstybių narių veiklą.

Paryžiaus deklaracijoje pagalbą teikiančios šalys ir šalys partnerės įsipareigojo 
stiprinti parlamentų vaidmenį rengiant nacionalines vystymosi strategijas, taip 
padidindamos tarpusavio atskaitomybę ir vystymosi išteklių panaudojimo skaidrumą.

Nauja Pokyčių darbotvarkė, Komisijos pasiūlyta kaip ES vystymosi politikos 
poveikio didinimo gairės, dabar tvirtinama ir turės ilgalaikį poveikį ES pagalbos 
veiksmingumui. Pažanga siekiant politikos suderinamumo vystymosi labui kol kas 
lėta, nes vystymosi prioritetai dažnai nesutampa su kitų sričių, pvz., žemės ūkio, 
prekybos ar žuvininkystės, politiniais prioritetais.

Santykiai su nevalstybiniais veikėjais

Apibrėždami politinius prioritetus ir nustatydami įnašus, Vystymosi komiteto nariai 
deramai atsižvelgia į išorės veikėjams, ypač ES ir trečiųjų šalių pilietinės visuomenės 
atstovams, rūpimus aspektus. 

Vystymosi komiteto nariai siekia išlaikyti vadinamąją atvirų durų politiką 
nevalstybinių veikėjų atžvilgiu (sąvoka „nevalstybiniai veikėjai“ apima įvairius 
pilietinės visuomenės atstovus, pvz., NVO, profesines sąjungas, akademines 
institucijas ir t. t., o kartais vartojama ir vietos valdžiai apibūdinti). 
Šiuo požiūriu svarbų vaidmenį ryšiams palaikyti atlieka CONCORD, t. y. Europos 
paramos ir vystymosi NVO konfederacija. Jos 19 tarptautinių tinklų ir 22 nacionalinės 
asociacijos iš Europos Sąjungos valstybių narių atstovauja daugiau kaip 1 600 
Europos NVO. CONCORD ir jai priklausančios organizacijos savo specialia patirtimi
prisideda prie Europos Parlamento, ypač prie komitetų, atsakingų už ES išorės 



politikos kryptis (Vystymosi komiteto, Tarptautinės prekybos komiteto ir Užsienio 
reikalų komiteto), darbo. 

Siekiant palaikyti gerus darbo santykius su Vystymosi komitetu, CONCORD ir 
Vystymosi komiteto politikos koordinatorių ir darbuotojų susitikimai rengiami du 
kartus per metus. Šie susitikimai pasirodė esantys labai naudingi, taigi, tapo įmanoma 
sukurti naują pilietinės visuomenės ir Vystymosi komiteto dialogo erdvę. Pagrindinis 
jų tikslas – keistis idėjomis ir pasiūlymais visuotinės svarbos temomis ir rasti bendrą 
supratimo pagrindą. Šiuos gerus santykius liudija atliktas darbas rengiant vystomojo 
bendradarbiavimo finansinę priemonę. 

Vystymosi komitetas investavo į santykius su nevalstybiniais veikėjais ir vietos 
valdžios institucijomis pietuose, ypač Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno regionų 
šalyse.

Kelerius pastaruosius metus Vystymosi komitetas į savo posėdžius ir klausymus 
reguliariai kvietė išsivysčiusių ir besivystančių šalių pilietinės visuomenės 
organizacijų atstovus. Šiuose posėdžiuose daugiausia dėmesio buvo skiriama 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims, vystymuisi, švietimui, ūkininkavimui Afrikoje, 
vaistams ir kitoms panašioms temoms. 

Be to, rengiant naują bendrą strateginę Afrikos ir ES partnerystę Vystymosi komiteto 
nariai ir kiti EP nariai sunkiai kovojo siekdami pilietinės visuomenės atstovams 
užtikrinti institucinį vaidmenį, kad jų ir piliečių, kuriems jie atstovauja, balsas būtų 
gerai ir aiškiai išgirstas. 

AKR ir ES jungtinė parlamentinė asamblėja pastaraisiais metais taip pat daug dirbo, 
siekdama į savo veiklą įtraukti pilietinę visuomenę. Asamblėja paskyrė du pirmininko 
pavaduotojus ryšiams su nevalstybiniais veikėjais, taip aiškiai pažymėdama, kokie jai 
svarbūs šie aspektai. 



Faktų suvestinė Nr. 10

Vystymosi komitetas – pasaulio vystymosi partneris

Panafrikos Parlamentas – privilegijuotas EP partneris

Afrika – žemynas, patiriantis turbūt didžiausius sunkumus ir turintis didžiausias 
vystymosi galimybes. Afrikoje santykinai daugiausia neturtingų žmonių ir 
nuskurdusių valstybių pasaulyje. Jai tenka apie pusę ES pagalbos biudžeto. Jos 
valstybės ir tautos turi senus istorinius ryšius su Europa, Afrika greitai keičiasi ir turi 
perspektyvų susikurti šviesią ateitį, kaip matyti iš didžiulio Kinijos susidomėjimo. 

2007 m. ES ir Afrikos valstybių bei vyriausybių vadovai priėmė bendrą Afrikos ir ES 
strategiją – plataus užmojo ilgalaikę politikos programą, kurioje buvo patvirtintas jų 
noras pagerinti politinius santykius ir visiems kartu kovoti su pasauliniais sunkumais. 

Strategija apima ne tik vystomąjį bendradarbiavimą, bet ir taiką bei saugumą, 
valdymą ir žmogaus teises, prekybą, energetiką, klimato kaitą ir kitus panašius 
klausimus. Per praėjusią Parlamento kadenciją Vystymosi komiteto nariai plenarinei 
sesijai parengė tris pranešimus. 

2004 m. Afrikos Sąjunga sušaukė Panafrikos Parlamentą, viso žemyno konsultacinį 
parlamentą, kurį sudaro 5 narių delegacijos, atstovaujančios kiekvienai iš 54 Afrikos 
Sąjungos šalių narių. Panafrikos Parlamentas turi nuolatinę būstinę Midrande, Pietų 
Afrikoje, ir susirenka du kartus per metus. 

EP nuo pat pradžių įsteigė delegaciją ryšiams su Panafrikos Parlamentu ir išlaikė su 
juo artimus ryšius. Nuo 2004 m. delegacija dalyvavo beveik visose Panafrikos 
Parlamento sesijose, o šio Parlamento delegacijos nuolat lankėsi EP. 

Šis artimas bendradarbiavimas lėmė, kad Afrikos Sąjungos ir ES institucijos oficialiai 
pripažino visateisį abiejų parlamentų dalyvavimą institucinėje bendros ES ir Afrikos 
strategijos sistemoje. Tai reiškia, kad dabar EP ir Panafrikos Parlamentas dalyvauja 
rengiant Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimus, jų pirmininkai kreipiasi į 
dalyvius per šių susitikimų atidarymą, EP ir Panafrikos Parlamentas aptaria bendros 
Afrikos strategijos įgyvendinimą su Afrikos Sąjungos ir Europos Sąjungos ministrais 
ir abu parlamentai visapusiškai ir aktyviai dalyvauja įvairių bendros strategijos 
įgyvendinimo ir sprendimų priėmimo organų veikloje. 

Bendradarbiavimas su Panafrikos Parlamentu taip pat yra vienas iš EP parlamentinės 
demokratijos skatinimo biuro prioritetų.

Santykiai su valstybių narių nacionaliniais parlamentais

Nacionalinių parlamentų vaidmuo ES veikloje vis didesnis, jie vis daugiau 
bendradarbiauja su Europos Komisija, EP ir tarpusavyje. 



Nacionalinių parlamentų nariai, būdami arti piliečių, gali padėti sukurti veiksmingas 
ir konstruktyvias piliečių ir ES institucijų sąsajas, skatinti vis demokratiškesnę ir 
skaidresnę ES politikos raidą.

Pastaruosius keletą metų Europos Komisija pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų sistemingai siuntė nacionaliniams parlamentams svarstyti tuo pačiu 
metu, kai jie buvo pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai.

Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų santykių kokybė ir jų būsima 
papildoma politinė nauda galiausiai bus bendrų pastangų rezultatas. Lisabonos 
sutartimi šie santykiai įtvirtinti sukūrus nacionalinių parlamentų pagrįstų nuomonių 
teikimo Europos Parlamentui procedūrą ir Europos Parlamente patvirtintas bendras 
metodas, kaip šias pagrįstas nuomones ir nacionalinių parlamentų atliktas analizes 
nagrinėti.

Pagrindinis Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimo tikslas 
– sutvirtinti parlamentinį ES aspektą ir taip padėti gerinti ES politikos rengimo 
demokratinį teisėtumą ir skaidrumą. Dar vienas tikslas – nacionalinius parlamentus 
nuolat išsamiai informuoti apie Europos Parlamento veiklą įvairiais jo kompetencijos 
klausimais. Šiuo tikslu vis daugiau Europos Parlamento komitetų, įskaitant Vystymosi 
komitetą, nuolat kviečia nacionalinių parlamentų narius į savo posėdžius ir aptardami 
pasiūlymus dėl įvairių politikos priemonių dalijasi su jais žiniomis ir patirtimi.

Visuomenės informavimas vystymosi klausimais

Tai, kad būtina visuomenę informuoti apie vystymąsi ir šviesti vystymosi srityje, 
rodo, jog Europos Sąjungai svarbu skleisti pagrindines savo vertybes – toleranciją ir 
solidarumą vis globalesnėje tarpusavyje priklausomoje daugiakultūrėje visuomenėje.

Europos Sąjunga iš tikrųjų yra kultūrų dialogo, skirto įvairių suinteresuotųjų subjektų 
susitikimams, mokymuisi vieniems iš kitų ir bendrai kūrybai, rezultatas.

Todėl gilinamos visuomenės žinios apie vystomąjį bendradarbiavimą padės stiprinti 
tarptautinį solidarumą ir sukurti aplinką, palankią glaudesnei Europos daugiakultūrei 
visuomenei. Tai bus ir priemonė skatinti visavertį visų piliečių dalyvavimą naikinant 
skurdą visame pasaulyje ir kovojant su atskirtimi, įskaitant kampanijų rengimą, 
švietimą, informuotumo didinimą, propagavimą ir mokymus.

Taigi būtina, kad parlamentai dalyvautų formuojant visuomenės nuomonę apie 
vystomąjį bendradarbiavimą ir skatinant tarptautinį solidarumą su besivystančiomis 
šalimis, siekiant palengvinti ir panaikinti jų skurdą.

Šiame Šiaurės ir Pietų bendradarbiavimo procese gyvybiškai svarbų vaidmenį atlieka 
nacionalinės ir vietos valdžios institucijos, NVO ir pilietinės visuomenės veikėjai.

Per kiekvieną kadenciją Europos Parlamentas nuosekliai gerina visuomenės 
informuotumą apie ES vystomojo bendradarbiavimo politiką. Parlamentas rengia 
įvairius viešus renginius, seminarus, klausymus, aptarimus ir Parlamento diskusijas, 
skirtus su vystymusi susijusioms problemoms nagrinėti.



Vystymosi komitetas jau kurį laiką aktyviai dalyvauja kasmetinių Europos vystymosi 
dienų renginiuose. Parlamentas į visus renginius siunčia EP narių delegaciją ir kartu 
su Panafrikos Parlamentu rengia specialius renginius. Be to, Vystymosi komitetas 
Vystymosi dienų miestelyje turi stendą, kur dalija medžiagą ir informuoja lankytojus 
apie savo vaidmenį ir veiklą. 

Kitas plačiajai visuomenei svarbus įvykis – Europos atvirų durų diena, kartą per 
metus organizuojama siekiant paminėti Robert'o Schumano deklaracijos pasirašymą. 
Šio renginio tikslas – geriau informuoti visuomenę apie Europos institucijų veiklą ir 
apie tai, kaip veikia ES. Tą dieną Parlamentas atveria duris plačiajai visuomenei. 
Vystymosi komitetas reguliariai dalyvauja Parlamento atvirų durų dienose, siekdamas 
atkreipti skirtingo amžiaus ir interesų žmonių dėmesį.
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Own-initiative
A7-0315/2011, tabled in September 2011
Rapporteur: Filip KACZMAREK 

REPORT on the 4th High Level Forum on Aid Effectiveness
Own-initiative
A7-0313/2011, tabled in September 2011   
Rapporteur: Cristian Dan PREDA 

REPORT on an EU policy framework to assist developing countries in 
addressing food security challenges
Own-initiative
A7-0284/2011, tabled in July 2011 
Rapporteur: Gabriele ZIMMER 

REPORT on financing of reinforcement of dam infrastructure in developing 
countries
Own-initiative
A7-0213/2011, tabled in May 2011 
Rapporteur: Nirj DEVA 

REPORT on the future of EU budget support to developing countries
Own-initiative
A7-0206/2011, tabled in May 2011 
Rapporteur: Charles GOERENS 

REPORT on increasing the impact of EU development policy
Own-initiative
A7-0205/2011, tabled in May 2011 
Rapporteur: Filip KACZMAREK 
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REPORT on Regulation (EC) 1905/2006 establishing a financing instrument for 
development cooperation: lessons learned and perspectives for the future
Own-initiative
A7-0187/2011, tabled in May 2011 
Rapporteur: Gay MITCHELL 

REPORT on Tax and Development – Cooperating with Developing Countries on 
Promoting Good Governance in Tax Matters
Own-initiative
A7-0027/2011, tabled in February 2011 
Rapporteur: Eva JOLY 

RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the 
Agreement between the European Community and its Member States, of the one 
part, and the Republic of South Africa, of the other part, amending the 
Agreement on Trade, Development and Cooperation
Non-legislative enactment
A7-0018/2011, tabled in February 2011 
Rapporteur: Eva JOLY 

RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at 
first reading with a view to the adoption of a regulation of the European 
Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1905/2006 
establishing a financing instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0009/2011, tabled in January 2011 
Rapporteur: Charles GOERENS 

RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at 
first reading with a view to the adoption of a regulation of the European 
Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 
establishing a financing instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0006/2011, tabled in January 2011 
Rapporteur: Gay MITCHELL 

REPORT on implementation of the European Consensus on Humanitarian Aid: 
the mid-term review of its action plan and the way forward
Own-initiative
A7-0375/2010, tabled on December 2010 
Rapporteur: Michèle STRIFFLER 
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REPORT with a proposal for a European Parliament recommendation to the 
Council on setting up an EU rapid response capability
Own-initiative
A7-0332/2010, tabled in December 2010 
Rapporteur: Iva ZANICCHI 

REPORT on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2009
Own-initiative
A7-0315/2010, tabled in November 2010 
Rapporteur: Eva JOLY 

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of 
the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing 
instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0285/2010, tabled in October 2010 
Rapporteur: Charles GOERENS 

REPORT on health care systems in sub-Saharan Africa and global health
Own-initiative
A7-0245/2010, tabled in September 2010 
Rapporteur: Véronique DE KEYSER 

REPORT on poverty reduction and job creation in developing countries: the 
way forward
Own-initiative
A7-0192/2010, tabled in June 2010 
Rapporteur: Eleni THEOCHAROUS 

REPORT on progress towards the achievement of the Millennium Development 
Goals: mid-term review in preparation of the UN high-level meeting in 
September 2010
Own-initiative
A7-0165/2010, tabled in May 2010 
Rapporteur: Michael CASHMAN 

REPORT on the EU Policy Coherence for Development and the ‘Official 
Development Assistance plus’ concept
Own-initiative
A7-0140/2010, tabled in May 2010 
Rapporteur: Franziska KELLER 
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REPORT on the effects of the global financial and economic crisis on developing 
countries and on development cooperation
Own-initiative
A7-0034/2010, tabled in March 2010 
Rapporteur: Enrique GUERRERO SALOM 

REPORT on the second revision of the Partnership Agreement ACP-EC (the 
"Cotonou Agreement")
Own-initiative
A7-0086/2009, tabled in December 2009 
Rapporteur: Eva JOLY 

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of 
the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing 
instrument for development cooperation and Regulation (EC) No 1889/2006 on 
establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human 
rights worldwide
Codecision procedure
A7-0078/2009, tabled in December 2009 
Rapporteur: Gay MITCHELL 
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Annex IV

List of hearings and events organised by the Committee on Development of the 
European Parliament in the Sixth Legislative Period (2009–2014)

HEARINGS AND EVENTS

2013 Hearings and events

22 January Hearing on "Millennium Development Goals and beyond 2015 - a 
strong EU engagement"

2012 Hearings and events

9 October Hearing on "Guaranteeing Sustainable Land Security in Developing 
Countries"

18 September Hearing on "How to make OCTs relays for EU development policy"

3 September Hearing on "Linking Relief, Rehabilitation and Development: Towards 
more Effective Aid"

29 February Hearing on "Environmental Degradation and its Impact on Poverty" 

2011 Hearings and events

11 October Interparliamentary Committee Meeting with national Parliaments on 
"Human rights conditionality in development policy"

4 October Hearing on "Food security in developing countries: the challenge to 
feed the people"

30 August Joint DEVE-DROI hearing on "Development Education"

20 June Joint FEMM-AFET-DEVE-DROI workshop on "The role of women in 
the democratisation process in North Africa and the Middle East"

13 April Hearing on "The Blurring of Roles between Humanitarian and Military 
Actors: State of Play and Perspectives"



2010 Hearings and events

22 June Joint PECH-DEVE hearing on "CFP Reform: The external 
dimension"

2 June Hearing on "Property rights, property ownership and land grab in
Developing Countries"

27 April Joint DEVE-INTA-EMPL-DROI hearing on "Child Labour in 
Developing Countries"

22 March Hearing on "Palestine: Bridge Building for Development"

25 January Hearing on "Human Rights Slot on Trade Union Rights in Colombia"

2009 Hearings and events

10 November Hearing on "The effects of the global financial crisis on developing 
countries and development cooperation"

15 October Hearing on "EU Climate Poverty" (in association with Oxfam Intern.)

5 October Joint DEVE-CONT hearing on "Involving Non-State Actors in EC 
Development Cooperation - The Way Forward"



Annex V

STUDIES COMMISSIONED BY THE COMMITTEE ON DEVELOPMENT AND 
IMPLEMENTED BY THE POLICY DEPARTMENT DURING THE 7TH 
PARLIAMENTARY TERM (2009-2014)

All studies are available at: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html

Title: Strengthening the Link between Relief, Rehabilitation and 
Development (LRRD) in the EU's Financing Instruments for 
Development and Humanitarian Aid under the MFF 2014-
2020

Author: Pedro Morazán (Südwind Institute, Germany), François 
Grünewald (Groupe URD), Irene Knoke (Südwind Institute, 
Germany) and Tobias Schäfer (Südwind Institute, Germany)

Publication date: 08.08.2012
Study available in EN 

Title: Blending Grants and Loans for Financing the EU's 
Development Policy in the Light of the Commission Proposal 
for a Development Cooperation Instrument (DCI) for 2014-
2020

Author: Jorge Núnez Ferrer (CEPS, Belgium) ; Pedro Morazán (Südwind 
Institute, Germany); Tobias Schäfer (Südwind Institute, 
Germany); Arno Behrens (CEPS, Belgium)

Publication date: 28.06.2012
Study available in EN 

Title: Criteria for Differentiation and Methods for Phasing Out 
EU's Development Cooperation in Light of the Commission's 
Proposal for a Development Cooperation Instrument (DCI) 
for 2014-2020

Author: Josep M. Coll (European Studies University Institute -
Autonomous University of Barcelona, Spain) 

Publication date: 16.05.2012 
Study available in EN

Title: A Coherent EU Strategy for the Sahel
Author: Luis Simon, Alexander Mattelaer and Amelia Hadfield (Institute 

for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgium) with 
research support provided by Marc-Antoine MORIN (Institute 
for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgium)

Publication date: 11.05.2012 
Study available in EN, FR
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Title: The Role of Brics in the Developing World
Authors: Morazán, Pedro (Südwing-Institute, Germany), Knoke, Irene 

(Südwing-Institute, Germany), Knoblauch, Doris (Ecologie 
Institute, Germany) and Schäfer, Thobias (Südwing-Institute, 
Germany)

Publication date: 13.04.2012
Study available in EN

Title: Gendercide : The Missing Women ?
Authors: Liisanantti Anu (Overseas Development Institute, UK) and Beese 

Karin (Ecologic Institute, Germany) 
Publication date: 16.03.2012
Study available in EN, FR

Title: New European Union Development Cooperation Policy with 
Latin America

Authors: Morazán Pedro (Südwing Institute, Germany), FIAPP 
(International and Ibero-American Foundation for Administration 
and Public Policies, Madrid, Spain), Sanahuja José Antonio 
(Universidad Complutense de Madrid, Spain) and Ayllón Bruno 
(IUDC-UCM, Universidad Complutense de Madrid, Spain)

Publication date: 20.12.2011
Study available in EN, ES

Title: Intellectual Property Rights on Genetic Resources and the 
Fight against Poverty

Authors: Sebastian Oberthür, Justyna Pozarowska and Florian Rabitz 
(Vrije Universiteit Brussel, Institute for European Studies, 
Belgium); Christiane Gerstetter, Christine Lucha, Katriona 
McGlade and Elizabeth Tedsen (Ecologic Institute, Germany)

Publication date: 19.12.2011
Study available in EN, FR 

Title: Access to Energy in Developing Countries
Auteur: Arno Behrens, Centre for European Policy Studies (CEPS), 

Belgium; Jorge Nunez Ferrer, Centre for European Policy 
Studies (CEPS), Belgium; Mathilde Carraro, Centre for European 
Policy Studies  (CEPS), Belgium; Glada Lahan, Chatham House, 
UK; Eike Dreblow, Ecologic Institute, Germany

Publication date: 07.11.2011 
Study available in EN

Title: The Effects of Oil Companies’ Activities on the Environment, 
Health and Development in Sub-Saharan Africa

Authors: Baumüller Heike, Donnelly Elizabeth, Vines Alex and Weimer 
Markus (Chatham House, United Kingdom)

Publication date: 08.08.2011  
Study available in EN

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=search##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=search##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=last##


Title: An Assessment of the Balancing of EU Development 
Objectives with Other Policies and Priorities

Authors: Selen Sarisoy Guerin (IES VUB, Belgium), Sevidzem Kingah 
(UNI-CRIS and IES, Belgium), Christiane Gerstetter (Ecologic 
Institute, Germany) and Jenny Kirschey (Ecologic Institute, 
Germany)

Publication date: 21.03.2011 
Study available in EN, FR, DE

Title: An inventory of existing mechanisms to comply with aid 
commitments by member states

Authors: Dr Morazán, Pedro, project leader, Südwing Institute, Germany 
Koch, Svea, Südwind Institute, Germany

Publication date: 15.12.2010 
Study available in EN

Title: The Rationale for a Financial Transaction Tax
Author: Knoke Irene (Südwind Institut, Germany)
Publication date: 24.11.2010 
Study available in EN

Title: Potential Use of Radioactively Contaminated Mining 
Materials in the Construction of Residential Homes from 
Open Pit Uranium Mines in Gabon and Niger

Authors: Veit Sebastian (Senior Economist) and Srebotnjak Tanja (PhD) -
Ecologic Institute, Germany

Publication date: 19.11.2010
Study available in EN, FR

Title: Monitoring Budget Support in Developing Countries
Authors: Pedro Morazán and Svea Koch (Institute Südwind, Germany)
Publication date: 15.07.2010
Study available in EN, FR

Title: Reform of the European Investment Bank: How to Upgrade 
the EIB’s Role in Development

Authors: Prof. Stephany Griffith-Jones, Columbia University; Judith 
Tyson, UK

Publication date: 27.05.2010
 Study available in EN, FR

Title: A comparative evaluation of public-private and public-public 
partnerships for urban water services in ACP countries

Authors: Josephine Tucker, Research Officer, Overseas Development 
Institute, UK ; Roger Calow, Research Fellow, Overseas 
Development Institute, UK ; Darla Nickel, Ecologic Institute, 
Austria ; Thomas Thaler, Researcher, Ecologic Institute, Austria

Publication date: 27.05.2010
Study available in EN

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=2&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=2&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=2&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=2&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=2&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=2&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=2&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=2&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=2&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=2&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=2&tab=last##


Title: Discrimination and Development Assistance
Author: Irene Knoke (Institut Südwind, Germany) with contributions 

from Sebastian Veit
Publication date: 06.04.2010 
Study available in EN, FR

Title: Agricultural Technologies for Developing Countries
Authors: Rolf Meyer (ITAS)
Publication date: 15.06.2009 
Study available in EN

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=3&tab=last##


Annex VI

Development aid: Net official development assistance (ODA)
Net disbursements at current prices and exchange rates
Millions of US dollars

2009 2010 2011  (1)
DAC Countries, Total 119 778 128 465 133 526
Australia 2 762 3 826 4 799
Austria 1 142 1 208 1 107
Belgium 2 610 3 004 2 800
Canada 4 000 5 209 5 291
Denmark 2 810 2 871 2 981
Finland 1 290 1 333 1 409
France 12 602 12 915 12 994
Germany 12 079 12 985 14 533
Greece 607 508 331
Ireland 1 006 895 904
Italy 3 297 2 996 4 241
Japan 9 457 11 021 10 604
Korea 816 1 174 1 321
Luxembourg 415 403 413
Netherlands 6 426 6 357 6 324
New Zealand 309 342 429
Norway 4 081 4 580 4 936
Portugal 513 649 669
Spain 6 584 5 949 4 264
Sweden 4 548 4 533 5 606
Switzerland 2 310 2 300 3 086
United Kingdom 11 283 13 053 13 739
United States 28 831 30 353 30 745
G7, Total 81 549 88 533 92 148
DAC EU Members, 
Total 67 211 69 661 72 315

Non-DAC 
Countries,Total 6 672 7 235 2 509

EU Institutions 13 444 12 679 12 627
Czech Republic 215 228 256
Hungary 117 114 140
Iceland 34 29 26
Israel  (1) 124 145 176



Poland 375 378 417
Slovak Republic 75 74 87
Slovenia 71 59 63
Thailand 40 10  ..
Turkey 707 967 1 320
United Arab Emirates 834 412  ..
Arab Countries  ..  ..  ..
Other Donor 
Countries, Total  ..  ..  ..

Last updated: 4 April 2012
.. Not available
Note: Detailed information on the sources and definitions used may be 
found in the source database.
1 ODA for 2011 is preliminary.
Source: Official and private flows, OECD International Development 
Statistics (database)



Annex VII

THE MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)

MDG 1: ERADICATE EXTREME POVERTY AND HUNGER
 Reduce by half the proportion of people living on less than a dollar a day 
 Achieve full and productive employment and decent work for all, including 

women and young people
 Reduce by half the proportion of people who suffer from hunger

MDG 2: ACHIEVE UNIVERSAL PRIMARY EDUCATION
 Ensure that all boys and girls complete a full course of primary schooling 

MDG 3: PROMOTE GENDER EQUALITY AND EMPOWER WOMEN
 Eliminate gender disparity in primary and secondary education preferably by 

2005, and at all levels by 2015 

MDG 4: REDUCE CHILD MORTALITY
 Reduce by two thirds the mortality rate among children under five 

MDG 5: IMPROVE MATERNAL HEALTH
 Reduce by three quarters the maternal mortality ratio
 Achieve, by 2015, universal access to reproductive health

MDG 6: COMBAT HIV/AIDS, MALARIA AND OTHER DISEASES
 Halt and begin to reverse the spread of HIV/AIDS
 Achieve, by 2010, universal access to treatment for HIV/AIDS for all those who 

need it
 Halt and begin to reverse the incidence of malaria and other major diseases

MDG 7: ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
 Integrate the principles of sustainable development into country policies and 

programmes; reverse loss of environmental resources 
 Reduce biodiversity loss, achieving, by 2010, a significant reduction in the rate of 

loss
 Reduce by half the proportion of people without sustainable access to safe 

drinking water and basic sanitation
 Achieve significant improvement in lives of at least 100 million slum dwellers, by 

2020 

MDG 8: DEVELOP A GLOBAL PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT
 Develop further an open, trading and financial system that is rule-based, 

predictable, and non-discriminatory trading and financial system. Includes a 
commitment to good governance, development and poverty reduction — both 
nationally and internationally 

 Address the special needs of the least developed countries’ special needs. This 
includes tariff- and quota-free access for their exports; enhanced debt relief for 
heavily indebted poor countries; cancellation of official bilateral debt; and more 



generous official development assistance for countries committed to poverty 
reduction

 Address the special needs of landlocked developing countries and small island 
developing states States (through the Programme of Action for the Sustainable 
Development of Small Island Developing States and the outcome of the twenty-
second special session of the General Assembly)

 Deal comprehensively with the debt problems of developing countries’ debt 
problems through national and international measures to make debt sustainable in 
the long term 

 In cooperation with the developing countries, develop decent and productive work 
for youth 

 In cooperation with pharmaceutical companies, provide access to affordable 
essential drugs in developing countries 

 In cooperation with the private sector, make available the benefits of new 
technologies - especially information and communications technologies
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