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Įvadas

Politikos suderinamumas vystymosi labui (PSVL) yra svarbus ir besivystančiam pasauliui, ir 
Europai. Pirmoji priežastis susijusi su pačia sąvoka: nors bendra vystymosi politika pati 
savaime turėtų tapti nereikalinga, dėl savo turinio PSVL ir toliau bus svarbus uždavinys, kol 
Europos vykdoma politika darys išorinį poveikį.

Be to, esama ir politinių priežasčių siekti PSVL. Pirma, Europos Sąjunga (ES) galėtų sukurti 
tikrą partnerystę su besivystančiomis šalimis (mes norime jų išteklių, o ne atvirkščiai). Antra, 
PSVL leistų vystymosi politikai išvengti „taisyklos“ vaidmens. Trečia, besivystančioms 
šalims ir ES vystymosi darna bus naudinga, nes besivystančių šalių vyriausybės ir visuomenė 
turės galimybę ir pareigą savarankiškai ieškoti sėkmingų sprendimų.

Per paskutinius dvejus metus daug padaryta siekiant suderinti susijusias ES politikos sritis su 
PSVL. Europos Parlamentas (EP) paskyrė nuolatinį pranešėją, atsakingą už PSVL. Vis dėlto 
PSVL integravimas į politiką sudėtingas pats savaime ir reikia išspręsti daug klausimų.

Institucinė PSVL įgyvendinimo sistema

Europos konsensusas dėl vystymosi ir Sutarties dėl ES veikimo 208 straipsnis turėtų likti 
PSVL doktrininis pagrindas. Pokyčių darbotvarkė pakeitė PSVL koncepciją. Tai akivaizdu 
dėl dviejų priežasčių. Pirma, dokumente nėra minimos trys ES politikos sritys, darančios 
didžiausią poveikį besivystančioms šalims (t. y. prekybos politika, Sąjungos žemės ūkio ir 
žuvininkystės politika – dvi iš šių politikos sričių dabar išsamiai persvarstomos). Antra, 
Pokyčių darbotvarkė, Komisijos ir Tarybos priimta vienašališkai, pasiūlyme dėl naujos 
vystomojo bendradarbiavimo priemonės (angl. DCI) pristatoma kaip Europos konsensusą 
atitinkantis doktrininis pagrindas, kuriuo remsis naujoji DCI ir kartu 2014–2020 m. ES 
vystymosi politika.

Į bet kokius bandymus persvarstyti esmines Sąjungos vystymosi politikos kryptis ir principus 
turėtų būti įtrauktos institucijos, kurios dalyvavo ją kuriant.

Vyriausioji įgaliotinė turėtų įtvirtinti savo vaidmenį įgyvendindama PSVL Europos išorės 
veiksmų tarnyboje, visų pirma, jos delegacijose. Ji turėtų paskelbti pareiškimą nurodydama, 
kad PSVL yra aiškus tarnybos prioritetas, ir savo delegacijose numatyti pagrindinius centrus, 
kurie galėtų glaudžiai bendradarbiauti su NVO, PVO ir kitais suinteresuotaisiais vietos 
subjektais. Žinios apie vystymosi politiką ir praktika turi būti įtvirtintos visais institucijų 
lygmenimis, įskaitant EIVT. Taip pat galėtų būti parengtos griežtos su PSVL susietos gairės 
delegacijoms dėl Europos investuotojų konsultavimo.

ES „aktyvaus veikimo“ (angl. actorness) sąvoka įdiegta siekiant padidinti ES veiksmų 
žinomumą. Todėl PSVL yra dar svarbesnis, nes bet koks neigiamas poveikis bus dar labiau 
siejamas su ES. Vis dėlto ES aktyvus veikimas neturėtų prieštarauti kitiems ES numatytiems 
vystymosi politikos tikslams, pvz., atsakomybei.

Taip pat bus svarbu didinti informuotumą apie PSVL besivystančiose šalyse. Apskritai būtų 
naudinga, jei besivystančiose šalyse būtų sukurti PSVL pagrindiniai centrai. Jie pagerintų 
keitimąsi informacija tarp ES ir besivystančių šalių ir padėtų spręsti problemas, 
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nepriklausančias ES kompetencijai, pvz., problemas, susijusias su socialiai įtraukiu išteklių 
nuomos ir mokesčių, piniginių perlaidų naudojimu ir kt. 

Vertinti PSVL būtina siekiant nustatyti ES politikos poveikį už ES ribų. Bet dėl sudėtingumo 
iki šiol nėra sukurta bendra metodika, kuri leistų įvertinti nesuderinamumo išlaidas. Vienas 
būdų išspręsti šia problemą būtų papildyti „pagalbos veiksmingumo“ sąvoką „vystymosi 
veiksmingumo“ sąvoka, nes ji labiau tinka vertinti PSVL. „Pagalbos veiksmingumas“ be 
„vystymosi veiksmingumo“ yra taktika be strategijos. 

Europos Komisijos atliekamus poveikio vertinimus dar galima tobulinti. Europos Komisijos 
Poveikio vertinimo valdyba dėmesį sutelkia į tris sritis, t. y. į poveikį aplinkai, socialinį 
poveikį ir ekonominį poveikį. Į šį vertinimą taip pat turėtų būti įtrauktas ES politikos išorinis 
poveikis. Ta pati nuostata taikytina ir EP kuriamai tokio pobūdžio institucijai. 

EP turėtų imtis tolesnių priemonių ir kaip institucija stiprinti PSVL savo kompetencijos 
srityje. Vystymosi komitetas turėtų institucionalizuoti reguliarų keitimąsi informacija su 
PSVL pagrindiniai centrais valstybėse narėse. Taip pat galėtų būti naudinga įforminti kitų 
PSVL požiūriu svarbių komitetų dalyvavimą, pvz., sukuriant atsakingus centrus šiuose 
komitetuose. Kita galimybė būtų nustatyti, kad privaloma tvarka į Vystymosi komiteto
pranešimus, kuriais reaguojama į Europos Komisijos iniciatyvas, būtų įtrauktas PSVL 
skirsnis. 

Vystymosi finansavimas

PSVL požiūriu būtų naudingi keli dalykai: sumažinti biudžeto eilučių skaičių ir nustatyti 
Vystomojo bendradarbiavimo priemonei (angl. DCI) ir Europos plėtros fondui (EPF) bendras 
įgyvendinimo taisykles, supaprastinti pritarimo procedūras, visų pirma, mažos apimties 
veiksmams arba metiniams veiksmų planams tais atvejais, kai patvirtinti daugiamečiai planai, 
glaudžiau įtraukti delegacijas kuriant regionines arba temines programas, kad pagalbos srautai 
būtų labiau nuspėjami. 

2011 m. birželio mėn. komunikate dėl daugiametės finansinės programos Europos Komisija 
pasiūlė išplėsti Europos Parlamento tikrinimo galias EPF atžvilgiu. Atrodo, kad Europos 
Komisija atsisakė šio pasiūlymo, nes jo nebėra pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo 
akto dėl naujojo EPF.

Prekyba

PSVL požiūriu Europos Komisijos sprendimas parengti dvi atskiras ataskaitas dėl prekybos 
apskritai ir dėl prekybos ir vystymosi yra neišnaudota galimybė.

Europos Komisijos pristatyta naujoji bendroji lengvatinių muitų tarifų sistema (BLS) 
nebetaikoma dideles pajamas arba didesnes nei vidutines pajamas gaunančioms šalims. Taigi 
ši sistema nebus taikoma Lotynų Amerikai, daugumai Karibų jūros salų ir kai kurioms 
Afrikos šalims. Stiprios ekonomikos šalys, kaip antai Indija, Kinija, Indonezija ir Tailandas, ir 
toliau, nors ir laikinai, galėtų naudotis BLS. Atrodo neteisinga, kad vienintelis tinkamumo 
pasinaudoti BLS kriterijus yra bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui. Taip 
pat turės būti išspręstos Europos partnerystės ir laisvosios prekybos susitarimuose glūdinčios 
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problemos, pvz., 18 šalių išbraukimas iš Patekimo į rinką reglamento. 

ES turėtų pasistengti suteikti naują postūmį tvariems viešiesiems pirkimams tarptautiniu 
lygmeniu, siekiant atsieti pagalbos dotacijas ir paskolas vystymuisi kartu stiprinant šalių 
partnerių viešųjų pirkimų sistemas arba suteikiant pirmenybę vietos arba regioniniams 
pirkimams. 

BŽŪP, aprūpinimas maistu ir žuvininkystės politika

Vystymosi politikos požiūriu galima būtų siūlyti bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP), kuri 
visiškai skirtųsi nuo Komisijos reformos pasiūlymuose pateiktos BŽŪP. Vis dėlto per 
ankstesnes BŽŪP reformas panaikinta keletas neatitikimų, tai siekiama daryti ir dabartiniuose 
Europos Komisijos pasiūlymuose. Parama ūkiams buvo iš esmės atsieta ir gerokai susilpnėjo 
rinkos intervencinių mechanizmų ir eksporto grąžinamųjų išmokų vaidmuo.

Likusių uždavinių nebūtų galima išspręsti vykdomoje BŽŪP reformoje, pvz., klausimą dėl ES 
ir AKR tiekimo grandinių ir tiekimo grandinių pačiose AKR šalyse sustiprinimo. 
Besivystančios šalys turėtų būti skatinamos naudoti šiuolaikines rinkos valdymo priemones, 
pvz., skaidrumą, gebėjimų stiprinimą, keitimąsi informacija dėl standartų, techninių 
reglamentų arba paramos derybose dėl sutarčių.

Siekiant pagerinti PSVL derybos dėl žuvininkystės susitarimų turi remtis susitariančiosios 
šalies prioritetu tinkamai vystyti savo žuvininkystės sektorių ir apskritai visą šalį. EP turėtų 
glaudžiai stebėti politikos poveikį.

Klimato kaita

Klimato kaita nėra atskiras PSVL uždavinys – tai vienas bendrų aspektų, kurį reikia integruoti 
į visas politikos sritis, kad būtų pagerintas PSVL. 

Turi būti skiriamas dėmesys tam, kad būtų kuo labiau suderinta ES klimato kaitos politika ir 
ES vystymosi tikslai. Tai visų pirma pasakytina apie taikomas priemones, netikėtą neigiamą 
kai kurių politikos sričių poveikį, antrinį vystymąsi ir (arba) klimato kaitos pritaikymo naudą 
besivystančioms šalims. Kita galimybė tai padaryti bus konferencija „Rio+20“, kurios temos 
yra: a) žaliosios ekonomikos sukūrimas atsižvelgiant į tvarų vystymąsi ir skurdo panaikinimą 
ir b) institucinė tvaraus vystymosi sistema.

Be to, klimato kaita ir neigiamas jos poveikis turėtų būti vertinamas kaip vystymosi 
klausimas, darantis poveikį lyčių aspektui, kuris svarbus visiems sektoriams (socialiniam, 
kultūriniam, ekonominiam ir politiniam). Investicijos į švietimą siekiant tvarios plėtros, 
apimančios ir kovą su klimato kaita, yra sritis, kurioje galima pasiekti kelis tikslus iš karto, 
ypač jei šios investicijos skirtos moterims. 

Europos Komisija dar nepateikė pasiūlymo dėl modelio, skirto apskaičiuoti netiesioginiam 
žemės naudojimo paskirties keitimui (angl. ILUC). Neturint tokio modelio sunku tinkamai 
įvertinti ES politikos poveikį šioje srityje.

PSVL tikslas taip pat turėtų būti atspindėtas būsimoje ataskaitoje apie naujos politikos dėl 
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įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo. 

Migracija

2011 m. komunikate numatytam visuotiniam požiūriui į migraciją ir judumą turėtų būti 
pritarta, jei jis atitiks PSVL. Europos Komisijos 2009 m. PSVL ataskaitoje pabrėžiama, kad 
nustatyti pagalbos sąlygas nėra veiksmingas būdas spręsti problemą ir kad visuotinis požiūris 
yra geriausia išeitis.

Turėtų būti skiriama daugiau dėmesio visapusiškam migrantų dalyvavimui priimančiųjų šalių 
visuomenėje ir jų integracijai vietos lygmeniu, įskaitant darbo rinkas. Taip pat būtina įtraukti 
diasporą kaip vystymąsi skatinančią jėgą, supaprastinant pinigų pervedimą, kovojant su protų 
nutekėjimu ir švaistymu ir sukuriant darbo migracijos pasiūlymus, atsižvelgiant į kilmės 
šalies, kelionės tikslo šalies ir migrantų poreikius. Atrodo, kad ES piliečiams taip pat trūksta 
informacijos apie migraciją arba jų gaunama informaciją turi trūkumų. Šis klausimas dažnai 
tampa rinkimų politikos objektu. 

Kiti būsimai PSVL ataskaitai svarbūs klausimai yra nuosavybės teisės, sveikata, moterų 
padėtis, švietimas ir parama biudžetui.

Išvada

Daugelis neatitikimų gerai išnagrinėti. Didžiausia problema – politinės valios trūkumas tais 
atvejais, kai besivystančios ir išsivysčiusios šalies interesai prieštarauja vieni kitiems. Tokius, 
atrodytų, prieštaringus interesus būtų galima suderinti, jei būtų atsižvelgiama į ilgalaikę 
perspektyvą. 

Šiuo atveju struktūriniai tarptautinės politikos pokyčiai galėtų padėti ir paskatinti PSVL. 
Pirma, jie priverčia politikus priimti tokius ilgalaikius sprendimus. Nepriimdami tokių 
sprendimų, jie galėtų ginti nereikšmingus trumpalaikius interesus. Bet ilguoju laikotarpiu ES 
tikrai būtų pralaimėtoja, nes pasaulinis vystymasis yra mūsų pačių interesas. Ne tik todėl, kad 
mes norime užmegzti gerus santykius su besivystančiomis šalimis ateityje, bet todėl, kad 
mums reikalingos besiformuojančios jų rinkos ir jų ištekliai. 

Antra, esama dar vienos PSVL problemos: dažnai sąmoningumo nepakanka, kad būtų 
pakeista politika. Romos klubas savo ataskaitą paskelbė beveik prieš 40 metų. Bet mes vis dar 
susiduriame su tomis pačiomis problemomis, nes žmonės lieka ištikimi seniems įpročiams ir 
privilegijoms. PSVL susiduria su ta pačia problema! Tokiu atveju galėtų padėti struktūriniai 
pokyčiai. Žlugus seniems įsitikinimams staiga atsirastų vietos naujoms įžvalgoms ir naujiems 
požiūriams. 

PSVL galiausiai įsitvirtins – tiesiog dėl geresnių ir tvaresnių argumentų. Tik su PSVL susieta 
politika yra ateitį turinti politika!

Teiginyje, kad PSVL atsidūrė aklavietėje ir kad entuziazmas išblėso, esama tiesos. Ilguoju 
laikotarpiu ES turės apsvarstyti būdus, kaip perkelti PSVL į kitą lygmenį. Vienas būdas –
pertvarkyti Išorės veiksmų tarnybą į Išorės suderinamumo tarnybą, kurios pagrindinis tikslas 
būtų pasaulinis vystymasis ir saugumas. Tas pats principas būtų taikomas ir Užsienio reikalų 
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komitetui. Tai būtų galimybė užtikrinti, kad PSVL būtų išties rimtai vertinamas visuose 
sprendimų priėmimo etapuose. Žinoma, toks svarbus žingsnis turėtų būti daromas atlikus 
daug tyrimų ir po intensyvių diskusijų su visais suinteresuotaisiais subjektais – bet jis suteiktų 
PSVL galią, kurios jam reikia.


