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Gerb. Pirmininke,

vykdant nurodytą procedūrą Vystymosi komitetui buvo pavesta pateikti nuomonę Jūsų 
komitetui. Taikydamas rašytinę procedūrą komitetas nusprendė pateikti šią nuomonę laiško 
forma.

Vystymosi komitetas apsvarstė šį klausimą 2020 m. balandžio 21 d. posėdyje. Per šį posėdį 
nusprendžiau paraginti atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti 
toliau pateikiamus pasiūlymus.

Pagarbiai

Tomas Tobé
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PASIŪLYMAI

1. primygtinai ragina Tarybą baigti rengti savo derybų įgaliojimus dėl naujos daugiametės 
finansinės programos (DFP) ir Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonės (KVTBP); 

2. pabrėžia, kad Parlamento per pirmąjį svarstymą priimta pozicija dėl KVTBP buvo 
patvirtinta 2019 m. kovo 4 d., o jo įgaliojimai dėl KVTBP buvo dar kartą patvirtinti 
2019 m. spalio 8 d.; primena EP poziciją, kad 45 proc. viso KVTBP finansinio paketo 
reikia skirti klimato tikslams, aplinkos valdymui ir apsaugai, biologinei įvairovei ir kovai 
su dykumėjimu, taip pat pagrindinių migracijos ir priverstinio gyventojų perkėlimo 
priežasčių šalinimui, ir ypatingą dėmesį skiria demokratijos, teisinės valstybės ir 
žmogaus teisių, įskaitant moterų, vaikų, pabėgėlių, perkeltųjų asmenų, LGBTI asmenų, 
neįgaliųjų, čiabuvių tautų ir etninių bei religinių mažumų teises, propagavimui;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad valstybių narių sanglaudos didinimas ir solidarumo su 
partneriais stiprinimas bei Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimas bus mūsų tikslai 
vykdant būsimą biudžetą; 

4. pakartoja, kad Sąjunga ir jos valstybės narės turi vykdyti savo bendrus įsipareigojimus, 
visų pirma dėl 0,7 proc. tikslo, darnaus vystymosi tikslų ir Paryžiaus susitarimo[1], taip 
pat įgyvendinti tikslus sveikatos, švietimo bei lyčių lygybės srityse;

5. ragina įgyvendinti politikos suderinamumo vystymosi labui principą, įtvirtintą SESV 
208 straipsnyje, taip pat aiškiai apibrėžti kiekvienos ES institucijos kompetenciją 
įgyvendinant politikos suderinamumo vystymosi labui srities įsipareigojimus;

6. primena, kad Sąjunga, remdama šalis partneres, turi būti pasirengusi kovoti su COVID-
19 visame pasaulyje; pabrėžia, kad ES lėšomis turi būti užtikrintas tarptautinis 
solidarumas su pažeidžiamiausiais pasaulio gyventojais bei turi būti padidinta parama 
Pasaulio sveikatos organizacijai (PSO) ir Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų 
komisaro biurui (UNHCR); ragina ES remti pažeidžiamas Afrikos, Lotynų Amerikos ir 

[1] Ypatingą dėmesį skiriant rezoliucijos dėl Europos žaliojo kurso 100 daliai: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_LT.pdf 
„100. palankiai vertina nekenkimo principo požiūrį ir Komisijos įsipareigojimą užtikrinti, kad visais ES 
veiksmais ES būtų padedama siekti tvarios ateities ir teisingos pertvarkos, įskaitant žaliojo biudžeto sudarymo 
priemonių naudojimą, ir atitinkamai atnaujinti geresnio reglamentavimo gaires; primygtinai ragina laikytis 
nuoseklaus požiūrio į Paryžiaus susitarimo, Biologinės įvairovės konvencijos ir Darnaus vystymosi darbotvarkės 
iki 2030 m. įgyvendinimą vidaus ir išorės politikoje; primygtinai ragina Komisiją padėti valstybėms narėms 
visapusiškai ir teisingai įgyvendinti esamus ir būsimus aplinkos ir klimato srities teisės aktus valstybėse narėse 
ir užtikrinti, kad neatitikties atvejais būtų numatytos pasekmės;“
ir rezoliucijos dėl COP 25 54 daliai: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0079_LT.pdf 
„54. pabrėžia, kad ES biudžetas turėtų atitikti jos tarptautinius įsipareigojimus dėl darnaus vystymosi bei jos 
vidutinės trukmės ir ilgojo laikotarpio klimato politikos ir energetikos tikslus: jis turėtų būti toks, kad nebūtų 
prieštaraujama šiems tikslams ar trukdoma juos įgyvendinti; todėl ragina Komisiją užtikrinti, kad ES investicijos 
būtų suderinamos su klimato politikos ir biologinės įvairovės poreikiais, ir prireikus pasiūlyti suderintas 
privalomas taisykles; ragina Komisiją užtikrinti, kad kita daugiametė finansinė programa (DFP) visiškai atitiktų 
Paryžiaus susitarimą ir kad jokios išlaidos jam neprieštarautų;“.
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Azijos šalių sveikatos priežiūros sistemas;

7. ragina ES skatinti bendradarbiavimą ir daugiašalius ryšius, kad būtų rasti suderinti 
tarptautiniai COVID-19 krizės sprendimai; ragina ES ir valstybes nares kreiptis į 
daugiašales finansų organizacijas, kad būtų laikinai sustabdytas institucinių sektorių 
skolos grąžinimas ar net apsvarstyta galimybė jį iš dalies panaikinti siekiant skolos 
išieškojimą suderinti su pagrindiniu prioritetu, t. y. kova su COVID-19; tokiu metu, kai 
daugelis Afrikos, Lotynų Amerikos ir Azijos šalių susiduria su dideliais sunkumais 
sveikatos krizės metu siekdamos teikti pagrindines sveikatos priežiūros paslaugas 
milžiniškam kiekiui gyventojų, ES ir tarptautinė bendruomenė turi sumažinti visą naštą, 
darančią poveikį šalių partnerių gebėjimui kovoti su pandemija.


