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PASIŪLYMAI

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

1. griežtai prieštarauja Europos Vadovų Tarybos pasiūlytam Kaimynystės, vystomojo ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonės (KVTBP) lėšų sumažinimui, ir apgailestauja 
dėl to, kad ji nepritarė tam, jog papildomai būtų skirta 10,5 mlrd. EUR KVTBP ir 
5 mlrd. EUR humanitarinei pagalbai pagal priemonę „Next Generation EU“ reaguojant į 
COVID-19; pabrėžia, kad tai yra nelogiška ir nepriimtina susidūrus su pandemija, nuo 
kurios itin nukentėjo pažeidžiamiausi asmenys ir kuri labai neigiamai veikia darnaus 
vystymosi tikslų (DVT), įskaitant skurdo panaikinimą ir nelygybės mažinimą, siekį, taip 
pat kylant humanitarinėms krizėms ir nepaliaujamai gilėjant klimato krizei, į kurią 
reaguojant būtina labiau remti visuotinį Paryžiaus susitarimo įgyvendinimą ir suteikti 
tvirtą pagrindą Europos žaliojo kurso išorės dimensijai; mano, kad dabar, kai valstybės 
narės susiduria su dideliais sunkumais siekdamos susitarti dėl bendros migracijos 
politikos, biudžeto, skirto pirmiau minėtoms struktūrinėms nekontroliuojamos 
migracijos priežastims šalinti, mažinimas yra visiškai nenuoseklus dalykas ir kenkia 
Sąjungos kaip tarptautinio subjekto, remiančio stabilumą ir žmogaus teises, vaidmeniui;

2. primygtinai pabrėžia, kad reikia diferencijuotų KVTBP biudžeto eilučių siekiant 
užtikrinti skaidrumą, nuspėjamumą, atskaitomybę ir tinkamą Parlamento įtaką; primena, 
kad derybos dėl KVTBP tebevyksta ir kad pakeitimai, inter alia, susiję su naująja 
Afrikos ir ES partneryste, turi atsispindėti KVTBP ir atitinkamose jos biudžeto eilutėse;

3. pažymi, kad, manoma, jog žmogaus socialinės raidos rodikliai mažės pirmą kartą nuo 
paskutiniojo praeito amžiaus dešimtmečio; primena, kad skubiai reikia investuoti į 
socialinę įtrauktį ir žmogaus socialinę raidą, siekiant remti ir stiprinti pagrindinių 
socialinių paslaugų, pvz., sveikatos priežiūros, švietimo (ypač mokyklų veiklos 
atnaujinimo ir nuotolinio mokymosi galimybių), mitybos, aprūpinimo maistu, vandens, 
higienos ir sanitarijos bei socialinės apsaugos, teikimą, visų pirma labiausiai 
marginalizuotiems asmenims, ypatingą dėmesį skiriant moterims, vaikams ir 
neįgaliesiems;

4. pabrėžia, kad reikia skubiai stiprinti vystomąjį bendradarbiavimą sveikatos, aukštos 
kokybės nuotolinio ir įtraukaus mokymo programų ir prisitaikymo prie klimato kaitos 
bei jos švelninimo, taip pat biologinės įvairovės, mitybos, darnaus žemės ūkio ir 
aprūpinimo maistu srityse, nes pandemija stiprina pasaulinio bado masto didėjimo 
tendenciją; atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo atžvilgiu labai svarbu remti institucijų kūrimą 
ir stiprinimą bei švietimą siekiant gausinti kvalifikuotą darbo jėgą; patvirtina, kad būtina 
skirti kur kas didesnę sumą žmonėms, planetai, klestėjimui ir partnerystei, nei numatyta 
visuotiniams uždaviniams skirtoje biudžeto projekto eilutėje;

5. ragina stiprinti decentralizuotą bendradarbiavimą su vietos valdžios isntitucijomis ir 
trišalį bendradarbiavimą siekiant remti DVT įgyvendinimą ir ekonomikos gaivinimą po 
COVID-19 pandemijos;

6. pažymi, kad ES ir Afrikos partnerystei teikiama geopolitinė svarba ir kad 
bendradarbiavimas su Afrika atlieka svarbų vaidmenį siekiant klimato ir energetikos 
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tikslų; pabrėžia, kad svarbu nukreipti investicijas į anglies dioksido neišskiriančią 
ekonomiką plėtojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir sudaryti sąlygas 
technologijų, pvz., saulės energijos ar ekologiškų dujų, perdavimui, įskaitant 
infrastruktūros ir sujungiamumo aspektus;

7. pažymi, kad padidinamos humanitarinės pagalbos skyriuje numatytos lėšos, visgi, 
atsižvelgiant į galutinę 2019 m. sumą, išlieka didelis deficitas; atkreipia dėmesį į tai, 
kad poreikiai, susiję su pandemijomis, nelaimėmis, perkėlimu ir kitais poreikiais, didės, 
o ne mažės, todėl augantiems poreikiams patenkinti reikia padidinti humanitarinės 
pagalbos lėšų sumas;

8. pabrėžia, kad reikia numatyti apsaugos priemones, kad nebūtų atmetamos solidarumo ir 
neatidėliotinos pagalbos rezervo vidaus ar išorės naudojimo galimybės;

9. pabrėžia, kad reikia vykdyti visuotiniams uždaviniams ir prioritetams skirtų atsargų 
parlamentinę priežiūrą; primygtinai tvirtina, kad šios atsargos gali būti numatytos 
metiniame biudžete tik su sąlyga, jog sprendimai dėl lėšų mobilizavimo bus priimami 
deleguotaisiais aktais siekiant finansuoti konkrečias geografines, temines ir greitojo 
reagavimo biudžeto eilutes;

10. pabrėžia, kad reikia užtikrinti ES pagalbos savanorių iniciatyvos finansavimą pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 375/20141, jei vykstančios 
derybos dėl Europos solidarumo korpuso programos atsidurtų aklavietėje, nes 
savanoriai atlieka svarbų vaidmenį teikiant humanitarinę pagalbą ir gali prisidėti prie 
Sąjungos pajėgumų patenkinti papildomus humanitarinius poreikius atsižvelgiant į 
COVID-19 pandemiją.

1 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 375/2014, kuriuo įsteigiamas 
Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas (ES pagalbos savanorių iniciatyva) (OL L 122, 
2014 4 24, p. 1). 
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