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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl skurdo mažinimo ir darbo vietų kūrimo besivystančiose šalyse: tolesnė veikla
(2009/2171(INI))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo 8 d. Jungtinių Tautų tūkstantmečio deklaraciją, kurioje 
išdėstyti tūkstantmečio vystymosi tikslai – tarptautinės bendruomenės bendrai nustatyti 
skurdo naikinimo kriterijai,

 atsižvelgdamas į 2005 m. G8 susitikime Škotijoje (Gleneagles) prisiimtus
įsipareigojimus, susijusius su pagalbos apimtimi, pagalba į pietus nuo Sacharos esančiai 
Afrikos daliai ir pagalbos kokybe,

 atsižvelgdamas į 2005 m. kovo 2 d. Paryžiaus deklaraciją dėl pagalbos veiksmingumo ir į 
2008 m. rugsėjo 2–4 d. Akroje vykusiame aukšto lygio forume priimtas išvadas dėl 
tolesnės veiklos, susijusios su šia deklaracija,

 atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „ES pagalba: daugiau, geriau ir greičiau“
(COM(2006)0087),

 atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus metinius pranešimus dėl 
Tūkstantmečio deklaracijos įgyvendinimo,

 atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių 
vyriausybių atstovų, Europos Parlamento ir Komisijos bendrą pareiškimą dėl Europos 
Sąjungos vystymosi politikos: „Europos konsensusas“1,

 atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1905/2006, nustatantį vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę (vystomojo 
bendradarbiavimo priemonę (angl. Development Cooperation Instrument – DCI))2,

 atsižvelgdamas į 2001 m. balandžio 27 d. Afrikos valstybių ir vyriausybių vadovų Abujos 
deklaraciją dėl ŽIV / AIDS, tuberkuliozės ir kitų susijusių infekcinių ligų,

 atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1889/2006, įsteigiantį demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje 
finansavimo priemonę3,

 atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos Sąjungos vaidmuo skatinant žmogaus 
teises ir demokratizaciją trečiosiose šalyse“ (COM(2001)0252),

 atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Švietimas ir mokymas siekiant sumažinti skurdą 

                                               
1 OL C 46, 2006 2 24, p. 1.
2 OL L 378, 2006 12 27, p. 41.
3 OL L 386, 2006 12 29, p. 1.
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besivystančiose šalyse“ (COM(2002)0116),

 atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 3 d. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos 
rezoliuciją dėl visuotinio valdymo ir tarptautinių institucijų reformos,

 atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 19 d. Tarptautinėje darbo konferencijoje visuotiniu 
susitarimu patvirtintą Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) padoraus darbo 
darbotvarkę ir TDO visuotinį darbo vietų paktą,

 atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio mėn. paskelbtą TDO pranešimą „2009 m. pranešimas 
dėl darbo pasaulio: visuotinė darbo vietų krizė ir kitos problemos“ (angl. „World of Work 
Report 2009: The Global Jobs Crisis and Beyond“),

 atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 24 d. rezoliuciją dėl Tūkstantmečio vystymosi tikslų 
sutarčių1,

 atsižvelgdamas į savo 2006 m. balandžio 6 d. rezoliuciją dėl pagalbos veiksmingumo ir 
korupcijos besivystančiose šalyse2,

 atsižvelgdamas į savo 2007 m. gegužės 23 d. rezoliuciją dėl deramo darbo visiems 
skatinimo3,

 atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl požiūrio į EK pagalbą sveikatos 
tarnybų plėtrai į pietus nuo Sacharos esančioje Afrikos dalyje4,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę (A7-0000/2010),

A. kadangi tvirtas ekonomikos augimas verslui palankioje aplinkoje stabiliomis sąlygomis 
padeda kurti gerovę ir darbo vietas ir todėl yra patikimiausias ir nuosekliausias būdas 
išbristi iš skurdo,

B. kadangi patikima, nekorumpuota teisinė aplinka yra esminė verslo klestėjimo sąlyga,

C. kadangi iki 2015 m. ES-15 valstybių narių yra įsipareigojusios nuo bendrųjų nacionalinių 
pajamų skirti 0,7 % lėšų oficialiai paramai vystymuisi (OPV); kadangi dabar OPV 
skiriama apie 0,4 %,

D. kadangi skurdo mažinimas ir vystymosi politikos darna yra ES sutartyje nustatyti 
įsipareigojimai,

E. kadangi dėl klimato kaitos iš dalies reikia kaltinti industrializaciją, o pramoninės šalys yra 
                                               
1 Patvirtinti tekstai, P6_TA(2009)0152.
2 OL C 293 E, 2006 12 2, p. 316.
3 OL C 102 E, 2008 4 24, p. 321.
4 Patvirtinti tekstai, P6_TA-PROV(2009)0138.
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labiausiai atsakingos dėl ekonomikos ir finansų krizės, tačiau siekis tai įveikti 
besivystančiose šalyse kasmet kainuoja šimtus milijardų dolerių,

F. kadangi nei ES pagalbos teikėjai, nei besivystančios šalys neatitinka išlaidų normų 
sveikatos ir švietimo srityse,

G. kadangi besivystančiame pasaulyje labai trūksta kvalifikuoto sveikatos priežiūros 
personalo, ir kadangi dauguma kvalifikuotų darbuotojų sveikatos ir kituose sektoriuose
negrįžta į gimtąsias vietas padėti savo bendruomenėms,

H. kadangi dabartinė maisto kainų krizė atskleidė, kad žemės ūkis skurdžiose šalyse tebėra 
svarbus, o šalių aprūpinimas maistu reikalingas,

I. kadangi 90 % ES piliečių pritaria vystomajam bendradarbiavimui, nors kyla grėsmė, kad 
dėl nuosmukio ši parama mažės,

J. kadangi G20 pažadėjo imtis veiksmų prieš mokesčių rojaus šalis,

K. kadangi pervedimai į besivystančias šalis sudaro didesnius kapitalo srautus negu OPV,

L. kadangi šiuo metu 2,7 mlrd. žmonių neturi galimybės naudotis kreditais,

M. kadangi siekiant mažinti skurdą reikia ne tik didinti užimtumą, bet ir kurti kokybiškas
darbo vietas,

N. kadangi skurdžiausios šalys yra tikrai nepakankamai atstovaujamos tarptautinėse 
institucijose ir pasaulio forumuose,

I. Iššūkiai besivystančių šalių

Ekonomikai
1. primygtinai ragina besivystančių šalių vyriausybes vengti per daug apsunkinti įmones

(visų pirma mažąsias ir vidutines įmones – darbo vietų kūrimą ir augimą skatinančias 
varomąsias jėgas), keliant pernelyg didelius biurokratinius reikalavimus;

2. ragina visas besivystančias šalis pasirašyti TDO padoraus darbo darbotvarkę ir užtikrinti 
gerus darbo standartus, aukštą socialinės apsaugos lygį ir tikrą socialinį dialogą;

3. skatina besivystančias šalis remti galimybę taupyti ir naudotis kreditais, mikrokreditais, 
mikrodraudimu bei naujų kreditų agentūrų paslaugomis, pavyzdžiui, kaimo paštų ar
mobiliojo banko paslaugomis;

4. kviečia besivystančias šalis suteikti daugiau galimybių skurstantiems ir netekusiems 
nuosavybės teisių įsigyti žemės, pavyzdžiui, suteikiant naujakuriams žemėvaldos teisę 
skurdžiuose rajonuose, kuriuose jie gyvena;

Piliečiams ir valdymui
5. ragina visas besivystančias šalis nedelsiant pasirašyti JT konvenciją dėl kovos su 
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korupcija ir veiksmingai įgyvendinti jos nuostatas; taip pat primygtinai ragina, kad ES 
valstybės narės ir ES bendrovės gerbtų JT konvenciją;

6. mano, kad privačiajame sektoriuje taip pat reikėtų imtis kovos su korupcija veiksmų ir 
stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, pavyzdžiui, keičiantis informacija ir įgyvendinant
turto susigrąžinimo programas;

7. primygtinai ragina, kad visos besivystančios šalys skatintų nepriklausomų parlamentų, 
kurie gali veiksmingai padėti stiprinti demokratiją laisvai atlikdami teisėkūros, biudžetines 
ir tikrinimo funkcijas, veiklą;

8. skatina besivystančių šalių vyriausybes siekti kuo aktyvesnio pilietinės visuomenės 
organizacijų dalyvavimo rengiant ir stebint viešąją politiką;

9. ragina visas valstybes, kurios priėmė pilietinės visuomenės organizacijų laisvę varžančius 
teisės aktus, juos panaikinti;

10. remia besivystančių šalių pastangas stiprinti ir didinti regioninę integraciją kuriant 
laisvosios prekybos zonas, regionines ekonomikos bendrijas, regioninius plėtros bankus ir 
t. t.;

II. Bendri iššūkiai

11. kartoja raginimą iš besivystančių šalių nacionalinių biudžetų ir iš ES paramos vystymuisi 
skirti bent 20 % lėšų sveikatos priežiūrai ir pagrindiniam ugdymui;

12. remia priemones, kurios skatina vietos gydytojus likti ir dirbti savo bendruomenėse, 
pavyzdžiui, atlyginimo subsidijas;

13. primygtinai ragina, kad praktinė sveikatos priežiūra būtų labiau pabrėžiama, t. y. platinant 
kraujo analizatorius ir mokant vietos gyventojus, kaip jais naudotis;

14. mano, kad taikant visas vystymosi strategijas reikėtų ypatingą dėmesį skirti 
pažeidžiamiausiems žmonėms, visų pirma moterims, vaikams ir neįgaliesiems;

15. primygtinai ragina, kad pagalbos teikėjai ir šalys partnerės užtikrintų, jog žemės ūkio, 
pirmiausia smulkaus ūkininkavimo, klausimas plėtros darbotvarkėje taptų aktualesnis;

16. remia investavimą į „ekologiškas“ darbo vietas, pavyzdžiui, neturtingose šalyse kuriant 
saulės energijos sistemas kaip priemonę siekiant aprūpinti šalis energijos ištekliais ir kartu 
kurti darbo vietas bei saugoti aplinką;

17. tikisi, kad Europos Parlamento ir analogiškų regioninių institucijų besivystančiose šalyse 
bendradarbiavimas taps glaudesnis;

III. Iššūkiai pagalbos teikėjams



PR\806930LT.doc 7/8 PE439.340v01-00

LT

Dėl pagalbos
18. primygtinai ragina, kad visos turtingos šalys, visų pirma ES valstybės, laikytųsi pažadų, 

susijusių su paramai skirtomis išlaidomis, t. y. iki 2015 m. nuo bendrųjų nacionalinių 
pajamų skirtų bent 0,7 % lėšų;

19. primygtinai ragina, kad siekiant įveikti klimato kaitos ir pasaulio ekonomikos krizės 
padarinius besivystančiose šalyse būtų skiriamos didelės lėšos, tačiau tvirtina, kad šios 
lėšos turi papildyti šiuo metu teikiamą paramą vystymuisi;

20. ragina ES laikytis pagalbos prekybai įsipareigojimų;

21. dar kartą prašo visų pagalbos teikėjų tiksliau laikytis pagalbos veiksmingumo 
darbotvarkės, pirmiausia pagalbos teikėjų koordinavimo ir atskaitomybės klausimais;

22. primygtinai ragina, kad ES supaprastintų pagalbos struktūrą ir susijusias procedūras;

23. tikisi, kad ES politika ūkininkavimo, prekybos, migracijos ir žuvininkystės srityse jokiu 
būdu nepakenks vystymuisi, nes šiuo metu politikos krypčių nuoseklumas vystymuisi 
remti yra sutartyje nustatytas reikalavimas; ketina atidžiai stebėti, kaip ES vykdo šį 
įsipareigojimą;

24. kviečia pagalbos teikėjus protingai investuoti į piliečių ugdymo plėtrą;

Dėl naujų finansavimo šaltinių

25. primygtinai ragina, kad G20 šalys vykdytų pažadus imtis veiksmų prieš mokesčių rojaus 
šalis, griežtinti finansų rinkų priežiūrą ir keistis informacija apie mokesčius bei skelbti 
atskirų šalių pranešimus;

26. ragina G20 ir ES valstybes imtis veiksmų, kad pervesti pinigus būtų galima pigiau ir 
paprasčiau;

Dėl gebėjimų stiprinimo ir pasaulio valdymo
27. primygtinai ragina, kad ES teiktų paramą siekdama remti gebėjimų stiprinimą tose srityse, 

kurios bus tiesiogiai naudingos šalių partnerių ekonomikai ir kuriant darbo vietas, t. y. 
veiksmingų mokesčių sistemų kūrimas, kova su korupcija, institucijų ir pilietinės 
visuomenės stiprinimas, palankesnių sąlygų naudotis mikrokreditais ir kitais finansavimo 
šaltiniais sudarymas ir t. t.;

28. ragina ES suteikti besivystančio pasaulio studentams mokymosi galimybių, bet užtikrinti, 
kad, baigę studijas, jie grįžtų į gimtąsias vietas padėti savo bendruomenėms;

29. mano, kad, sudarydama prekybos susitarimus su besivystančiomis šalimis, ES turėtų 
atsižvelgti į žmogaus teisių apsaugos ir gero valdymo kriterijus ir nedvejodama taikyti 
sankcijas valdymo įsipareigojimų nevykdančioms valstybėms;

30. pritaria, kad biudžeto parama reikia naudotis tik tada, jei yra pagrįstai įsitikinta, jog lėšos 
bus panaudotos pagal paskirtį, ir numatytasis tikslas bus pasiektas, ir jei lėšų gavėjai 
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atitinka žmogaus teisių apsaugos ir gero valdymo kriterijus; tikisi, kad bus taikoma 
veiksmingesnė biudžeto paramos audito strategija;

31. skatina ES siekti įgyvendinti ambicingą rinkimų stebėjimo programą ir ateityje labiau 
pabrėžti padėties po rinkimų stebėjimo svarbą;

32. remia demokratiškesnį besivystančių šalių atstovavimą pasaulio institucijose;

33. kviečia tarptautines finansų institucijas nustatyti sąlygas paskoloms ir sutartims, jei 
paaiškėtų, jog tai veiksmingas būdas skatinti patikimus viešuosius finansus, aktyvesnę, 
darbo vietas kuriančią ekonomiką ar pagarbą žmogaus teisėms;

34. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir TDO.


