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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos 
pakeitimus:

1. primena, kad Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT), taip pat bendro tikslo 0,7 proc. 
bendrų nacionalinių pajamų skirti oficialiai paramai vystymuisi (OPV/BNP) 
įgyvendinimo terminas baigiasi 2015 m. ir tai yra 2014–2020 m. daugiametės finansinės 
programos įgyvendinimo laikotarpis; pabrėžia, kad 2010–2011 m. 14 ES valstybių narių 
smarkiai sumažinus oficialią paramą vystymuisi, taip pat nuo 0,44 proc. iki 0,42 proc. 
sumažėjus bendrai OPV/BNP apimčiai, kita daugiametė finansinė programa laikoma 
lemiama galimybe ES paramos teikėjams padvigubinti pastangas grįžti į pradinę padėtį ir 
vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus; pabrėžia, kad ES vystymosi biudžetas papildo 
valstybių narių pastangas ir padeda joms siekti šių tikslų, darydamas ypač didelį finansinio 
sverto poveikį kai kurių valstybių narių, nesvarbu, koks jų dydis, pagalbos biudžetams; 

2. ypač didžiuojasi per pastarąjį dešimtmetį itin pagerėjusia ES pagalbos kokybe, nes ES 
institucijos šiuo metu yra pasaulio lyderės teikiant veiksmingą ir skaidrią pagalbą1, kuri 
akivaizdžiai ir iš esmės pagerino milijonų žmonių besivystančiose šalyse gyvenimą; be to, 
primena svarbų ES institucijų vaidmenį koordinuojant Europos vystymosi politiką ir 
paramą vystymuisi ir tai, kad daugelyje sričių ES pagalba yra kur kas pranašesnė, nes 
dažnai teikiama veiksmingiau, efektyviau, yra labiau nuspėjama, palyginti su atskirų 
valstybių narių, veikiančių pagal dvišales programas, galimybėmis;

3. pabrėžia, kad ES biudžetas atlieka esminį vaidmenį, nes suteikia valstybėms narėms 
galimybę bendradarbiauti su šalimis, kuriose jos nevykdo jokios veiklos, ir toliau remti 
šalis, kuriose jos baigė vykdyti bendradarbiavimo programas, ypač pažeidžiamas 
valstybes ir valstybes, kuriose neseniai vyko konfliktai; primena, kad dėl ES paramos 
vystymuisi dabar 31 mln. žmonių turi geriamojo vandens ir 9 mln. gali naudotis sanitarijos 
priemonėmis; 5 mln. vaikų paskiepyti nuo tymų; pradinėse mokyklose yra 9 mln. naujų 
moksleivių, 70 000 mokytojų galėjo dalyvauti mokymuose ir daugiau nei 80 
000 moksleivių mergaičių priimta į vidurines mokyklas; todėl ragina Tarybą ir toliau teikti 
paramą užtikrinant pakankamai lėšų ES veiklos teikiamai papildomai vertei žmogaus 
socialinės raidos ir skurdo naikinimo srityse;

4. pritaria Komisijos siūlymui didinti 4 išlaidų kategorijai skirtą finansinį paketą, palyginti 
su 2007–2013 m. DFP; tačiau pabrėžia, kad 2004 m. Komisijos pateiktame pasiūlyme dėl 
2007–2013 m. DFP siūloma suma realiai buvo didesnė už sumą, jos siūlomą 2014–
2020 m.; pabrėžia, kad 4 išlaidų kategorija, kuriai nuolat stigo lėšų įgyvendinant 2000–
2006 m. ir 2007–2013 m. daugiametę finansinę programą (DFP), neturėtų nukentėti dėl 
sumažėjusio finansavimo, kurį lemia daugelyje valstybių narių vykdoma griežto taupymo 
politika; mano, kad ES ir valstybėms narėms siekiant įvykdyti savo tarptautinius 
vystymosi srities įsipareigojimus labai svarbus Komisijos komunikate „Strategijos 

                                               
1 ˇr., be kita ko: „European Union Peer Review 2012.“, EBPO Paramos vystymuisi komitetas, 2012 04 24, ir 
„The Quality of Official Development Assistance Assessment 2009: Is Aid Quality Improving?“, organizacijos 
„Brookings Institution“ ir „Center for Global Development“, 2012 02 04. 
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„Europa 2020“ biudžetas“1 numatytas plataus užmojo finansavimas, skirtas išorės 
priemonėms, ypač vystomojo bendradarbiavimo, humanitarinės pagalbos ir Europos 
plėtros fondo priemonėms, kurioms skiriama atitinkamai 2 proc., 0,62 proc. ir 2,96 proc. 
viso siūlomo ES biudžeto, įgyvendinti;

5. labai ragina valstybes nares ir Europos institucijas kuo greičiau įvesti Europos finansinių 
sandorių mokestį; pabrėžia, kad didelė dalis pajamų, gautų Europoje taikant finansinių 
sandorių mokestį, turėtų būti skiriama vystymuisi ir kovai su klimato kaita finansuoti; 
pabrėžia, kad jei finansinių sandorių mokestis taps vienu iš naujų ES nuosavų išteklių, jį 
taikant gautos lėšos turėtų būti naudojamos siekiant iš esmės padidinti 4 išlaidų kategorijai 
skiriamus asignavimus;

6. pabrėžia, kad, kaip nurodyta SESV 208 straipsnyje, politikos suderinamumas vystymosi 
labui turi būti ir išlikti pagrindinis horizontalusis principas per derybas dėl DFP;

7. pažymi, kad pastaruoju metu, taip pat vis dažniau susiduriant su pražūtingomis 
stichinėmis nelaimėmis, kasmet buvo juntamas skubiam stichinių ir humanitarinių 
nelaimių padarinių likvidavimui skirtų lėšų trūkumas; dėkoja ES piliečiams už nuolatinę 
tvirtą ir vis didėjančią, nepaisant keletoje ES valstybių narių juntamo finansų ir 
ekonomikos krizės poveikio, paramą teikiant ES humanitarinę pagalbą visame pasaulyje2

žmonėms, kuriems jos reikia labiausiai; taigi pabrėžia būtinybę užtikrinti atitinkamus 
biudžeto asignavimus, skirtus 4 biudžeto išlaidų kategorijai priklausančiai humanitarinei 
pagalbai ir pagalbai maistu, taip pat pagrįstam neatidėliotinos pagalbos rezervo 
finansavimui;

8. tvirtai įsitikinęs, kad yra labai svarbu išlaikyti ypač pasiteisinusį dabartinį neatidėliotinos 
pagalbos rezervą kaip specialų nenumatytoms reikmėms skirtą rezervą, viršijantį 2014–
2020 m. daugiametėje finansinėje programoje nustatytas ribas, ir šiai priemonei numatyti 
svarius, pagrįstus finansinius asignavimus, kad Sąjunga galėtų skubiai patenkinti 
nenumatytus poreikius ar reaguoti į netikėtai kilusias krizes, esant reikalui mobilizuodama 
pagalbos rezervą; pabrėžia, kad neatidėliotinos pagalbos rezervą įtraukus į 4 biudžeto 
išlaidų kategoriją, kaip siūlo kai kurios valstybės narės, galėtų kilti pavojus, kad gali 
sumažėti bendras ES išorės veiksmų, ypač skirtų vystymosi reikmėms, finansavimas; labai 
palankiai vertina Komisijos pasiūlymą padidinti jo finansavimą iki 350 mln. EUR 
(2011 m. kainomis), palyginti su 2014–2020 m. DFP, ir leisti naudoti jį iki n+1 metų, 
manydamas, kad tai labai tinkamas žingsnis reikiama kryptimi; pabrėžia, kad siekiant 
užtikrinti humanitarinės pagalbos teikimui itin svarbius savarankiškumą, lankstumą ir 
operatyvumą, neatidėliotinos pagalbos rezervui neturėtų būti taikomos daugiametėje 
finansinėje programoje nustatytos ribos;

9. pabrėžia, kad taikant diferencijavimo principą, reikia ne mažinti bendrą vystomojo 
bendradarbiavimo priemonės finansinį paketą, o vystymo finansavimą sutelkti į mažesnį 
kiekį dvišaliam bendradarbiavimui pagal geografines programas tinkamų šalių partnerių, 
atsižvelgiant į tai, kad su šalimis partnerėmis, kurioms pagal šią programą nebebus 
teikiama parama, ES ir toliau bendradarbiaus pagal regionines ir temines vystomojo 

                                               
1 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
Regionų komitetui „Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“, COM(2011)500 final, 2011 6 29, p. 20.
2 Žiūrėkite: Specialus Eurobarometro tyrimas Nr. 384 „Humanitarian aid report“, 2012 m. birželio mėn.
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bendradarbiavimo priemonės programas, kurios taip pat turi būti tinkamai finansuojamos;

10. pabrėžia ES atsakomybę pasauliniu mastu kovojant su klimato kaita; primena, kad su 
Kopenhagos ir Kankūno susitarimais susiję įsipareigojimai, kurių tikslas – padėti 
besivystančioms šalims kovoti su klimato kaita, turi būti nauji ir papildyti esamą paramą 
vystymuisi išlaikant pakankamą abiejų politikos sričių darną; todėl, nepaisant dabartinės 
ekonomikos krizės, ragina ES ir toliau vykdyti ambicingą politiką ir, be numatyto 
0,7 proc. BNP skyrimo oficialiai paramai vystymuisi (OPV) tikslo, visiškai papildomai 
skirti finansavimą ES kovai su klimato kaita ir kad tai būtų atsekama visame ES biudžete; 
tikisi stipraus Komisijos ir Tarybos politinio įsipareigojimo šiuo klausimu; 

11. pažymi, kad Komisija kaip vystomojo bendradarbiavimo priemonės dalį pasiūlė visiškai 
naują Panafrikos programą, kuri turi būti finansuojama skiriant maždaug 4,3 proc. bendro 
OPV biudžeto ir kuri papildo kitas esamas geografines ir temines programas; pabrėžia, 
kad OPV taikymo srities išplėtimas turi būti tinkamai atspindėtas skiriant OPV finansinius 
asignavimus;

12. iš esmės pritaria Europos plėtros fondo (EPF) įtraukimui į biudžetą; tačiau primygtinai 
pabrėžia, kad EPF įtraukimas į ES biudžetą turėtų reikšti viso EPF finansavimo įtraukimą 
į 4 išlaidų kategoriją ir jokiu būdu neturėtų būti dingstis apskritai sumažinti bendrą ES 
išorės veiksmų finansavimą, ypač – paramos vystymuisi, tik turi pagerinti paramos 
nuspėjamumą; laikosi nuomonės, kad atsižvelgiant į dabartinę biudžeto ir ekonomikos 
krizę kyla per didelis pavojus, jog EPF įtraukus į biudžetą, sumažės bendradarbiavimui su 
AKR šalimis skirtas bendras finansavimo lygis; ragina Komisiją vykdyti savo 
įsipareigojimus ir nedelsiant parengti pasiūlymus, kuriais būtų siekiama Parlamento 
vykdomą EPF veiklos priežiūrą suderinti su ES bendrajame biudžete numatytomis 
priežiūros teisėmis, ypač dėl vystomojo bendradarbiavimo priemonės, bei nuo 
daugiametės finansinės programos po 2020 m. pradžios Europos plėtros fondą įtraukti į 
biudžetą.
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