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PASIŪLYMAI

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

1. primena, kad skurdo mažinimas yra svarbiausias Sąjungos vystymosi politikos tikslas ir 
kad pagrindinis oficialios paramos vystymuisi (OPV) tikslas turėtų būti besivystančių 
šalių ekonominio vystymosi ir gerovės skatinimas, kaip nurodyta EBPO OPV 
apibrėžtyje; pabrėžia, kad OPV turėtų paspartinti darnaus vystymosi tikslų (DVT) 
įgyvendinimą, atitikti JT Darbotvarkės iki 2030 m. principus, įskaitant principą „nė 
vieno nepalikti nuošalyje“, paisyti vystymosi veiksmingumo principų ir prisidėti 
mažinant nelygybę, be išimčių su migracija susijusios OPV atveju arba kai taikoma bet 
kokia konkreti pagalbos rūšis; ragina veiksmingiau ir skaidriau paskirstyti OPV 
paskolas, užtikrinant, kad OPV būtų teikiama ten, kur jos labiausiai reikia ir kur jos 
poveikis vystymuisi būtų didžiausias; 

2. ragina Komisiją atlikti išsamesnę privačių investicijų subsidijavimo vystymosi 
veiksmingumo ir rizikos mažinimo analizę, atsižvelgiant į nustatytus išteklių derinimo ir 
garantijų mechanizmų trūkumus, visų pirma neseniai paskelbtoje Europos Audito Rūmų 
nuomonėje (Nr. 7/2020), susijusioje su Komisijos ataskaita dėl Europos darnaus 
vystymosi fondo (EDVF) įgyvendinimo, kurioje daroma išvada, kad neįmanoma 
įvertinti EDVF indėlio siekiant DVT arba Paryžiaus klimato susitarimo, ir įrodyti, kad 
atitinkamos investicijos nebūtų įvykusios, jei Sąjunga neprisidėtų, kitaip tariant: įrodyti 
EDVF finansinį papildomumą; primena, kad neįrodžiusi finansinio papildomumo 
Sąjunga pažeidžia PPO taisykles dėl privačiojo sektoriaus subsidijavimo ir potencialiai 
švaisto mokesčių mokėtojų išteklius; pabrėžia, kad parenkant pagalbos teikimo būdus 
turėtų būti atsižvelgiama į atitinkamų politikos tikslų veiksmingumo perspektyvas, 
laikantis principo, pagal kurį pirmenybė teikiama politikai; ragina Komisiją ir EIVT tai 
užtikrinti; mano, kad Komisija ir EIVT turėtų teikti pirmenybę sektoriams, kurie gali 
pritraukti tiesioginių užsienio investicijų, kurti darbo vietas ir didinti eksportą, taip pat 
veiksmams, kuriais remiamas geras valdymas, struktūrinės reformos, ekonomikos 
įvairinimas ir kova su korupcija; pabrėžia, kad paramos teikėjai turi teikti pirmenybę 
dotacijomis grindžiamam finansavimui kaip numatytajai galimybei, visų pirma 
mažiausiai išsivysčiusių šalių atžvilgiu, ir neskatinti paskolų, kurios galėtų padidinti 
skolos naštą, labiau nei dotacijų; pabrėžia, kad skolos naštos mažinimas gali turėti 
esminį poveikį skurdo mažinimui; pabrėžia, kad pagalbos programos turėtų būti 
derinamos su skolos tvarumo analize; ragina Sąjungą parengti konkrečią iniciatyvą dėl 
labai įsiskolinusių neturtingų šalių skolos naštos mažinimo; pakartoja, kad parama 
vystymuisi, teikiama bendradarbiaujant su privačiuoju sektoriumi, turi atitikti JT verslo 
ir žmogaus teisių pagrindinius principus, atitinkamus TDO standartus ir EBPO 
rekomendacijas daugiašalėms įmonėms; pabrėžia, kad reikia užtikrinti gerą valdymą, 
mažinti skurdą ir kurti gerovę tvariomis investicijomis, taip pat mažinti nelygybę, 
propaguoti žmogaus teises ir aplinkos apsaugos standartus bei suteikti galių vietos 
ekonomikai; 

3. ragina Komisiją sistemingai stebėti vykdomas reformas bei pasiektus rezultatus ir taip 
parodyti, kad Sąjungos parama biudžetui veiksmingai prisideda prie Afrikos, Karibų ir 
Ramiojo vandenyno valstybių vystymosi darbotvarkės ir didina jų demokratinę 
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atsakomybę;

4. laukia 2021 m. ES ir Afrikos Sąjungos aukščiausiojo lygio susitikimo; mano, kad reikia 
pereiti nuo tradicinių į pagalbą orientuotų santykių prie lygiaverčių šalių partnerystės, 
kuri būtų strategiškesnė ir labiau integruota;

5. pabrėžia, kad reikia susieti skolos mažinimo priemones su papildomu oficialios paramos 
vystymuisi sutelkimu; taip pat mano, kad skolos naštos mažinimo pastangos turėtų būti 
papildytos didesniais daugiašalių skolinimo agentūrų ištekliais, be kita ko, didinant TVF 
specialiąsias skolinimosi teises;

6. pažymi, kad OPV poreikiams įtaką daro šalių vidaus išteklių sutelkimas, kuriam kenkia 
tarptautinių įmonių mokesčių bazės erozija ir pelno perkėlimas (BEPS); primena, kad 
dėl didesnės besivystančių šalių priklausomybės nuo įmonių pelno mokesčio jos patiria 
neproporcingai didelį BEPS poveikį; ragina Sąjungą imtis aktyvesnių veiksmų šiuo 
klausimu pagal Adis Abebos vystymosi finansavimo veiksmų darbotvarkę, įtrauktą į 
Darbotvarkę iki 2030 m.; pabrėžia, kad reikia imtis konkrečių veiksmų, kuriais būtų 
remiamas didesnis vidaus išteklių sutelkimas, pavyzdžiui, remti kovą su korupcija ir 
pažangių mokesčių sistemų kūrimą, kovoti su mokesčių vengimu ir slėpimu; 

7. primena, kad Sąjungos žemės ūkio, žuvininkystės, prekybos, ekonomikos, švietimo, 
migracijos, aplinkos, klimato, užsienio ir saugumo bei kitų sričių politika daro įtaką 
Sąjungos vystymosi politikos veiksmingumui; pažymi, kad politikos suderinamumas 
vystymosi labui, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 208 straipsnyje, 
taip pat yra patikimo finansų valdymo klausimas; primena, kad pagalbos 
veiksmingumas priklauso nuo tinkamo politikos suderinamumo vystymosi labui 
įgyvendinimo; pabrėžia, kad ir toliau reikia aktyviau dėti pastangas siekiant užtikrinti 
politikos suderinamumo vystymosi labui principų laikymąsi, visų pirma minėtose 
srityse, kad būtų pasiekti pagalbos veiksmingumo tikslai; ragina Komisiją imtis 
veiksmų atsižvelgiant į 2018 m. politikos suderinamumo vystymosi labui išorės 
vertinimo ataskaitoje1 pateiktas rekomendacijas, parodant įsipareigojimą ir skiriant 
pakankamai darbuotojų politikos suderinamumo vystymosi labui užduotims atlikti, kad 
būtų užtikrinta į rezultatus orientuota strategija ir pažanga politikos suderinamumo 
vystymosi labui srityje; 

8. pabrėžia, kad siekiant padidinti paramos vystymuisi veiksmingumą, pasiekti ilgalaikių 
rezultatų ir patenkinti vietos poreikius, ypač užsitęsusių krizių metu ir po jų, būtina 
gerinti humanitarinės pagalbos ir paramos vystymuisi koordinavimą ir stiprinti 
humanitarinės pagalbos ir vystymosi ryšį; ragina Sąjungą toliau plėtoti tokį požiūrį;

9. atsižvelgdamas į tai, kad EIB, kuris yra pagrindinis veikėjas įgyvendinant Sąjungos 
išorės politiką ir kuriam suteikta 10 proc. paskolų už Sąjungos ribų, planuoja stiprinti 
savo vaidmenį vystymosi srityje, šiuo tikslu įsteigdamas specialią agentūrą ir gali tapti 
pagrindiniu subjektu, atsakingu už vystymosi politiką naujoje Sąjungos finansų 
struktūroje, pakartoja ilgalaikius Parlamento reikalavimus, kad Europos Audito Rūmai 
būtų įgalioti atlikti visų EIB operacijų auditą ir kad šie auditai būtų skelbiami viešai; 

1 https://ec.europa.eu/international-partnerships/external-evaluation-eus-policy-coherence-development-2009-
2016_en

https://ec.europa.eu/international-partnerships/external-evaluation-eus-policy-coherence-development-2009-2016_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/external-evaluation-eus-policy-coherence-development-2009-2016_en
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10. ragina užtikrinti didesnę atskaitomybę ir veiksmingumą naudojant Sąjungos lėšas 
vystymosi tikslais, nes vystymosi rezultatai turi būti ne tik apibrėžiami, bet ir tikrinami 
bei stebimi nurodant apčiuopiamus rezultatus ir poveikį vystymuisi. 
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