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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Specialųjį politinių išbandymų ir biudžeto išteklių 
siekiant tvarios Europos Sąjungos po 2013 m. komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos 
įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi daugelyje pasaulio vietovių ekologinės būklės blogėjimas yra viena iš 
pagrindinių žmonių nepritekliaus priežasčių; ir kadangi pakankamai neatsižvelgiant į 
aplinkosauginį vystymosi pagrindą pagalbos veiksmingumas gali žymiai sumažėti arba 
jam net gali būti pakenkta, o aplinkosaugos klausimams skiriant dėmesio gali padidėti 
pagalbos vertingumas,

B. kadangi Naujoviškų finansavimo būdų vadovaujančiosios grupės apytiksliu skaičiavimu 
finansavimo trūkumas norint iki 2015 m. pasiekti TVT, bei oficialios paramos vystymuisi 
(OPV) tikslas yra 0,7% BNP, o kovai su aplinkosaugos krize yra reikalingi 324–336 
mlrd. USD per 2012 – 2017 m. laikotarpį,

C. kadangi pasaulio ekonomikos augimas nesuderintas su veiksmingomis priemonėmis, 
kuriomis siekiama apmokestinti pasaulio ekonominę veiklą, kad būtų galima sumokėti už 
pasaulines viešąsias gėrybes,

D. kadangi norint pasiekti TVT ir vykdyti mūsų įsipareigojimą mažinti klimato kaitą ir prie 
jos prisitaikyti reikia naujoviškų finansavimo priemonių,

1. primena, kad 2015 m., kai turi būti pasiekti Tūkstantmečio vystymosi tikslai (TVT) ir 0,7 
% BNP tikslas, patenka į kitą daugiametės finansinės programos laikotarpį ir kad kyla 
reali rizika, kad ES neįvykdys savo tarptautinių vystymosi srities įsipareigojimų; taip pat 
primena, kad TVT yra minimalus siekis ir kad, netgi jei visi tikslai bus pasiekti, vis dar 
bus reikalingas didelis papildomas finansavimas siekiant kovoti su skurdu ir gerinti 
pasaulio neturtingųjų gyventojų sveikatos ir švietimo standartus; todėl primygtinai ragina, 
kad 20 proc. pagalbos lėšų Europos Komisija pagal vystomojo bendradarbiavimo 
priemonės (VBP) šalių programas skirtų pagrindiniam ir viduriniam ugdymui bei 
pagrindinei sveikatos priežiūrai ;

2. primena, kad nuo tada, kai susitarta dėl TVT, pasaulis patyrė spartesnę globalizaciją ir 
kovoja su beprecedente finansų krize; pabrėžia tai, kaip svarbu, kad valstybės narės ir 
toliau siektų minėtų tikslų;

3. primena apie poreikį kurti pasaulinio solidarumo mechanizmą, kuris padėtų pasiekti 
TVT; tačiau, taip pat primena, kad mokesčių rojai, klaidingas prekybos vertinimas ir 
neteisėtas kapitalo bėgimas yradidžiulė kliūtis neturtingų šalių vystymuisi; todėl dar kartą 
ES ragina imtis iniciatyvos G20, EEBO ir ES kompetencijos srityse ir pačioje ES, 
siekiant pažaboti mokesčių rojus ir kenksmingą mokesčių struktūrą;

4. pabrėžia, kad Naujoviškų paramos vystymuisi finansavimo būdų vadovaujančiosios 
grupės įgaliotos Finansinių sandorių ir vystymosi darbo grupės ekspertų parengtoje 
ataskaitoje pateikiama išvada, kad tarptautinių valiutinių sandorių mokestis ir visų 
finansinių sandorių mokestis yra techniškai, ekonomiškai bei teisiškai įgyvendinamas;
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5. ragina Europos Komisiją pasiūlyti įvesti finansinių sandorių mokestį Europos Sąjungos 
lygmeniu, atsižvelgiant į daugelį jo teikiamų pranašumų: jis gali padėti stabilizuoti rinkas, 
pritraukti lėšų vidaus biudžetui konsoliduoti ir padėti mažinti skurdą bei klimato kaitą;

6. primena, kad naujoviškos vystymosi finansavimo priemonės neskirto pakeisti OPV, bet 
jomis teikiamas papildomas finansavimas; laikosi nuomonės, kad dėl to finansinių 
sandorių mokesčio įvedimas turėtų būti siejamas su labiau privalomu visų valstybių narių 
įsipareigojimu siekti 0,7 proc. išlaidų OPV tikslo ir teikti papildomą finansavimą, skirtą 
prisitaikyti prie klimato kaitos;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad viena iš priežasčių, dėl kurių neįgyvendinti TVT, –
nesuvokimas, kad aplinka, gamtos ištekliai ir ekosistemos padeda žmonių vystymuisi ir 
padeda šalinti skurdą; apgailestauja, kad šiuo metu tik 3% nuo OPV yra skiriama 
aplinkai; primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad aplinkosaugos klausimai būtų 
integruoti į visas išorės politikos sritis ir visas finansines priemones, ypač dabar, kai 
susiduriama su klimato kaitos keliamais sunkumais ir nyksta biologinė įvairovė;

8. pabrėžia, kad daugiametėje finansinėje programoje dėmesys turėtų būti atkreipiamas į: 
TVT įgyvendinimą, klimato kaitą bei biologinės įvairovės praradimo ir pernelyg didelio 
išteklių naudojimo sustabdymą;  ypač pabrėžia, kad kita daugiamete finansine programa 
turėtų būti remiamas politikos suderinamumas, t. y., pvz., kad būtų užtikrinama, jog kai 
kurios ES išlaidos, susijusios su žemės ūkiu, žuvininkyste, prekyba ir energetika, 
tiesiogiai neprieštarautų vystymosi politikos tikslams;

9. ragina itin padidinti 4 išlaidų kategorijos viršutinę ribą, ypač susijusią su vystomojo 
bendradarbiavimo priemone, atsižvelgiant į tai, kad nepaisant per pastaruosius 7 metus 
padarytos nedidelės pažangos mažinant skurdą; dėl nepakankamo pagalbos 
veiksmingumo ir koordinavimo bei dėl įvairių gaivalinių nelaimių ir energetikos, maisto, 
finansų ir ekonomikos krizių daromo poveikio, ypač Afrikoje į pietus nuo Sacharos ir 
Pietryčių Azijoje reikia daryti daug daugiau,  taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad kai kurie 
vystomojo bendradarbiavimo priemonės ištekliai buvo perskirti naujai veiklai, kuri nėra 
oficialios paramos vystymuisi veikla;

10. pabrėžia, kad pagalbos vystymuisi mechanizmais taip pat turėtų būti siekiama skatinti 
gerovės kūrimą, nes jis tebėra esminė skurdo mažinimo priemonė; primena, kad, 
apytiksliais skaičiavimais, dėl neteisėto kapitalo judėjimo besivystančios šalys per metus 
praranda 800 mlrd. EUR, tokio judėjimo prevencija galėtų būti lemiama mažinant skurdą 
ir siekiant TVT;

11. pažymi, kad pastaraisiais metais lėšos, numatytos skubių stichinių ir humanitarinių 
nelaimių sureguliavimui, buvo nepakankamos ir atkreipia dėmesį į tai, kad dėl klimato 
kaitos stichinės nelaimės kyla vis dažniau; taigi ragina daugiau lėšų skirti Humanitarinės 
pagalbos priemonei ir neatidėliotinos pagalbos rezervui;

12. ragina 4 išlaidų kategorijoje sukurti tinkamai finansuojamą lankstumo mechanizmą, kad 
ateityje būtų veiksmingai ir greitai sprendžiamas nenumatytų įvykių klausimas, pvz., 
maisto krizė ir visuotinė ekonomikos krizė;

13. pabrėžia, kad bet koks papildomas vystymosi politikos finansavimas turėtų būti 



AD\854958LT.doc 5/8 PE454.368v02-00

LT

koordinuojamas ir turėtų padėti kurti veiksmingą sąveiką su valstybių narių vystymosi 
programomis ir su didesne tarptautine bendruomene, siekiant užtikrinti realią pridėtinę 
vertę Europos lygmeniu;

14. primygtinai ragina, kad dabartiniai ir būsimi su išlaidomis susiję įsipareigojimai, skirti 
kovai su klimato kaita, papildytų dabartinį vystymosi biudžetą ir būtų išlaikytas 
pakankamas šių dviejų sričių politikos suderinamumas; ragina sukurti atskirą biudžeto 
eilutę skirtą kovai su klimato kaita; 

15. mano, kad lėšų nukreipimas į Afriką panaudojant tris skirtingas priemones yra 
neveiksmingas ir neatitinka Afrikos noro vystytis kaip suvienytas žemynas; taigi, 
rekomenduoja parengti vieną finansavimo priemonę, skirtą Afrikai, atsižvelgiant į 
Afrikos ir ES bendrą strateginę partnerystę; be to, ragina Afrikos Sąjungos institucijoms 
teikti didesnę pagalbą gebėjimams stiprinti;

16. ragina ES didinti pastangas siekiant palengvinti humanitarinę padėtį visose konflikto 
zonose, įskaitant Palestiną, ypač teikiant paramą Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų 
agentūrai bei paramą rengiant Palestinos gyventojus nepriklausomai valstybei;

17. primygtinai ragina, kad pagal SESV 208 straipsnį ES laikytųsi savo politikos 
suderinamumo vystymosi labui įsipareigojimų ir iš esmės reformuotų ir sumažintų žemės 
ūkio subsidijas ir ypač sumažintų pertekliaus, gaunamo iš Europos rinkos taikant 
naujoviškus kainų mechanizmus ir eksporto grąžinamąsias išmokas, eksportą 
atsižvelgiant į jo žalingą poveikį ūkininkams besivystančiose šalyse;

18. su susirūpinimu pažymi, kad iš ES pagalbos proporcingai daugiau naudos gauna 
vidutines pajamas gaunančios šalys negu mažas pajamas gaunančios šalys; visų pirma 
pažymi, kad ES pagalbos programavimas, kuriuo siekiama besivystančioms šalims leisti 
prisitaikyti prie tarptautinės konkurencijos reikalavimo, pirmiausia naudingas vidutines, o 
ne mažas pajamas gaunančioms šalims, kurios mažiau patrauklios užsienio 
investuotojams;

19. siūlo, kad ES iš naujo įvertintų savo donorystės santykius su vidutines pajamas 
gaunančiomis šalimis, nes daugeliui besiformuojančios ekonomikos šalių tradicinis 
vystomasis bendradarbiavimas jau nebėra tinkama priemonė; vietoj to tikisi, kad ES 
finansavimą nukreips į tuos šių šalių gyventojus, kuriems to labiausiai reikia ir į 
skurdžiausias šalis, ypač į mažiausiai išsivysčiusias šalis;

20. pabrėžia, kad Komisija turi parengti ir remti naujoviškas finansavimo priemones daug 
didesniu mastu nei daroma šiuo metu, kad būtų sukurtas įtraukčiai palankus finansavimas 
ir teikiama veiksminga parama MVĮ ir mikroįmonėms besivystančiose šalyse; mano, kad 
tai gali būti padaryta taikant įvairias priemones, pvz., kreditų garantijas ir 
atnaujinamuosius fondus, ir bendradarbiaujant su vietos bankais ir organizacijomis, 
kurios turi specialių žinių mikrofinansų srityje, tai pastebimai padidintų ES vystymosi 
politikai skirto biudžeto sverto poveikį, ir mano, kad tam reikalingas glaudus 
bendradarbiavimas su tarptautinėmis finansų institucijomis ir dvišalėmis finansų 
institucijomis;

21. ragina Tarybą ir Europos Komisiją skatinti ir dirbti siekiant įgyvendinti šias naujoviškas 
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vystymosi finansavimo priemones: finansinių sandorių mokestį, transporto mokesčius, 
kovai su neteisėtu kapitalo judėjimu skirtas priemones, didesnį arba mažesnį perlaidų 
mokesčių mažinimą ir skolos moratoriumą arba panaikinimą;

22. atkreipia dėmesį į tai, kad nors pagalba gali būti besivystančių šalių svertas, jos 
nepakanka garantuoti tvarų ir ilgalaikį vystymąsi; todėl besivystančias šalis ragina 
stiprinti ir sutelkti savo šalies išteklius, į TVT darbotvarkę veiksmingai įtraukti privatųjį 
sektorių bei vietos valdžią, o besivystančias šalis ragina aktyviau dalyvauti įgyvendinant 
savo TVT projektus;

23. primena, kad Lisabonos sutartimi pašalinta oficiali kliūtis Europos plėtros fondą (EPF) 
įtraukti į įprastinį ES biudžetą; todėl dar kartą ragina Europos plėtros fondą (EPF) įtraukti 
į biudžetą, nes tai padidintų vystymosi politikai skirtų išlaidų AKR šalyse parlamentinę 
kontrolę ir ES vystymosi politika taptų nuoseklesnė ir veiksmingesnė; vis dėlto 
primygtinai ragina, kad EPF įtraukimas į ES biudžetą neskatintų bendro vystymosi 
politikai skirtų išlaidų sumažinimo atsižvelgiant į dvi atskiras egzistuojančias priemones, 
bet privalėtų užtikrinti nuspėjamumą; taip pat pabrėžia poreikį apsaugoti AKR šalių 
interesus, t. y. ES biudžete atskiriant AKR vystymosi politikai skirtas lėšas;

24. reikalauja, kad būtų gerokai padidintas Europos investicijų banko (EIB) paskolų, kurioms 
teikiamos ES garantijos, kiekis, kai bus parengta naujoji finansavimo programa, siekiant 
padidinti ES veiksmų veiksmingumą ir matomumą už jos ribų, siekiant ES išorės 
politikos tikslų, įtvirtintų Lisabonos sutartyje;

25. ragina EIB Europos Komisijai pateikti visą reikalingą informaciją, kuri būtų naudojama 
rengiant tam tikrą EIB finansuojamos veiklos metinės ataskaitos skyrių, kuriame būtų 
išsamiai įvertintos priemonės, kurių ėmėsi EIB, siekdama laikytis dabartinių įgaliojimų
nuostatų, į garantijų teikimo sritį neįtraukiant visų operacijų, kuriomis būtų sudarytos 
sąlygos bet kokios formos mokesčių vengimui arba kurios tiesiogiai ar netiesiogiai 
prisidėtų prie jo ir kuriomis būtų atkreipiama ypač daug dėmesio į EIB operacijas, kai 
naudojamos finansinės priemonės, esančios lengvatinių mokesčių centruose;

26. su susirūpinimu pažymi, kad ES pagalba dėmesys nėra aiškiai telkiamas į skurdo 
mažinimą; primena, kad „vystymosi“ sąvoka, kuria apibūdinami kokybės kriterijai, 
apimantys gyvenimo kokybę ir gyvenimo sąlygų gerinimą, neturėtų būti painiojama su 
ekonomikos augimo, kuris nustatomas pagal BVP augimą, sąvoka; taigi ragina Europos 
Komisiją susilaikyti nuo paprastos „eksporto skatinamos“ arba „į augimą orientuotos“ 
vystymosi politikos vykdymo ir savo pagalbą nukreipti į pažeidžiamiausias sritis, o tam 
reikės sukurti neturtingiesiems skirtą strategiją ir finansuoti ilgalaikius tikslus, pvz., 
sveikatos apsaugą, švietimą, energijos prieinamumą kaimo vietovėse, smulkiųjų ūkininkų 
finansavimą ir kt.;

27. primygtinai ragina, kad visos išlaidos pagal su vystymusi susijusias biudžeto eilutes turi 
būti skirtos gavėjų ekonominiam ir socialiniam vystymuisi ir būti sukurtos siekiant atitikti 
oficialios paramos vystymuisi kriterijus, kurie nustatyti pagal EBPO Paramos vystymuisi 
komiteto apibrėžtį, ir ragina imtis visiškai pagrįstų teisinių priemonių siekiant užtikrinti, 
kad vystymosi politikai skirtas biudžetas negalėtų būti panaudotas kitiems tikslams;

28. primygtinai ragina užtikrinti Parlamento tikro ir veiksmingo tikrinimo galias 
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įgyvendinant visas ES vystymosi programas, kaip numatyta SESV 290 straipsnyje;

29. ragina supaprastinti, pagreitinti ir padaryti skaidresnes viešųjų pirkimų procedūras ir 
išmokų mechanizmus;

30. reikalauja, kad būtų įvykdyti įsipareigojimai dėl pagalbos tikslų nustatant privalomuosius 
nacionalinius ir ES teisės aktus;

31. prašo skirti didesnę pagalbos pinigų dalį smulkiajam žemės ūkiui, kaimo plėtrai, 
sveikatos apsaugai ir švietimui.
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