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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pripažįsta, kad atsižvelgiant į tai, jog Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) yra palyginti 
jauna organizacija, praėjo nepakankamai laiko, kad būtų galima visapusiškai įvertinti kai 
kuriuos jos organizavimo ir veikimo aspektus; vis dėlto išreiškia viltį, kad atliekant 
laikotarpio vidurio peržiūrą bus įvertinta EIVT teikiama papildoma nauda ES vystomajam 
bendradarbiavimui, ypač tai, ar ši tarnyba padėjo pagerinti politikos formavimo ir 
strateginio programavimo kokybę ir veiksmingumą, visapusiškai atsižvelgiant į ES 
vystymosi politikos tikslus bei laikantis pagal šią politiką prisiimtų įsipareigojimų, kaip 
numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 208 straipsnyje ir Europos konsensuse 
dėl vystymosi1;

2. dar kartą patvirtina, kad svarbu užtikrinti geresnį su vystymu susijusių klausimų 
koordinavimą ir gerą valdymą tarptautiniu lygmeniu, siekiant sudaryti sąlygas ES būti 
vieningai ir matomai;

3. primena, kad EIVT atlieka svarbų vaidmenį planuojant ir programuojant ES dvišalį 
vystomąjį bendradarbiavimą su šalimis partnerėmis ir regionais, taip pat ji yra atsakinga 
už visų strateginių, daugiamečių programavimo dokumentų, susijusių su vystomojo 
bendradarbiavimo priemone ir Europos plėtros fondais (EPF), rengimą (kartu su Komisija 
ir už vystymosi politiką atsakingo Komisijos nario atsakomybe);

4. ragina EIVT ir Komisiją, nepaisant pradinių sunkumų, toliau dėti pastangas glaudžiau 
koordinuoti Sąjungos ir jos valstybių narių vystomojo bendradarbiavimo politikos sritis ir 
krizės valdymo struktūras; ragina jas toliau skatinti tokį koordinavimą ir per kitą 
programavimo ciklą, prasidėsiantį 2014 m., remtis paramos vystymuisi bendro 
programavimo teigiama patirtimi;

5. mano, kad ES turėtų būti gero koordinavimo pavyzdys jos partneriams vystymosi srityje; 
taip pat ragina EIVT ir Komisiją išnagrinėti galimybes dalyvauti trišalio 
bendradarbiavimo iniciatyvose;

6. ragina Komisiją ir EIVT toliau gerinti abiejų institucijų atsakomybės sričių pusiausvyrą 
vystymosi srityje ir užtikrinti, kad būtų patenkinti atitinkami jų poreikiai, susiję su 
aprūpinimu darbuotojais; ypač ragina aiškiau nustatyti EIVT ir Komisijos atsakomybės 
sritis, susijusias su Kotonu partnerystės susitarimo įgyvendinimu;

7. laikosi nuomonės, kad Tarybos Vystomojo bendradarbiavimo darbo grupei, 
Humanitarinės pagalbos ir pagalbos maistu darbo grupei ir Bendradarbiavimo su AKR 
valstybėmis darbo grupei galėtų būti naudinga ir toliau tęsti dabartinę valstybių narių 
atstovų pirmininkavimo rotacijos tvarka sistemą, atsižvelgiant į savitą šių išorės politikos 
sričių pobūdį ir svarbų valstybių narių vaidmenį šiose srityse;

                                               
1 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir 
veikimas (2010/427/ES), 4 konstatuojamoji dalis.
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8. atsižvelgdamas į tai dar kartą pakartoja, jog reikia užtikrinti, kad EIVT dirbančių visų 
valstybių narių piliečių skaičius geografiniu ir lyčių požiūriu būtų proporcingas;

9. taip pat pabrėžia, kad svarbu rengti EIVT mokymus su lytimi susijusiais klausimais; 
pabrėžia, kad rengiant tokius mokymus privaloma didinti bendrą klausimų, susijusių su 
lytimi ir moterų ir vyrų lygybe, suvokimą;

10. dar kartą pakartoja savo prašymą, skirtą Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei ir Komisijos 
pirmininko pavaduotojai ir EIVT, politikos suderinamumui vystymosi labui teikti aiškią 
pirmenybę; primygtinai ragina Komisiją ir EIVT sukurti aiškią politikos suderinamumo 
vystymosi labui strategiją, inter alia, politikos suderinamumui vystymosi labui skiriant 
svarbesnę vietą ES politiniame dialoge su šalių partnerių vyriausybėmis, parlamentais, 
pilietinės visuomenės organizacijomis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, patikimai ir 
racionaliai įtraukiant politikos suderinamumą vystymosi labui į strateginius 
programavimo dokumentus, dalyvaujant kitos nenutrūkstamos politikos suderinamumo 
vystymosi labui darbo programos rengime ir visiems naujiems EIVT darbuotojams 
parengiant mokymų politikos suderinamumo vystymosi labui klausimais programą;

11. atkreipia dėmesį į galimą prieštaravimą tarp politikos suderinamumo vystymosi labui ir 
visapusiško požiūrio, taikomo krizės valdymui už ES ribų, koncepcijos; primygtinai 
ragina EIVT ir Komisiją užtikrinti, kad taikant visapusišką požiūrį nebūtų kenkiama 
konkretiems bendradarbiavimo vystymosi labui tikslams ir principams arba menki 
ištekliai nebūtų mažinami skurdo mažinimo tikslui pasiekti; taip pat primygtinai tvirtina, 
kad ES humanitarinė pagalba nėra krizės valdymo priemonė, ir primena EIVT apie jos 
įsipareigojimą1 skatinti siekti Europos konsensuso dėl humanitarinės pagalbos tikslų;

12. ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir 
Komisijos pirmininko pavaduotoją Catherine Ashton pasirašyti Europos konsensusą dėl 
vystymosi;

13. džiaugiasi tuo, kad Sąjungos vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja 
kasmet kreipiasi į Vystymosi komitetą, nes tai svarbus žingsnis siekiant gerinti 
atskaitomybę ir keitimąsi informacija vystymosi klausimais; ragina Sąjungos vyriausiąją 
įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir EIVT svarstyti, kokie galėtų būti kiti jų 
atskaitomybės Parlamentui stiprinimo būdai, įskaitant besikeičiančios Tarybai 
pirmininkaujančios valstybės atsakingo ministro įgaliojimą kalbėti Sąjungos vyriausiosios 
įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos vardu su Tarybos pozicija dėl ES 
vystomojo bendradarbiavimo politikos susijusiais klausimais;

14. ragina EIVT stiprinti savo vaidmenį vedant tarptautines derybas dėl politinių ir išorės 
politikos klausimų, visų pirma, siekiant remti Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) 
veiklą, naudoti EIVT turimas diplomatijos priemones ir priminti trečiosioms šalims, ypač 
besivystančioms šalims, kad jos turi remti TBT, taip pat, jei to dar nepadarė, pasirašyti ar 
ratifikuoti steigiamąjį dokumentą, ir į susitarimus su trečiosiomis šalimis įtraukti 
privalomas nuostatas, kuriomis iš jų būtų reikalaujama bendradarbiauti su TBT, arba iš 
tiesų taikyti apribojimus asmenims, kuriems TBT iškėlė baudžiamąją bylą.

                                               
1 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir 

veikimas (2010/427/ES), 4 konstatuojamoji dalis.
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