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PASIŪLYMAI

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

1. įspėja Komisiją ir valstybes nares, kad tuo atveju, jei nebus skirta papildomų lėšų pagalbai 
vystymosi srityje, ko gero, jos negalės įgyvendinti savo tarptautinių įsipareigojimų, 
susijusių su Tūkstantmečio vystymosi tikslais (TVT), ir rizikuos labai atsilikti 
įgyvendinant bendrą ES įsipareigojimą iki 2015 m. pasiekti, kad OPV sudarytų 0,7 % 
BNP, ir kad dauguma valstybių narių neįvykdys savo individualių OPV/GNI 
įsipareigojimų;

2. apgailestauja, kad bendras įsipareigojimų lygis pagal Vystomojo bendradarbiavimo 
priemonę, siūlomas Komisijos 2013 m. biudžeto projekte, padidintas mažiau, negu 
apskaičiuota infliacija, ir kad bendras mokėjimų lygis siūlomas mažesnis, negu 2012 m.; 

3. reikalauja, kad ES ir valstybės narės skirtų daug dėmesio savo partnerystei su 
besivystančiomis šalimis, finansuojamomis pagal Vystomojo bendradarbiavimo priemonę, 
ir kad esminis šios partnerystės elementas – ilgalaikis nuspėjamumas; reikalauja, kad 
vargingiausi ir pažeidžiamiausi gyventojai šalyse, gaunančiose paramą pagal Vystomojo 
bendradarbiavimo priemonę, neturėtų nukentėti labiausiai dėl to, kad reaguojant į 
vadinamąjį Arabų pavasarį buvo labai padidintas finansavimas pagal Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonę;

4. visų pirma apgailestauja dėl daugelio lėšų sumažinimų pagal Vystomojo 
bendradarbiavimo priemonę finansuojamoms geografinėms programoms Azijoje, 
Centrinėje Azijoje, Irake, Irane ir Jemene; mano, kad šioms programoms vertėtų skirti 
daugiau, o ne mažiau dėmesio ir finansinių išteklių, nes jas įgyvendinant dedama daug 
pastangų siekiant numatytų rezultatų mažinant skurdą, skatinant demokratiją ir žmogaus 
teises; 

5. iš esmės pritaria tam, kad daug padidintas finansavimas pagal Vystomojo 
bendradarbiavimo priemonę vykdomai teminei programai aplinkos ir tvaraus gamtos 
išteklių valdymo srityje; supranta, kad Komisija stengiasi rasti papildomą paramą tvariai 
energetikai besivystančiose šalyse remti rengiantis 2012 m. JT Rio+20 konferencijai ir 
finansavimą neseniai ES paskelbtai iniciatyvai „Energetinis vystymasis“, skirtai nagrinėti 
energetinės nelygybės besivystančiame pasaulyje klausimą; vis dėlto primena, kad 
finansavimas klimato srityje privalo papildyti šiuo metu suplanuotą vystymosi srities 
finansavimą ir kad lėšos, numatytos pagrindiniams TVT sektoriams, pvz., švietimui ir 
sveikatai, neturėtų būti naudojamos su klimatu susijusiems veiksmams finansuoti;

6. ragina Komisiją numatyti finansavimą siekiant besivystančiose šalyse pagerinti prieigą 
prie draudimo, ypač sveikatos ir pensijų draudimo; skatina Komisiją remti šalis partneres, 
kad jos pradėtų taikyti didelės aprėpties socialinio draudimo sistemas, apimančias 
skurdžiausius ir pažeidžiamiausius visuomenės sluoksnius; yra įsitikinęs, kad tokios 
sistemos, jei tinkamai parengtos, galėtų ne tik ištraukti žmones iš skurdo ir stiprinti 
pažeidžiamiausių asmenų gebėjimą išgyventi apsaugant jų turtą, bet ir skatinti didesnę 
socialinę sanglaudą ir įtraukesnį augimą.


