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AIŠKINAMOJI DALIS. FAKTŲ IR IŠVADŲ SANTRAUKA

Pranešimu siekiama atlikti ES patikos fondų, įsteigtų nuo 2014 m. ir pratęstų iki 2021 m. 
gruodžio mėn., taip pat Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės politinį vertinimą.

Kadangi Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė, kuri yra kitokio politinio ir teisinio pobūdžio, 
nėra nebiudžetinė priemonė, o koordinacijos mechanizmas, o valstybių narių įnašai, skirti 
Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonei finansuoti, yra ne savanoriški, o pagrįsti BNP ir 
įtraukti į Sąjungos biudžetą kaip išorės asignuotosios pajamos, dėl ES patikos fondų ir 
Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės kyla sunkumų, susijusių su demokratine 
atskaitomybe, Europos Parlamento vaidmeniu ir ES biudžeto vieningumu.

Parlamentas ne kartą pripažino šių nebiudžetinių (ES patikos fondų) ir nepaprastųjų 
priemonių (Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės) pridėtinę vertę, tačiau ne kartą ir 
kritikavo tai, kaip jie buvo įsteigti ir pratęsti, neužtikrinant tinkamo Parlemento dalyvavimo. 
Taip pat Parlamento vaidmuo kontroliuojant šias priemones yra ribotas.

Pranešėjai mano, kad visa išorės pagalba turėtų būti finansuojama iš Sąjungos biudžeto ir 
turėtų būti įgyvendinama nuosekliai laikantis suderintų taisyklių, grindžiamų teisės aktais 
nustatytomis priemonėmis ir visapusiškai laikantis Parlamento teisėkūros, biudžeto ir 
kontrolės prerogatyvų. Pranešėjai taip pat mano, kad turi būti visapusiškai išnaudojamos 
Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo (KVTBP) ir Pasirengimo narystei 
paramos priemonėmis (PNPP III) suteikiamos galimybės. 

Jie mano, kad įgyvendinant naująją pagrindinę išorės priemonę – KVTBP – padidės 
lankstumas ir gebėjimas reaguoti ir dėl to bus galima tęsti esamų patikos fondų veiklą ir bus 
išsaugotas Sąjungos biudžeto vieningumas.

Siekiant patenkinti galimai didesnius poreikius, aiški pirmenybė yra teikiama tam, kad būtų 
naudojamos esamos priemonės, ypač KVTBP, o kai reikia, padidinant finansinį paketą, 
peržiūrėjus dabartinę daugiametę finansinę programą (DFP) ir KVTBP arba padidinus 
valstybių narių ir trečiųjų šalių įnašus kaip išorės asignuotas pajamas. 

Pranešėjai mano, kad jeigu to vis dar reikėtų, naujas, tinkamai pagrįstas patikos fondas gali 
būti įsteigtas tik kilus didelei krizei ar staiga pasikeitus tarptautiniams ryšiams, nes tam 
reikėtų didelio ES finansavimo arba sutelkti trečiųjų šalių išteklius, o to nebūtų įmanoma 
padaryti pagal bendrai teisės aktais nustatytas priemones. Tokiu atveju, kitaip nei ankstesnėje 
2014–2020 m. DFP, Parlamentas turėtų visapusiškai dalyvauti fondo veikloje nuo pat 
įsteigimo pradžios. 

Fondas „BÊKOU“

Centrinės Afrikos Respublikai skirtas patikos fondas „Bêkou“, kurį 2014 m. liepos mėn. 
įsteigė ES ir trys jos valstybės narės (Prancūzija, Vokietija ir Nyderlandai), buvo pats pirmas 
Sąjungos išorės veiksmų patikos fondas, skirtas sutelkti pagalbą ir padėti Centrinei Afrikos 
Respublikai po 2012–2013 m. šalį apėmusios krizės ir vėliau. Fondo tikslas – sustiprinti 
gyventojų ir valstybės atsparumą esant labai nestabiliai padėčiai, ypač gerinant sveikatos 
programas, vandens ir sanitarijos kokybę, kaimo plėtrą, ekonomikos atsigavimą, taip pat 
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skatinti susitaikymą ir socialinę sanglaudą.

Be asignavimų iš Europos plėtros fondo (EPF) ir ES biudžeto (218,9 mln. EUR), prie fondo 
prisidėjo Prancūzija, Vokietija, Nyderlandai, Italija ir Šveicarija, ir dėl to biudžetas 2019 m. 
siekė 296,8 mln. EUR. „Bêkou“ vietos sango kalba reiškia viltį ir šio fondo tikslas — 
lanksčiai ir dinamiškai susieti pagalbą, atkūrimą, atstatymą ir ilgesnės trukmės vystymosi 
intervencijas.

Nuo 2014 m. ES, neabejotinai pagrindinė Centrinės Afrikos Respublikos partnerė, jos 
valstybės narės ir kiti įnašų mokėtojai skyrė daugiau nei 910 mln. EUR gyventojų 
pagrindinėms paslaugoms (ypač sveikatai ir švietimui, įskaitant, prasidėjus epidemijos 
protrūkiui, ir kovą su COVID-19 pandemija), stabilumui ir taikos procesui skatinti.

Fondas „MADAD“

Europos Sąjungos regioninio patikos fondo, sukurto reaguojant į krizę Sirijoje 2014 m. 
gruodžio mėn. (fondas „Madad“), lėšos skiriamos Sirijos pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų 
asmenų kaimyninėse šalyse ilgesnės trukmės atsparumo poreikiams tenkinti, taip pat remti 
priimančiąsias bendruomenes ir jų administracijas. Įsteigus fondą buvo numatyta, kad iš 
pradžių jis veiks penkerius metus, o pradinis finansavimas siekė 1 mlrd. EUR. 2019 ir 
2020 m. fondo veikla buvo pratęsta dar dvejiems metams iki 2021 m. gruodžio 14 d. tam, kad 
būtų užtikrintas sklandus ES atsako į krizę perėjimas pagal dabartinę 2021–2027 m. DFP. 

Fonde sutelkta daugiau nei 2,2 mlrd. EUR iš ES biudžeto, 21 valstybės narės, Turkijos ir 
Jungtinės Karalystės, o 2020 m. gruodžio mėn. sudarytos 94 projektų sutartys, kurių vertė –
 2 mlrd. EUR. Patikos fondo paramą gauna daugiau nei 7,29 mln. paramos gavėjų. 2015 m. 
fondas buvo iš dalies pakeistas siekiant padėti ir krizės ištiktam Irakui. Geografiškai didžioji 
dalis lėšų skiriama imtis daugiašalių veiksmų tose šalyse, kurios priima daugiausiai pabėgėlių 
iš Sirijos: Libane, Turkijoje ir Jordanijoje. Biudžetas skirstomas taip: 43 proc. skiriama 
Libanui, 23 proc. – Turkijai, 24 proc. – Jordanijai. Irake vykdomiems veiksmams skiriama 
7 proc., o 2,1 proc. – Vakarų Balkanų šalims (Serbijai ir Šiaurės Makedonijai). Patikos fondo 
taip pat galėjo būti paprašyta patenkinti pokonfliktinėje Sirijoje kylančius poreikius ir jai 
padėti, jei ten tikrai vykdoma patikima pertvarka, laikantis JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 
Nr. 2254 (2015). Tačiau akivaizdu, kad šios sąlygos nebuvo įvykdytos dėl besitęsiančio 
konflikto.

Fondas „AFRIKA“

2015 m. lapkričio mėn.12 d. įkurtas Skubiosios pagalbos patikos fondas stabilumui didinti ir 
pagrindinėms neteisėtos migracijos ir asmenų perkėlimo Afrikoje priežastims šalinti – tai 
fondas, skirtas daugialypiams sunkumams spręsti, dėl kurių vyrauja nestabili padėtis Sahelio, 
Čado ežero baseino, Somalio pusiasalio ir Šiaurės Afrikos regionuose. Patikos fondas skirtas 
26 reikalavimus atitinkančioms šalims, kurios yra išsidėsčiusios trijuose regionuose: Sahelio 
ir Čado ežero baseino regionuose (Burkina Fasui, Kamerūnui, Čadui, Gambijai, Maliui, 
Mauritanijai, Nigeriui, Nigerijai, Senegalui, Ganai, Gvinėjai ir Dramblio Kaulo Krantui), 
Samalio pusiasalyje (Džibučiui, Eritrėjai, Etiopijai, Kenijai, Somaliui, Pietų Sudanui, 
Sudanui, Tanzanijai ir Ugandai) ir Šiaurės Afrikoje (Alžyrui, Egiptui, Libijai, Marokui ir 
Tunisui).
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Patikos fondas Afrikai veikia pagal keturias strategines ašis: 1) gerinti ekonomines ir 
užimtumo galimybes, pasitelkus ekonomines programas, skirtas darbo vietoms kurti; 2) 
stiprinti bendruomenių atsparumą, įskaitant pagrindinių paslaugų teikimą vietos gyventojams, 
pabėgėliams ir perkeltiesiems asmenims maisto ir mitybos, saugumo, sveikatos priežiūros, 
švietimo ir socialinės apsaugos srityse; 3) gerinti migracijos valdymą, įskaitant nacionalinių ir 
regioninių migracijos strategijų kūrimą, neteisėtos migracijos prevenciją, kovą su prekyba 
žmonėmis ir neteisėtu migrantų gabenimu, veiksmingo savanoriško grįžimo ir tvarios 
reintegracijos, tarptautinės apsaugos ir prieglobsčio, teisėtos migracijos ir judumo skatinimą, 
ir 4) gerinti valdymą ir konfliktų prevenciją sprendžiant žmogaus teisių pažeidimus ir 
užtikrinant teisinės valstybės principo laikymąsi, be kita ko, stiprinant pajėgumus, kuriais 
remiamas saugumas ir vystymasis. Fondas sutelkė maždaug 5 mlrd. EUR, iš jų maždaug 
0,6 mlrd. EUR skyrė ES valstybės narės ir kiti paramos teikėjai.

Fondas „KOLUMBIJA“

Kolumbiją jau ilgiau nei 50 metų kankina vidaus ginkluotasis konfliktas, kuris nusinešė 
daugiau nei 220 000 gyvybių, daugiausiai civilių, taip pat dėl jo daugiau nei 5 mln. 
Kolumbijos gyventojų teko persikelti šalies viduje, o tai siekia vieną aukščiausių šalies viduje 
perkeltų asmenų skaičių pasaulyje. Šio konflikto, labiausiai paveikusio kaimo ir atokesnes 
vietas, bet turėjusio neigiamą įtaką ir visam Kolumbijos ekonominiam ir socialiniam 
vystymuisi, priežastys, be kita ko, buvo labai ilgai besitęsiantis politinis smurtas, didelė 
socialinė ir ekonominė nelygybė, neteisėta prekyba narkotikais ir kita nelegali veikla, taip pat 
stiprios valstybės, galinčios teikti paslaugas savo piliečiams, trūkumas.

2016 m. rugpjūčio 24 d. Kolumbijos vyriausybė ir pagrindinė šalies sukilėlių grupė „Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia“ – „FARC“ („Kolumbijos revoliucinės ginkluotosios 
pajėgos“) pasirašė taikos susitarimą. Nors nuo to laiko padaryta didelė pažanga, pastaruoju 
metu situacija Kolumbijoje ir vėl tapo nestabili, nes šalis stengiasi įveikti kelias vienu metu 
šalį kamuojančias krizes: pabėgėlių krizės Venesueloje (daugiau nei 1,8 mln. Venesuelos 
pabėgėlių dabar gyvena Kolumbijoje) pasekmes, taikos procese kylančias kliūtis ir COVID-
19 pandemijos poveikį.

Patikos fondas dėl taikos Kolumbijoje buvo įsteigtas 2016 m. gruodžio mėn. siekiant padėti 
įgyvendinti taikos susitarimą tarp Kolumbijos vyriausybės ir „FARC“. Fonde sutelkta daugiau 
nei 128 mln. EUR iš ES biudžeto, 20 valstybių narių, Čilės ir Jungtinės Karalystės.

Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė

2015 m. spalio ir lapkričio mėn. ES įsipareigojo iš pradžių suteikti 3 mlrd. EUR papildomų 
išteklių, kad paremtų sirus, kuriems suteikta laikinoji apsauga, ir priimančiąsias 
bendruomenes Turkijoje. Vėliau, 2015 m. lapkričio mėn. pabaigoje, Komisija priėmė 
sprendimą sukurti Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonę kaip ES atsaką į raginimą remti 
pabėgėlius, kurie į Turkija bėga nuo konfliktų Sirijoje, Irake, Afganistane ar yra kilę iš kitų 
šalių. Priemonei, sukurtai 2016 m. sausio 1 d., iš pradžių buvo skirtas 3 mlrd. EUR biudžetas. 
1 mlrd. EUR šios sumos skirta iš ES biudžeto, o 2 mlrd. EUR skyrė ES valstybės narės, kad 
būtų išvengta tolesnių sunkumų, susijusių su ES biudžetu. Valstybių narių įnašai buvo 
apskaičiuoti taikant bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis grindžiamą paskirstymo 
formulę. Pagal šią priemonę koordinuojamas iš esamų ES išorės finansinių priemonių 
(Pasirengimo narystei pagalbos priemonės, Europos kaimynystės priemonės ir vystomojo 
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bendradarbiavimo priemonės) gaunamas finansavimas. Finansavimas skirtas humanitarinei 
(1,4 mlrd. EUR) ir nehumanitarinei (1,6 mlrd. EUR) veiklai remti. 

2016 m. kovo 18 d. ES ir Turkijos pareiškime Europos Vadovų Taryba ir Turkija patvirtino 
savo įsipareigojimą įgyvendinti ES ir Turkijos bendrą veiksmų planą padėti Turkijai valdyti 
migracijos krizę. Šia proga tai pat sutarta, kad iki 2018 m. pabaigos ES į šios priemonės 
biudžetą perves papildomą 3 mlrd. EUR sumą. Šį kartą – 2 mlrd. EUR iš ES biudžeto ir 
1 mlrd. EUR iš valstybių narių lėšų. Dviem dalimis finansuojami projektai vykdomi 
atitinkamai iki 2021 m. vidurio ir ne vėliau kaip iki 2025 m. vidurio, o ES ir jos valstybės 
narės yra pačios didžiausios paramos teikėjos, padedančios spręsti Sirijos krizės pasekmes. 
Svarbu pažymėti, kad patikos fondas „Madad“ ir Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė iš 
dalies sutampa.
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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl ES patikos fondų ir Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės įgyvendinimo ataskaitos
(2020/2045(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 210, 214 ir 314 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa1,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, 
(ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, 
(ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20122,

– atsižvelgdamas į bendruosius Europos Sąjungos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ir 
2021 m. finansinių metų biudžetus,

– atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio mėn. Valetos aukščiausiojo lygio susitikimo 
veiksmų planą,

– atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 18 d. ES ir Turkijos pareiškimą,

– atsižvelgdamas į pradinius steigiamuosius ES patikos fondo „Bêkou“, ES patikos fondo 
„Madad“, ES patikos fondo „Afrika“ ir ES patikos fondo „Kolumbija“ susitarimus ir 
2020 m. gruodžio mėn. jų peržiūrėtus steigiamuosius susitarimus;

– atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos sprendimą C(2015)9500 dėl 
Sąjungos ir kitų valstybių narių veiksmų derinimo taikant koordinavimo mechanizmą – 
pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonę3, iš dalies pakeistą 2016 m. vasario 10 d. 
Komisijos sprendimu C(2016)8554, 2017 m. balandžio 18 d. Komisijos sprendimu 
C(2017)22935, 2018 m. kovo 14 d. Komisijos sprendimu C(2018)15006, ir 2018 m. 
liepos 24 d. Komisijos sprendimu C(2018)49597,

– atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 30 d. Komisijos Ketvirtąją metinę ataskaitą dėl 
Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės (COM(2020)0162), taip pat į ankstesnes 
ataskaitas,

1 OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
2 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
3 OL C 407, 2015 12 8, p. 8.
4 OL C 60, 2016 2 16, p. 3.
5 OL C 122, 2017 4 19, p. 4.
6 OL C 106, 2018 3 21, p. 4.
7 OL C 278, 2018 8 8, p. 3.
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– atsižvelgdamas į 7-ąją ES patikos fondo „Madad“ rezultatų ataskaitą8,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas Nr. 11/2017 „Centrinės Afrikos 
Respublikai skirtas ES patikos fondas „Bêkou“: daug žadanti pradžia, nepaisant kai 
kurių trūkumų“; Nr. 27/2018 „Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė: naudinga parama, 
tačiau būtini patobulinimai siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų racionaliau naudojamos“; 
Nr. 32/2018 „Europos Sąjungos skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondas. Tai lanksti 
priemonė, tačiau reikia skirti dėmesio konkrečioms sritims“,

– atsižvelgdamas į Komisijos sprendimus pratęsti ES patikos fondų veiklą iki 2021 m. 
gruodžio mėn. pagal Finansinio reglamento 234 straipsnį, taip pat į Parlamento poziciją 
dėl pratęsimo sprendimų projektų,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. balandžio 18 d. rezoliuciją „ES išorės finansavimo 
priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima struktūra po 
2020 m.“9,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. balandžio 17 d. rezoliuciją dėl vystomojo 
bendradarbiavimo priemonės, humanitarinės pagalbos priemonės ir Europos plėtros 
fondo įgyvendinimo10,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją dėl ES patikos fondo Afrikai: 
reikšmė vystymuisi ir humanitarinei pagalbai11,

– atsižvelgdamas į savo 2021 m. sausio 20 d. rezoliuciją dėl 2020 m. metinio pranešimo 
dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo12, 2017 m. gegužės 18 d. 
rezoliuciją dėl ES strategijos dėl Sirijos13, 2016 m. spalio 6 d. rezoliuciją dėl Sirijos14, 
2016 m. lapkričio 24 d. rezoliuciją dėl padėties Sirijoje15, 2016 m. liepos 6 d. rezoliuciją 
dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto 
Nr. 2/2016 projekto, kuriuo įtraukiamas 2015 finansinių metų perteklius16,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos 
dėl Turkijos17, 2018 m. gruodžio 12 d. rezoliuciją dėl Tarybos pozicijos dėl antrojo 
Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto18, 2018 m. liepos 
4 d. rezoliuciją dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų 
Taisomojo biudžeto Nr. 3/2018 projekto, III skirsnis – Komisija: Pabėgėlių Turkijoje 
rėmimo priemonės taikymo pratęsimas19,

– atsižvelgdamas į 2019 ir 2020 m. Tarybos sprendimus dėl fondo „Madad“ veiklos 

8 https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/sites/default/files/7th_results_reporting_eutf_syria_sept2020.pdf 
9 OL C 390, 2019 11 18, p. 76.
10 OL C 390, 2019 11 18, p. 33.
11 OL C 204, 2018 6 13, p. 68.
12 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0012.
13 OL C 307, 2018 8 30, p. 117.
14 OL C 215, 2018 6 19, p. 44.
15 OL C 224, 2018 6 27, p. 88.
16 OL C 101, 2018 3 16, p. 179.
17 OL C 23, 2021 1 21, p. 58.
18 OL C 388, 2020 11 13, p. 326.
19 OL C 118, 2020 4 8, p. 264.

https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/sites/default/files/7th_results_reporting_eutf_syria_sept2020.pdf


PR\1224548LT.docx 9/14 PE680.999v01-00

LT

pratęsimo iki 2021 m. gruodžio 14 d. pagal Finansinio reglamento 234 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2016–2021 m. vykusiose Londono ir Briuselio konferencijose ES ir jos 
valstybių narių prisiimtus įsipareigojimus spręsti Sirijos krizę ir remti jos žmones,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2018 m. vidurio vertinimą ir į reguliariai rengiamas ES 
patikos fondo „Madad“ rezultatų ataskaitas,

– atsižvelgdamas į 1996 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1257/96 dėl 
humanitarinės pagalbos20, 2018 m. birželio 14 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonės (KVTBP) 2021–2027 m. (COM(2018)0460) ir 2018 m. birželio 14 d. 
pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Pasirengimo narystei 
paramos priemonės (PNPP III) 2021–2027 m. (COM(2018)0465),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį ir į 2002 m. gruodžio 12 d. 
Pirmininkų sueigos sprendimo dėl leidimo rengti savo iniciatyva teikiamą pranešimą 
1 straipsnio 1 dalies e punktą ir jo 3 priedą,

– atsižvelgdamas į bendrus Užsienio reikalų komiteto, Vystymosi komiteto ir Biudžeto 
komiteto svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ir Biudžeto 
kontrolės komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų, Vystymosi ir Biudžeto komitetų pranešimą (A9-
0000/2021),

A. kadangi keturi ES patikos fondai įsteigti nuo 2014 m., kuriais siekiama patenkinti 
lanksčių ir greitų priemonių poreikį, kad būtų galima nuosekliai ir veiksmingiau teikti 
pagalbą reaguojant į krizes: ES patikos fondas „Bêkou“ įsteigtas 2014 m. liepos 15 d., 
kurio tikslas – suteikti visapusišką pagalbą Centrinei Afrikos Respublikai išeiti iš krizės 
ir po jos atsistatyti; ES patikos fondas „Madad“ – Europos Sąjungos regioninis patikos 
fondas, įsteigtas 2014 m. gruodžio 15 d. reaguojant į krizę Sirijoje; ES patikos fondas 
„Afrika“ – Europos Sąjungos skubiosios pagalbos patikos fondas stabilumui didinti ir 
pagrindinėms neteisėtos migracijos ir asmenų perkėlimo Afrikoje priežastims šalinti, 
įsteigtas 2015 m. lapkričio 12 d.; ir ES patikos fondas „Kolumbija“, įsteigtas 2016 m. 
gruodžio 12 d., skirtas padėti įgyvendinti taikos susitarimą ankstyvajame atkūrimo etape 
ir stabilizuoti padėtį po konflikto;

B. kadangi 2018 m. atlikus Finansinio reglamento peržiūrą įtraukta daugiau nuostatų, 
kuriomis stiprinami Parlamento įgaliojimai tikrinti naujai steigiamus ES patikos fondus 
ar tokius, kurių veikla pratęsiama;

C. kadangi 2020 m. Parlamentas paskelbė teigiamas nuomones dėl ES patikos fondų 
veiklos pratęsimo iki 2021 m. pabaigos;

D. kadangi ir ES patikos fondų, ir Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės sukūrimas buvo 
pagrįstas greito ir lankstaus reagavimo poreikiu, o to padaryti neįmanoma taikant 

20 OL L 163, 1996 7 2, p. 1.
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klasikinę institucinę struktūrą; kadangi dėl tokių priemonių, kaip nebiudžetiniai ES 
patikos fondai ir nepaprasta Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė, kyla sunkumų, 
susijusių su demokratine atskaitomybe, įskaitant Europos Parlamento vaidmenį ir ES 
biudžeto vieningumą;

E. kadangi Parlamentas, atsižvelgdamas į jų pridėtinę vertę, ne kartą pareiškė, kad reikia 
stiprinti ES patikos fondų ir Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės parlamentinį 
tikrinimą;

I. Bendrosios pastabos

Biudžeto aspektai

1. pažymi, kad iki 2020 m. gruodžio 31 d. visų ES patikos fondų įnašų mokėtojų 
įsipareigojimai sudarė 7 691 mln. EUR: ES biudžeto įnašas sudarė 3 170 mln. EUR, iš 
Europos plėtros fondo (EPF) skirta 3 534 mln. EUR, o valstybių narių ir kitų paramos 
teikėjų įnašas siekė 988 mln. EUR; dar pažymi, kad iki minėtos datos 7 141 mln. EUR 
buvo skirta pagal sutartis, o 4 869 mln. EUR išmokėta iš ES patikos fondų; taip pat 
pažymi, kad iki 2020 m. gruodžio 31 d. visų ES patikos fondų įsipareigojimų 
asignavimų įgyvendinimo lygis siekė 98 proc. (ES patikos fondo „Madad“ – virš 
95 proc., ES patikos fondo „Bêkou“ – 99 proc., ES patikos fondo „Afrika“ – 99 proc., 
ES patikos fondo „Kolumbija“ – 94 proc. nuo turimų įsipareigojimų asignavimų), o 
bendras mokėjimų asignavimų įgyvendinimo lygis siekė 63 proc. (ES patikos fondo 
„Afrika“ – 62 proc., ES patikos fondo „Bêkou“ – 66 proc., ES patikos fondo 
„Kolumbija“ – 52 proc., ES patikos fondo „Madad“ – 64 proc.);

2. primena, kad Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonei skirtos dvi finansavimo dalys ir abi 
jas sudaro po 3 mlrd. EUR; apgailestauja, kad kitaip nei pirmoji 2016–2017 m. 
finansavimo dalis, kuri pasiskirstė taip: 1 mlrd. EUR skirta iš ES biudžeto, 2 mlrd. EUR 
– iš valstybių narių, antroji 2018–2019 m. finansavimo dalis pasiskirstė atvirkščiai, o tai 
neigiamai paveikė esamus Sąjungos projektus;

Parlamento dalyvavimas sprendimų priėmimo ir rezultatų stebėjimo sistemose, taip pat 
rengiant ataskaitas ir atliekant vertinimus

3. pažymi, kad komitetų pirmininkams ir atitinkamiems nariams buvo suteiktas stebėtojo 
statusas patikos fondų strateginių tarybų ir Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės 
iniciatyvinio komiteto posėdžiuose; taip pat pažymi, kad šis statusas oficialiai 
neatsispindi patikos fondų steigiamuosiuose susitarimuose;

4. toliau reiškia susirūpinimą dėl riboto Parlamento vaidmens prižiūrint ir tikrinant 
Sąjungos įnašus į ES patikos fondus; primena Parlamento prašymą stebėti veiklos 
komiteto veiklą ir ragina Komisiją laiku pateikti išsamią informaciją apie tame komitete 
priimamus sprendimus ir užtikrinti, kad Parlamentui būtų atstovaujama jo posėdžiuose;

5. palankiai vertina Komisijos pastangas atidžiai stebėti ir vertinti intervencines priemones 
ir rinkti žinias apie ES patikos fondų ir su Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemone 
susijusią veiklą, rengiant specialų ataskaitų rinkinį; sveikina šias pastangas siekti 
didesnio skaidrumo skelbiant atitinkamus duomenis ES patikos fondų ir Pabėgėlių 
Turkijoje rėmimo priemonės tinklalapiuose; 
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6. apgailestauja dėl pavėluotų kai kurių patikos fondų įvertinimų, dėl kurių Parlamentas 
negalėjo laiku padaryti išsamių ir tikslių išvadų apie patikos fondą Afrikai;

II. ES patikos fondų ir (arba) Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės vertinimas

Fondas „Bêkou“ 

7. mano, kad pasitvirtino, jog patikos fondas „Bêkou“ yra svarbi priemonė, kuria 
padedama Centrinei Afrikos Respublikai taisyti pokonfliktinę padėtį; pažymi, kad ES 
patikos fondas labai padėjo įgyvendinant vystymosi ir humanitarinių poreikių 
Centrinėje Afrikos Respublikoje susietumo metodą;

8. pažymi išvadas, nurodytas 2017 m. Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje, kad apskritai 
patikos fondas „Bêkou“ davė teigiamų rezultatų, pritraukė papildomos pagalbos, bet 
nedaug papildomų paramos teikėjų, ir tai, kad vykdant daugumą jo projektų buvo 
pasiekti laukiami išdirbiai ir suteikta daugiau matomumo ES; 

9. pažymi, kad Centrinėje Afrikos Respublikoje kylantiems saugumo uždaviniams 
išspręsti reikės tikslingos ir lanksčios ES pagalbos pagal KVTBP, kad Centrinėje 
Afrikos Respublikoje būtų stiprinama taika ir saugumas, demokratizacija ir 
demokratinės institucijos;

Fondas „Madad“

10. mano, kad pasitvirtino, jog ES patikos fondas „Madad“ turi pridėtinę vertę reaguojant į 
krizę ir padeda ES užtikrinti didesnį išorės matomumą ir įtaką, didesnę kontrolę, įvairių 
finansavimo šaltinių koordinavimą ir svertą, palyginti su nacionaliniu lygmeniu ar kitais 
tarptautiniais kanalais; pažymi, kad jo išlaidos suderintos su teisiniais pagrindais ar 
naudojamomis Sąjungos priemonėmis;

11. džiaugiasi, kad patikos fondas greitai ir lanksčiai reagavo remdamas šalis partneres ir 
bendruomenes koronaviruso protrūkio metu, aktyviai bendradarbiavo pertvarkydamas ir 
keisdamas veiklos kryptį ne tik sveikatos priežiūros, bet ir kitose – pragyvenimo, 
apsaugos, švietimo ar socialinės sanglaudos – srityse Libijoje, Irake, Turkijoje ir 
Jordanijoje; 

12. pabrėžia, kokia svarbi nuolatinė parama pabėgėliams, šalies viduje perkeltiems 
asmenims ir pažeidžiamoms priimančiosioms bendruomenėms tiek pačioje Sirijoje, tiek 
aplinkiniame tęstinio konflikto paveiktame regione, naudojant ilgesnės trukmės, 
nuspėjamą ir greitai panaudojamą finansavimą pagal priemones, nustatytas 2021–
2027 m. daugiametėje finansinėje programoje (DFP), ir valstybių narių įnašą kaip išorės 
asignuotąsias pajamas, atsižvelgiant į visas finansines priemones, numatytas 
Finansiniame reglamente;

Fondas „Afrika“ 

13. mano, kad patikos fondas Afrikai yra svarbi priemonė siekiant greitai, lanksčiai ir 
kryptingai reaguoti į kylančius sunkumus, ir pabrėžia, kad dėl bendrų ir pasaulinių 
iššūkių, tokių kaip migracija ir priverstinis perkėlimas, klimato kaitos ir ekonominių 
krizių poveikis COVID-19 pandemijos metu, šis lankstumas ir greitis yra reikalingesni 
nei bet kada anksčiau;
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14. palankiai vertina tai, kad ES patikos fondas Afrikai prisidėjo prie trigubo humanitarinio, 
vystymosi ir taikos aspektų susietumo metodo įgyvendinimo, o to nebuvo įmanoma 
padaryti taikant ES finansines priemones pagal ankstesnę DFP;

15. palankiai vertina tai, kad suinteresuotumas vietos lygmeniu apskritai yra didelis, kad ES 
patikos fondo Afrikai remiamuose projektuose dalyvauja vietos valdžios institucijos ir 
pilietinės visuomenės organizacijos (PVO);

16. pažymi, kad ES patikos fondas Afrikai labai prisidėjo stiprinant atsparumą ir 
įgyvendinant humanitarinių ir vystymosi aspektų susietumo metodą nestabilios padėties 
metu; taip pat pažymi, kad jis skatino ir skirtingų suinteresuotųjų subjektų 
bendradarbiavimą, taip pat sudarė sąlygas gauti ES nepriklausančių paramos teikėjų 
įnašus, o tai, turint omenyje „Brexit’o“ aplinkybes, įgijo ypatingą reikšmę, ir padidino 
migracijos ir priverstinio perkėlimo problemos ir ES atsako matomumą; 

Fondas „Kolumbija“ 

17. mano, kad pasitvirtino, jog patikos fondas Kolumbijai yra vertingas, ir dabartinėmis 
aplinkybėmis yra svarbi priemonė siekiant remti taikos susitarimo tarp Kolumbijos 
vyriausybės ir Kolumbijos revoliucinių ginkluotųjų pajėgų („FARC“) įgyvendinimą; 
atkreipia dėmesį į tai, kad pratęsus ES patikos fondo Kolumbijai veiklą, buvo dar kartą 
patvirtintas ES įsipareigojimas ir suteikta labai reikalinga pagalba Kolumbijos taikos 
procesui;

18. sveikina Kolumbiją už jos įdėtas pastangas, kad nepaisydama jai pačiai kylančių taikos 
susitarimo įgyvendinimo sunkumų, ji padėjo daugiau kaip 1,7 mln. Venesuelos 
migrantų, kurie pabėgo į Kolumbiją, visų pirma jiems suteikdama 10 metų trukmės 
laikiną apsaugos statusą;

19. palankiai vertina tai, kad Čilės Respublika dalyvauja fondo veikloje kaip paramos 
teikėja; pažymi, kad regioninių partnerių dalyvavimas turi didelę pridėtinę vertę; jiems 
dalyvaujant sustiprėjo ES dalyvavimo ir bendradarbiavimo pripažinimas vietos 
lygmeniu ir teisėtumas;

Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė

20. mano, kad pasitvirtino, jog Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė yra vertinga 
novatoriška lėšų sutelkimo priemonė ir svarbus koordinavimo mechanizmas, skirtas 
padėti Turkijai itin greitai reaguoti į neatidėliotinus pabėgėlių ir jų priimančių 
bendruomenių humanitarinius ir vystymosi poreikius;

21. dar kartą labai apgailestauja dėl to, kad su Parlamentu nebuvo oficialiai konsultuojamasi 
ar prašyta jo leidimo kurti šią priemonę ar pratęsti jos taikymą, jis dalyvavo tik kaip 
viena iš biudžeto valdymo institucijų, taip mažinant Pabėgėlių Turkijoje rėmimo 
priemonės demokratinę atskaitomybę;

22. pakartoja savo prašymą, kad Turkija laikytųsi negrąžinimo principo, ypač Sirijos 
pasienyje, ir nenaudotų pabėgėlių srautų prieš ES;

III. Ateities perspektyvos ir rekomendacijos 
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23. pabrėžia, kad būtina geriau tenkinti finansavimo poreikius užsitęsusios krizės 
sąlygomis, siekiant užtikrinti lankstų ir susietą humanitarinės pagalbos, atstatymo ir 
vystymosi derinimą ir perėjimą tarp jų;

24. pabrėžia, kad reikia atsižvelgti į patirtį, įgytą kuriant, valdant ir įgyvendinant patikos 
fondus ir Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonę siekiant juos pritaikyti naujos kartos 
išorės finansinėms priemonėms;

25. pakartoja seną Parlamento primygtinį reikalavimą, kad visa išorės pagalba turėtų būti 
finansuojama iš Sąjungos biudžeto ir turėtų būti įgyvendinama nuosekliai laikantis 
suderintų taisyklių, grindžiamų teisės aktais nustatytomis priemonėmis ir visapusiškai 
laikantis Parlamento teisėkūros, biudžeto ir stebėsenos prerogatyvų, taip pat 
atskaitomybės, skaidrumo, veiksmingumo ir patikimo biudžeto valdymo principų;

26. tikisi, kad Komisija visapusiškai pasinaudos taikant programa pagrįstą požiūrį 
teikiamomis galimybėmis pagal KVTBP ir PNPP III geografinį ramstį, kurias papildo 
pasaulinė teminė programa, greitojo reagavimo finansavimas ir KVTBP nenumatytasis 
rezervas;

27. yra įsitikinęs, kad taikant KVTBP atsiras daugiau lankstumo ir pagerės reagavimas, dėl 
to bus galima tęsti esamų patikos fondų veiklą, taip išsaugant Sąjungos biudžeto 
vieningumą;

28. kilus didesniems 2021–2027 m. DFP poreikiams, siūlo didinti KVTBP finansinį paketą 
peržiūrint DFP ir KVTBP reglamentus arba sustiprinant atitinkamas KVTBP biudžeto 
eilutes, įnašus skiriant kaip išorės asignuotąsias pajamas; pabrėžia, kad jei vis dėlto kyla 
poreikis įsteigti tinkamai pagrįstą naują patikos fondą, Parlamentas reikalauja, kad jis 
šiame procese dalyvautų nuo pat pradžių;

29. ragina Komisiją, įgyvendinant KVTBP, teikti pirmenybę susietumo metodui ir ragina 
stiprinti ES humanitarinėje ir vystymosi srityse veikiančių subjektų bendradarbiavimą, 
ypač pokrizinėmis aplinkybėmis ir užsitęsusių krizių atveju, kad būtų galima geriau 
prisitaikyti atsižvelgiant į vietos poreikius ir norint pasiekti efektyvesnių rezultatų;

30. pažymi, kad ne aukščiausiu lygmeniu vykdoma sprendimų priėmimo procedūra ir ES 
patikos fondų ir Pabėgėliams Turkijoje skirtos priemonės pritaikymas prie vietos 
situacijų turi didelę pridėtinę vertę ir turi būti įtraukti į būsimą programavimo veiklą, 
susijusią su ES išorės politikai skirtomis biudžeto priemonėmis;

31. pripažįsta, kad bendradarbiavimas su vietos bendruomenių atstovais, įskaitant vietos 
religinius lyderius, konflikto paveiktose vietose yra nepaprastai svarbus skatinant 
susitaikymą, dialogą ir taiką;

32. ragina Komisiją pritaikyti programavimo metodus pagal vietos situaciją ir vietos 
lygmeniu kylančius sunkumus, taip pat remti vietos suinteresuotumą įgyvendinti naujas 
ES vystymosi priemones; toliau ragina Komisiją atlikti poreikių vertinimą ir pritaikyti 
ES atsaką prie vietos poreikių;

°



PE680.999v01-00 14/14 PR\1224548LT.docx

LT

° °

33. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Komisijos pirmininko 
pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo 
politikai bei Tarybai.


