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PASIŪLYMAI 

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 

rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. apgailestauja dėl to, kad ES finansavimo pagal dabartinės daugiametės finansinės 

programos (DFP) 4 išlaidų kategoriją dydis ir lankstumo bei nuoseklumo trūkumas rodo 

nepakankamą ES užmojį tapti tikra pasaulinio masto veikėja; vis dėlto pažymi, kad 

daugelio šalių ir klausimų atvejais, kai panaudotos ES išorės finansavimo priemonės 

(IFP), pasiekta pažangos, o tai įrodo išorės finansavimo priemonių tinkamumą ir svarbą; 

2. pabrėžia, kad ES įsteigė patikos fondus ir specialią Pabėgėlių Turkijoje rėmimo 

priemonę, kad būtų galima spręsti įvairius uždavinius ir įveikti krizes ES artimiausiose 

kaimyninėse ir tolimesnėse šalyse, įskaitant migracijos ir pabėgėlių krizę; apgailestauja 

dėl to, kad dėl ES biudžeto įnašų į ES patikos fondus ir Pabėgėlių Turkijoje rėmimo 

priemonę sumažėjo bendras Sąjungos veiksmų nuoseklumas, ilgalaikė vizija ir poveikis; 

dar kartą pabrėžia, kad nauji prioritetai turi būti finansuojami naujais asignavimais; 

3. yra įsitikinęs, kad išorės finansavimo priemonės, kurios galios po 2020 m., turi: 

– būti skirtos plataus užmojo ir visa apimančiai visuotinei ES strategijai, 

grindžiamai ES vertybėmis, remti; atitikti ES politines ambicijas tų priemonių 

dydžio, lankstumo tarp išorės finansavimo priemonių ir pačių priemonių 

lankstumo ir bendro politinio nuoseklumo aspektais, be kita ko, tais atvejais, kai 

ES atlieka pagrindinį vaidmenį vykdant atkūrimo po karo ir po konflikto darbus 

platesnėje ES kaimynystėje; 

– sudaryti sąlygas aiškioms biudžeto ir ES politinės įtakos sąveikoms įgyvendinant 

tikrą partnerystę su trečiosiomis šalimis; 

– sudaryti sąlygas ES labiau gebėti reaguoti į besikeičiančią aplinką, kartu laikantis 

bendrų iki to laiko prisiimtų įsipareigojimų; 

– suteikti tikrą ES pridėtinę vertę bei užtikrinti geresnį koordinavimą ir labiau į 

rezultatus orientuotą požiūrį, be kita ko, ataskaitų teikimo ir komunikacijos 

atžvilgiu – ES finansavimas neturi dubliuoti valstybių narių teikiamo finansavimo 

arba su juo sutapti ir turėtų būti labiau sąveikinis; 

– atitikti biudžeto tikroviškumo ir vieningumo principus; 

– stiprinti Parlamento vaidmenį demokratinės kontrolės srityje; 

4. mano, kad išorės finansavimo priemonių struktūra galėtų būti supaprastinta ir turėtų 

atspindėti aiškius politinius tikslus; pabrėžia, kad rezultatai turėtų būti vertinami ne tik 

šalies ir sektoriaus lygmenimis, bet ir kaupiami priemonės lygmeniu; ragina didinti 

Sąjungos veiksmų veiksmingumą, lankstumą, atskaitomybę ir nuoseklumą bei 

matomumą; vis dėlto įspėja, kad pernelyg radikalus struktūros supaprastinimas taip pat 

keltų pavojų; 

5. primena, kad esama precedento neturinčio humanitarinės pagalbos poreikio, atsiradusio 
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dėl gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių, kurias lėmė, be kita ko, klimato kaita, 

žmonių nesaugumas, konfliktai ir priverstinis gyventojų perkėlimas; visų pirma ragina 

numatyti atskirą humanitarinės pagalbos priemonę, turinčią savo teisinį pagrindą, 

biudžetą ir ilgalaikio finansavimo strategiją, kurios būtų laikomasi siekiant užtikrinti 

keturis humanitarinės pagalbos principus – humaniškumo, neutralumo, nešališkumo ir 

nepriklausomumo; be to, ragina nustatyti didelį humanitarinės pagalbos rezervą; 

6. ragina ES patikos fondus ir priemones geriau integruoti į biudžetą siekiant padidinti 

išorės finansavimo priemonių skaidrumą ir jų demokratinį tikrinimą; primena, jog, 

atliekant pastarąjį Finansinio reglamento persvarstymą1, susitarta, kad prieš steigiant 

naują patikos fondą teminiams veiksmams finansuoti turi būti konsultuojamasi su 

Parlamentu ir Taryba; be to, ragina Komisiją pateikti Parlamentui išsamią informaciją 

apie visus svarbius savarankiškus perkėlimus arba įsipareigojimų panaikinimus pagal 4 

išlaidų kategoriją; 

7. mano, jog laikotarpio vidurio peržiūros ir biudžeto kontrolės procesai turėtų būti 

pakankamai griežti ir skaidrūs, kad būtų galima užtikrinti kuo didesnį galimą lėšų 

panaudojimą ir sudaryti galimybes tinkamiems pakeitimams siekiant padidinti lėšų 

panaudojimo pajėgumus, kai reikia. 

 

  

                                                 
1 OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 
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