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TRUMPAS PAGRINDIMAS

ES vystymosi politika žymiai praturtina Sąjungą, nes ji pasauliniu mastu prisideda prie 
geopolitinio stabilumo, lengvina migracinį spaudimą ir atveria naujas prekybos rinkas. Be to, 
ji taip pat turi mažinti skurdą ir skatinti tvarų socialinį ir ekonominį besivystančių šalių ir jų 
piliečių vystimąsi. 

Todėl suprantama, kad Vyriausiasis Sąjungos įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo 
politikai bei Išorės veiksmų tarnyba dirbs, siekdami paremti Sąjungos politikos sritis: užsienio 
reikalus, prekybą ir saugumą; tačiau negalima savaime manyti, kad ši nauja tarnyba tokią 
pačią svarbą skirs ES vystymosi politikos ir Tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimui. 

Taigi, manome, kad Parlamento nuomonėje  būtina aiškiai akcentuoti vystimąsi, ypač ES 
sutarties pagal Lisaboną įsipareigojimus siekti išnaikinti skurdą ir užtikrinti politikos 
nuoseklumą besivystančių šalių labui, ir taip pat puoselėti vystomąjį bendradarbiavimą kaip 
atskirą politikos sritį, lygią kitoms politikos sritims tarptautinių santykių kontekste bei 
siekiant suderinti politinę ir administracinę struktūras.

PASIŪLYMAI

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

D a konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. kadangi pagal Lisabonos sutartį ES ir valstybių narių vystomojo bendradarbiavimo 
politika privalo „papildyti ir sustiprinti viena kitą“; kadangi tai turi sąlygoti didesnį 
aiškumą dėl darbų pasidalijimo tarp Komisijos ir valstybių narių, mažinant 
dubliavimą bei didinant pagalbą teikiančių valstybių narių tarpusavio veiksmų 
koordinavimą, ir geresnį darbo pasidalijimą, siekiant padidinti naudą ir pagalbos 
veiksmingumą,

D b konstatuojamoji dalis (nauja)

Db. kadangi Europos išorės veiksmų tarnybą turi pasitarnauti tam, kad ES taptų labiau 
pripažįstama kaip vadovaujanti besivystančių tautų partnerė ir ji turėtų remtis 
stipriais ES ryšiais su besivystančiomis šalimis, nes ES šioje srityje turi didžiausios  
oficialios pagalbos vystymuisi ir humanitarinę pagalbą teikiančios organizacijos 
statusą bei yra pagrindinė besivystančių šalių prekybos partnerė,

Dc konstatuojamoji dalis (nauja)

Dc. kadangi Lisabonos sutartyje vystomasis bendradarbiavimas išskiriamas kaip atskira 
politikos sritis, kuriai numatyti specialūs tikslai , ir kuri turi tokį patį statusą kaip ir 
kitos išorės politikos sritys, ir kuri jokiu būdu nėra pavaldi užsienio, saugumo ar 
gynybos politikos sritims, pripažįstant tiek šios politikos srities nuoseklumą 
vystymuisi, tiek jos suderinamumą su įvairiais ES išorės veiksmais,
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D d konstatuojamoji dalis (nauja)

Dd. kadangi skurdo naikinimas – vienas iš bendrų Europos Sąjungos sutarties (pagal 
Lisabonos sutartį parengta redakcija) tikslų tarptautinių santykių srityje 
(21 straipsnio 2 dalies d punktas) ir pagrindinis ES vystymosi politikos tikslas, kaip 
nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 208 straipsnyje; kadangi Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 208 straipsnyje teigiama, kad „Sąjunga atsižvelgia į 
vystomojo bendradarbiavimo tikslus savo įgyvendinamos politikos srityse, kurios gali 
turėti įtakos besivystančioms šalims“. kadangi dėl to visais Europos išorės veiksmų 
tarnybos veiksmais, susijusiais su besivystančiomis šalimis, turi būti padedama 
naikinti skurdą,

4 dalies b punktas

b) Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra turėtų padėti didinti Sąjungos išorės veiksmų 
ir atstovavimo jai užsienio santykiuose darnumą, taigi šiuo tikslu EIVT visų pirma 
turėtų apimti pavaldžius padalinius, siauresne prasme atsakingus už išorės santykius, ir 
vadovaujančiuosius atstovybių trečiosiose šalyse darbuotojus; toliau plečiant veiklą gali 
būti svarstoma, kokias kitas funkcijas taip pat reikėtų pavesti EIVT;

4 dalies c punktas

c) vis dėlto nebūtina iš Komisijos generalinių direktoratų atimti visų jų įgaliojimų išorės 
santykių srityje; ypač dabartinių Bendrijos politikos krypčių ir jų išorės aspektų visumą 
visų pirma reikėtų išlaikyti tose srityse, kuriose Komisijai suteikta vykdomųjų 
įgaliojimų; Komisija turėtų nustatyti specialų veiklos modelį, skirtą susijusiems 
padaliniams, pvz., Prekybos, Plėtros, Vystymosi ir santykių su Afrikos, Karibų ir 
Ramiojo vandenyno valstybėmis generaliniams direktoratams, tarnybai „EuropeAid“, 
Humanitarinės pagalbos generaliniam direktoratui, Žmogaus teisių ir demokratijos 
skyriui, Rinkimų paramos skyriui ir už išorės santykius atsakingiems Ekonomikos ir 
finansų generalinio direktorato skyriams;

4 dalies da punktas (naujas)

da) nepriklausomas Komisijos narys, atsakingas už vystymąsi ir humanitarinę pagalbą, 
turi būti Komisijos narių kolegijos narys ir turėti tokias pačias teises, kokias turi ir už 
kitas tarptautinių santykių politikos kryptis atsakingi Komisijos nariai ; šis Komisijos 
narys turi būti atsakingas ir už vystomojo bendradarbiavimo politikos formavimą, ir 
už jos vykdymą tiek AKR valstybėse, tiek kitose besivystančiose šalyse, taip pat jis turi 
glaudžiai bendradarbiauti su vyriausiuoju įgaliotiniu;

4 dalies db punktas (naujas)

db) be to, Komisijoje turi būti vienas, specialus vystymosi generalinis direktoratas, kuris 
būtų atsakingas už politikos formavimą, konsultacijas politikos klausimais ir už ES 
vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą; tas generalinis direktoratas ir 
tie darbuotojai, kurie įgyvendina ES vystomojo bendradarbiavimo politiką, tiek 
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dirbantys Briuselyje, tiek užjūrio delegacijose, turi atsiskaityti Komisijos nariui, 
atsakingam už vystymąsi; 

5 dalies ca punktas (naujas)

ca) EIVT turi apimti pakankamai daug profesionalų ir iš nacionalinių ministerijų, ir iš 
Komisijos Vystymosi generalinio direktorato; to generalinio direktorato pareigūnams 
nurodymus teikti turi už vystymąsi atsakingas Komisijos narys;

6 dalies b punktas

b) EIVT turėtų sudaryti direktoratai, iš kurių kiekvienas būtų atsakingas už tam tikrą 
geostrateginiu požiūriu svarbią Sąjungos išorės santykių sritį, taip pat direktoratai, 
atsakingi už vystymosi, saugumo ir gynybos politikos klausimus, civilinių krizių 
valdymą, daugiašalius ir kelias sritis apimančius reikalus, įskaitant žmogaus teises ir 
administracinius reikalus;


