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PASIŪLYMAI

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

1. palankiai vertina tai, kad EPF, vystomojo bendradarbiavimo priemonė ir kitos 
priemonės pakeistos Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemone (KVTBP), nes ši nauja finansinė priemonė suteikia galimybę Europos 
Parlamentui vykdyti biudžeto kontrolę ir padeda įgyvendinti platesnio masto siekį 
bendrai formuoti politiką trečiųjų šalių atžvilgiu; pabrėžia, kad daug veiksmingesnis 
politikos suderinamumas vystymosi labui turi būti svarbus bendro požiūrio tikslas; 
pabrėžia, kad ir toliau reikia aktyviau dėti pastangas siekiant užtikrinti politikos 
suderinamumo vystymosi labui principų laikymąsi, visų pirma kalbant apie Sąjungos 
prekybos, žemės ūkio, žuvininkystės, aplinkos, klimato, migracijos ir užsienio bei 
saugumo politiką, kad būtų pasiekti pagalbos veiksmingumo tikslai; ragina sistemingai 
reaguoti į nustatytas su politikos suderinamumu vystymosi labui susijusias problemas 
vykdant poveikio vertinimus, tarnybų tarpusavio konsultacijas ir įgyvendinimo bei 
stebėsenos priemones, kad būtų galima padėti Sąjungai veiksmingiau siekti savo 
vystymosi politikos tikslų, kaip numatyta SESV 208 straipsnyje; atsižvelgdamas į tai, 
pakartoja savo raginimą atlikti išsamią ekonominės partnerystės susitarimų poveikio 
vietos ekonomikai ir regionų vidaus prekybai analizę siekiant spręsti problemas, 
susijusias su jų įgyvendinimu regioninės integracijos ir industrializacijos požiūriu;

2. pripažįsta, kad Komisijos KPTBP programavimo gairėse daug dėmesio skiriama 
darnaus vystymosi tikslams (DVT), intensyvesniam bendradarbiavimui su vietos 
partneriais ir konsultacijoms vietoje, ir tikisi, kad šie klausimai bus visapusiškai 
integruoti į programas, kad KPTBP aktyviai prisidėtų prie DVT įgyvendinimo ir 
visapusiško JT Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo; ragina tinkamai įgyvendinti ir 
teikti ataskaitas apie KVTBP nustatytus horizontaliuosius išlaidų tikslus, visų pirma su 
biologine įvairove susijusį išlaidų tikslą, kuris nėra atskiras KVTBP tikslas ir kurį 
įgyvendinant siekiama prisidėti prie bendro biologinės įvairovės tikslo, nustatyto 2021–
2027 m. DFP, t. y., kad 2024 m. 7,5 proc. metinių išlaidų sudarytų išlaidos biologinės 
įvairovės tikslams, o 2026 m. ir 2027 m. 10 proc. metinių išlaidų sudarytų išlaidos 
biologinės įvairovės tikslams;

3. pažymi, kad Audito Rūmai padarė išvadą, kad Komisija ir EIVT neįrodė, jog Kenijai 
skirta Sąjungos parama buvo pakankamai pagrįsta konkrečiais šalies poreikiais ir buvo 
nukreipta ten, kur ji galėtų labiausiai prisidėti prie skurdo mažinimo; pabrėžia, kad 
Audito Rūmai taip pat nustatė, kad tikrinti pagal 10-ąjį EPF Sąjungos finansuoti 
veiksmai pasiekė numatytus išdirbius ir rezultatus, tačiau poveikis bendram Kenijos 
vystymuisi kol kas neįrodytas;

4. yra susirūpinęs dėl pranešimų, kad Sąjungos parama vystymuisi vis dažniau naudojama 
reaguojant į Sąjungos migracijos darbotvarkę ir jos lėšos nukreipiamos nuo jos 
pagrindinio tikslo – kovoti su skurdu; ragina Komisiją pateikti išsamų rizikos vertinimo 
tyrimą – įvertinti projektų, kuriuos vykdant siekiama mokyti Afrikos šalių saugumo 
pajėgas ir aprūpinti jas įranga, poveikį žmogaus teisėms;

5. yra nusivylęs dėl to, kad Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje dėl Kenijai skirtos ES 
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paramos vystymuisi netinkamai traktuotas pagrindinis Sąjungos vystymosi politikos 
tikslas mažinti skurdą ir kad Audito Rūmai neatsižvelgė į JT Darbotvarkę iki 2030 m., 
taigi dėl šių rimtų nepastebėjimų padaryta netinkamų išvadų; primena, kad, remiantis 
Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) duomenimis, smulkieji šeimos ūkiai 
pagamina 80 proc. pasaulio maisto produktų; todėl yra labai susirūpinęs dėl Audito 
Rūmų kritikos dėl didelės Sąjungos paramos dalies Kenijos žemės ūkio 
bendruomenėms sausringuose ir pusiau sausringuose žemės regionuose bei smulkiems 
ūkininkams ir dėl Audito Rūmų raginimo toliau industrializuoti vietos žemės ūkio 
maisto produktų sektorių, nes tai gali kelti pavojų apsirūpinimo maistu saugumui ir šių 
bendruomenių gyvenimo būdui;

6. yra ypač susirūpinęs dėl atvejo, susijusio su keliu Mombasa-Nairobis, finansuojamu iš 
ES ir Afrikos infrastruktūros patikos fondo – Sąjungos derinimo priemonės, kuriai 
įnašai skiriami iš EPF biudžeto, kelių valstybių narių ir EIB; primena, kad daugiau kaip 
100 šeimų buvo prievarta iškeldintos iš savo namų pakelėse, kad būtų galima atlikti to 
projekto statybos darbus, ir kad EIB buvo pateikta daugiau kaip 500 skundų dėl 
žmogaus teisių pažeidimų, susijusių vien tik su šio projektu, įskaitant ginkluotos 
policijos vykdomus priverstinius iškeldinimus; ragina sustabdyti šio projekto vykdymą, 
kol nebus atliktas tinkamas poveikio žmogaus teisėms vertinimas; pabrėžia, kad šis 
pavyzdys patvirtina neseniai užfiksuotus trūkumus, susijusius su derinimo ir garantijų 
mechanizmais, kai jie taikomi siekiant prisidėti prie DVT arba Paryžiaus klimato 
susitarimo įgyvendinimo ir parodyti finansinį papildomumą;

7. pabrėžia, kad būtina laikytis visų Sąjungos finansavimo įsipareigojimų vystymosi 
srityje; ragina Komisiją grįžti prie savo ankstesnės praktikos – rengti metines 
atskaitomybės ataskaitas, kad būtų užtikrintas Sąjungos išlaidų skaidrumas ir 
veiksmingumas, ir tose ataskaitose daugiausia dėmesio skirti pažangai siekiant 
pagrindinių tikslų, kurių siekti Sąjunga įsipareigojo, o ne techninėms detalėms;

8. mano, kad atliekant poreikių vertinimus, susijusius su KVTBP programavimu, turėtų 
būti atsižvelgiama į šalių skolos padėtį ir į tai, kaip tos situacijos daro įtaką galimybėms 
siekti DVT; pabrėžia, kad paramos teikėjai turi teikti pirmenybę dotacijomis 
grindžiamam finansavimui kaip numatytajai galimybei, visų pirma mažiausiai 
išsivysčiusių šalių atveju, ir neskatinti derinimo, garantijų ar bet kokių paskolų, kurios 
galėtų padidinti skolos naštą, labiau nei dotacijų; primygtinai ragina Sąjungą ir 
valstybes nares, be savo įsipareigojimų dėl skolos moratoriumo, visų pirma parengti 
naują skolos sumažinimo iniciatyvą, skirtą labai įsiskolinusiomis neturtingomis šalimis; 
taip pat ragina sukurti daugiašalį skolos pertvarkymo mechanizmą siekiant reaguoti į 
krizės poveikį ir Darbotvarkės iki 2030 m. finansavimo poreikius.
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