
AM\1194825LT.docx PE644.942v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Vystymosi komitetas

2019/2055(DEC)

11.12.2019

PAKEITIMAI
1 - 14
Nuomonės projektas
Charles Goerens
(PE643.137v01-00)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos 
Komisija
(2019/2055(DEC))



PE644.942v01-00 2/11 AM\1194825LT.docx

LT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1194825LT.docx 3/11 PE644.942v01-00

LT

Pakeitimas 1
Ellie Chowns, Michèle Rivasi, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Benoît 
Biteau
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja, jog yra susirūpinęs dėl 
plėtros fondų lėšų naudojimo su plėtra 
nesusijusiems tikslams, ir pabrėžia, kad 
finansavimas, kai oficialios paramos 
vystymuisi kriterijai netenkinami, turi būti 
skiriamas iš kitų priemonių, o ne iš 
vystomojo bendradarbiavimo priemonės 
(VBP); pabrėžia, kad svarbu užtikrinti 
žmogaus teisių standartus vykdant bet kokį 
bendradarbiavimą pagal vystomojo 
bendradarbiavimo priemonę, ir primygtinai 
teigia, kad siekdama ilguoju laikotarpiu 
sėkmingai kovoti su skurdu Sąjunga 
privalo šalinti skurdo ir nelygybės 
priežastis;

2. pabrėžia, kad Sąjungos užmojis 
sukurti lygiaverčių šalių partnerystę su 
Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno 
šalimis reiškia, kad turi būti visapusiškai 
paisoma atsakomybės principo, laikantis 
Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų dėl 
pagalbos veiksmingumo; pakartoja, jog 
yra susirūpinęs dėl vystymuisi skirtų lėšų 
naudojimo su vystymusi nesusijusiems 
tikslams, ir pabrėžia, kad finansavimas, kai 
oficialios paramos vystymuisi kriterijai 
netenkinami, turi būti skiriamas iš kitų 
priemonių, o ne iš vystomojo 
bendradarbiavimo priemonės (VBP); ypač 
primygtinai ragina Sąjungą ir jos 
valstybes nares nenustatyti pagalbos 
sąlygų, susijusių su migracija ir prekybos 
reformomis, nes jos prieštarauja 
vystymosi veiksmingumo principams; 
pabrėžia, kad svarbu užtikrinti žmogaus 
teisių standartus vykdant bet kokį 
bendradarbiavimą pagal vystomojo 
bendradarbiavimo priemonę, ir primygtinai 
teigia, kad siekdama ilguoju laikotarpiu 
sėkmingai kovoti su skurdu Sąjunga 
privalo šalinti pagrindines skurdo ir 
nelygybės priežastis;

Or. en

Pakeitimas 2
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja, jog yra susirūpinęs dėl 
plėtros fondų lėšų naudojimo su plėtra 
nesusijusiems tikslams, ir pabrėžia, kad 
finansavimas, kai oficialios paramos 
vystymuisi kriterijai netenkinami, turi būti 
skiriamas iš kitų priemonių, o ne iš 
vystomojo bendradarbiavimo priemonės 
(VBP); pabrėžia, kad svarbu užtikrinti 
žmogaus teisių standartus vykdant bet kokį 
bendradarbiavimą pagal vystomojo 
bendradarbiavimo priemonę, ir primygtinai 
teigia, kad siekdama ilguoju laikotarpiu 
sėkmingai kovoti su skurdu Sąjunga 
privalo šalinti skurdo ir nelygybės 
priežastis;

2. pakartoja, jog yra susirūpinęs dėl 
vystymuisi skirtų lėšų naudojimo su 
vystymusi nesusijusiems tikslams, ir 
pabrėžia, kad finansavimas, kai oficialios 
paramos vystymuisi kriterijai netenkinami, 
turi būti skiriamas iš kitų priemonių, o ne iš 
vystomojo bendradarbiavimo priemonės 
(VBP); pabrėžia, kad svarbu užtikrinti 
žmogaus teisių standartus vykdant bet kokį 
bendradarbiavimą pagal vystomojo 
bendradarbiavimo priemonę, ir primygtinai 
teigia, kad siekdama ilguoju laikotarpiu 
sėkmingai kovoti su skurdu Sąjunga 
privalo šalinti skurdo ir nelygybės 
priežastis; pabrėžia, kad pagal VBP 
nustatytos programos ir veiksmai turi 
nuosekliai derėti su Europos Sąjungos 
politiniais, visų pirma migracijos srities, 
tikslais;

Or. fr

Pakeitimas 3
Bernhard Zimniok

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja, jog yra susirūpinęs dėl 
plėtros fondų lėšų naudojimo su plėtra 
nesusijusiems tikslams, ir pabrėžia, kad 
finansavimas, kai oficialios paramos 
vystymuisi kriterijai netenkinami, turi būti 
skiriamas iš kitų priemonių, o ne iš 
vystomojo bendradarbiavimo priemonės 
(VBP); pabrėžia, kad svarbu užtikrinti 
žmogaus teisių standartus vykdant bet kokį 
bendradarbiavimą pagal vystomojo 
bendradarbiavimo priemonę, ir primygtinai 
teigia, kad siekdama ilguoju laikotarpiu 
sėkmingai kovoti su skurdu Sąjunga 
privalo šalinti skurdo ir nelygybės 
priežastis;

2. pakartoja, jog yra susirūpinęs dėl 
vystymuisi skirtų lėšų naudojimo su 
vystymusi nesusijusiems tikslams, ir 
pabrėžia, kad finansavimas, kai oficialios 
paramos vystymuisi kriterijai netenkinami, 
turi būti skiriamas iš kitų priemonių, o ne iš 
vystomojo bendradarbiavimo priemonės 
(VBP); pabrėžia, kad svarbu užtikrinti 
žmogaus teisių standartus vykdant bet kokį 
bendradarbiavimą pagal vystomojo 
bendradarbiavimo priemonę, ir primygtinai 
teigia, kad siekdama geresnių galimybių 
remti skurdo mažinimą šalyse gavėjose 
Sąjunga turėtų nukreipti paramą į 
gavėjus, kad būtų šalinamos skurdo ir 
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nelygybės priežastys;

Or. en

Pakeitimas 4
Beata Kempa

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja, jog yra susirūpinęs dėl 
plėtros fondų lėšų naudojimo su plėtra 
nesusijusiems tikslams, ir pabrėžia, kad 
finansavimas, kai oficialios paramos 
vystymuisi kriterijai netenkinami, turi būti 
skiriamas iš kitų priemonių, o ne iš 
vystomojo bendradarbiavimo priemonės 
(VBP); pabrėžia, kad svarbu užtikrinti 
žmogaus teisių standartus vykdant bet kokį 
bendradarbiavimą pagal vystomojo 
bendradarbiavimo priemonę, ir primygtinai 
teigia, kad siekdama ilguoju laikotarpiu 
sėkmingai kovoti su skurdu Sąjunga 
privalo šalinti skurdo ir nelygybės 
priežastis;

2. pakartoja, jog yra susirūpinęs dėl 
vystymuisi skirtų lėšų naudojimo su 
vystymusi nesusijusiems tikslams, ir 
pabrėžia, kad finansavimas, kai oficialios 
paramos vystymuisi kriterijai netenkinami, 
turi būti skiriamas iš kitų priemonių, o ne iš 
vystomojo bendradarbiavimo priemonės 
(VBP); pabrėžia, kad svarbu užtikrinti 
žmogaus teisių standartus vykdant bet kokį 
bendradarbiavimą pagal vystomojo 
bendradarbiavimo priemonę, ir primygtinai 
teigia, kad siekdama ilguoju laikotarpiu 
sėkmingai skatinti gerovės kūrimą ir 
kovoti su skurdu Sąjunga privalo šalinti 
skurdo ir nelygybės priežastis;

Or. en

Pakeitimas 5
Hildegard Bentele

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja, jog yra susirūpinęs dėl 
plėtros fondų lėšų naudojimo su plėtra 
nesusijusiems tikslams, ir pabrėžia, kad 
finansavimas, kai oficialios paramos 
vystymuisi kriterijai netenkinami, turi būti 
skiriamas iš kitų priemonių, o ne iš 
vystomojo bendradarbiavimo priemonės 

2. pakartoja, jog yra susirūpinęs dėl 
vystymuisi skirtų lėšų naudojimo su 
vystymusi nesusijusiems tikslams, ir 
pabrėžia, kad finansavimas, kai oficialios 
paramos vystymuisi kriterijai netenkinami, 
turi būti skiriamas iš kitų priemonių, o ne iš 
vystomojo bendradarbiavimo priemonės 
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(VBP); pabrėžia, kad svarbu užtikrinti 
žmogaus teisių standartus vykdant bet kokį 
bendradarbiavimą pagal vystomojo 
bendradarbiavimo priemonę, ir primygtinai 
teigia, kad siekdama ilguoju laikotarpiu 
sėkmingai kovoti su skurdu Sąjunga 
privalo šalinti skurdo ir nelygybės 
priežastis;

(VBP); pabrėžia, kad svarbu užtikrinti 
žmogaus teisių standartus vykdant bet kokį 
bendradarbiavimą pagal vystomojo 
bendradarbiavimo priemonę, ir primygtinai 
teigia, kad siekdama ilguoju laikotarpiu 
sėkmingai kovoti su skurdu Sąjunga 
privalo šalinti skurdo priežastis ir skatinti 
vienodas galimybes;

Or. de

Pakeitimas 6
Ellie Chowns, Michèle Rivasi, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Benoît 
Biteau
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. apgailestauja, kad Komisija 
neteikia ataskaitos ir nestebi, kaip Sąjungos 
biudžetas ir politika prisideda prie darnaus 
vystymosi ir darnaus vystymosi tikslų 
(DVT) įgyvendinimo; pažymi, kad 
Komisija neseniai paskelbė diskusijoms 
skirtą dokumentą, kuriame išdėstyti tvarios 
Europos scenarijai; vis dėlto apgailestauja, 
kad į šį dokumentą neįtraukta trūkumų 
analizė, ką Sąjunga dar turi padaryti 
biudžeto, politikos ir teisės aktų požiūriu, 
taip pat kad jame nepateikiamas Sąjungos 
išlaidų programų indėlis siekiant 
įgyvendinti DVT;

3. apgailestauja, kad, nepaisant 
Sąjungos įsipareigojimo siekti darnumo ir 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų 
(DVT), Audito Rūmų specialiojoje 
ataskaitoje Nr. 7/2019 nurodoma, kad 
Komisija neteikia ataskaitos ir nestebi, kaip 
Sąjungos biudžetas ir politika prisideda 
prie darnaus vystymosi ir DVT 
įgyvendinimo; pažymi, kad Komisija 
neseniai paskelbė diskusijoms skirtą 
dokumentą, kuriame išdėstyti tvarios 
Europos scenarijai; vis dėlto apgailestauja, 
kad į šį dokumentą neįtraukta trūkumų 
analizė, ką Sąjunga dar turi padaryti 
biudžeto, politikos ir teisės aktų požiūriu, 
taip pat kad jame nepateikiamas Sąjungos 
išlaidų programų indėlis siekiant 
įgyvendinti DVT;

Or. en

Pakeitimas 7
Hildegard Bentele
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Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. palankiai vertina tai, kad iki 2018 
m. 20,3 proc. ES remto tarptautinio 
bendradarbiavimo tikslas buvo kova su 
klimato kaita; primena savo nuomonę, jog 
visgi ši suma ateityje turėtų būti bent 
dvigubai didesnė, kad mažiausiai 45 proc. 
finansavimo, teikiamo pagal siūlomą 
Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonę (KVTBP), 
būtų skiriama klimato ir aplinkosaugos 
tikslams; atsižvelgdamas į tai, ragina 
sudaryti geresnes galimybes naudotis 
atsinaujinančiąja energija ir remti 
investicijas į aplinkosaugos technologijas, 
taip pat dalijimąsi žiniomis, tvarių tiekimo 
grandinių plėtojimą ir tolesnį žiedinės 
ekonomikos plėtojimą, tarptautines 
partnerystes tvaraus žemės, miškų, 
vandens ir išteklių naudojimo srityje, taip 
pat investicijas į civilinę saugą ir 
ankstyvojo perspėjimo sistemas;

Or. de

Pakeitimas 8
Ellie Chowns, Michèle Rivasi, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Benoît 
Biteau
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. teigiamai vertina tai, kad parama 
biudžetui apskritai naudojama remti 
besivystančių šalių pastangas ir siekiant 
darnaus vystymosi tikslų, tačiau ragina 
Komisiją tiksliau įvertinti ir apibrėžti 
vystymosi rezultatus, kuriuos kiekvienu 
atveju tikimasi pasiekti teikiant paramą 
biudžetui kiekvienu atveju, ir, svarbiausia, 

4. teigiamai vertina tai, kad parama 
biudžetui apskritai naudojama siekiant 
remti besivystančias šalis vykdant 
reformas ir siekiant darnaus vystymosi 
tikslų, tačiau ragina Komisiją tiksliau 
įvertinti ir apibrėžti vystymosi rezultatus, 
kuriuos kiekvienu atveju tikimasi pasiekti 
teikiant paramą biudžetui, ir, svarbiausia, 
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stiprinti kontrolės mechanizmus, taikomus 
valstybių paramos gavėjų veiksmams 
korupcijos, žmogaus teisių paisymo, teisės 
viršenybės ir demokratijos srityse.

stiprinti kontrolės mechanizmus, taikomus 
valstybių paramos gavėjų veiksmams 
korupcijos, žmogaus teisių paisymo, teisės 
viršenybės ir demokratijos srityse; 
primena, kad vidaus išteklių 
mobilizavimas – tai pagrindinis elementas 
siekiant tvariai finansuoti vystymąsi ir 
vienas iš penkių pagrindinių vystymosi 
uždavinių, kuriuos reikia spręsti teikiant 
paramą biudžetui; ragina Komisiją 
patvirtinti šį tikslą atitinkančią prekybos ir 
investicijų politiką, pagal kurią, be kita 
ko, būtų atsižvelgiama į mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims rūpimus 
ekonominės partnerystės susitarimų 
srities klausimus dėl pajamų mažėjimo, 
susijusio su muitų panaikinimu, ir 
sąžiningo apmokestinimo teisių 
paskirstymo užtikrinimo derantis su 
besivystančiomis šalimis dėl mokesčių ir 
investicijų sutarčių, ypač atsižvelgiant į 
mokestinių pajamų iš gamtos išteklių 
perskirstymą;

Or. en

Pakeitimas 9
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. teigiamai vertina tai, kad parama 
biudžetui apskritai naudojama remti 
besivystančių šalių pastangas ir siekiant 
darnaus vystymosi tikslų, tačiau ragina 
Komisiją tiksliau įvertinti ir apibrėžti 
vystymosi rezultatus, kuriuos kiekvienu 
atveju tikimasi pasiekti teikiant paramą 
biudžetui kiekvienu atveju, ir, svarbiausia, 
stiprinti kontrolės mechanizmus, taikomus 
valstybių paramos gavėjų veiksmams 
korupcijos, žmogaus teisių paisymo, teisės 
viršenybės ir demokratijos srityse.

4. teigiamai vertina tai, kad parama 
biudžetui apskritai naudojama siekiant 
remti besivystančias šalis joms vykdant 
reformas ir siekiant darnaus vystymosi 
tikslų; tačiau primygtinai ragina Komisiją 
tiksliau įvertinti ir apibrėžti vystymosi 
rezultatus, kuriuos kiekvienu atveju 
tikimasi pasiekti teikiant paramą biudžetui, 
ir visų pirma stiprinti kontrolės 
mechanizmus, susijusius su paramą 
gaunančių valstybių veiksmais kovos su 
korupcija, pagarbos žmogaus teisėms, 
teisinės valstybės principo ir demokratijos 
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srityse, taip pat gerinti įgyvendinamų 
veiksmų rezultatų vertinimo 
mechanizmus;

Or. fr

Pakeitimas 10
Udo Bullmann

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. teigiamai vertina tai, kad parama 
biudžetui apskritai naudojama remti 
besivystančių šalių pastangas ir siekiant 
darnaus vystymosi tikslų, tačiau ragina 
Komisiją tiksliau įvertinti ir apibrėžti 
vystymosi rezultatus, kuriuos kiekvienu 
atveju tikimasi pasiekti teikiant paramą 
biudžetui kiekvienu atveju, ir, svarbiausia, 
stiprinti kontrolės mechanizmus, taikomus 
valstybių paramos gavėjų veiksmams 
korupcijos, žmogaus teisių paisymo, teisės 
viršenybės ir demokratijos srityse.

4. teigiamai vertina tai, kad parama 
biudžetui apskritai naudojama siekiant 
remti besivystančias šalis vykdant 
reformas ir siekiant darnaus vystymosi 
tikslų; tačiau ragina Komisiją tiksliau 
įvertinti Sąjungos paramos biudžetui 
indėlį siekiant DVT, ypač atsižvelgiant į 
10-ą DVT (mažesnė nelygybė), ir stiprinti 
kontrolės mechanizmus, taikomus 
valstybių paramos gavėjų veiksmams 
korupcijos, žmogaus teisių paisymo, teisės 
viršenybės ir demokratijos srityse.

Or. en

Pakeitimas 11
Bernhard Zimniok

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. teigiamai vertina tai, kad parama 
biudžetui apskritai naudojama remti 
besivystančių šalių pastangas ir siekiant 
darnaus vystymosi tikslų, tačiau ragina 
Komisiją tiksliau įvertinti ir apibrėžti 
vystymosi rezultatus, kuriuos kiekvienu 
atveju tikimasi pasiekti teikiant paramą 
biudžetui kiekvienu atveju, ir, svarbiausia, 

4. teigiamai vertina tai, kad parama 
biudžetui apskritai naudojama siekiant 
remti besivystančias šalis vykdant 
reformas ir siekiant darnaus vystymosi 
tikslų, tačiau ragina Komisiją tiksliau 
įvertinti ir apibrėžti vystymosi rezultatus, 
kuriuos kiekvienu atveju tikimasi pasiekti 
teikiant paramą biudžetui, ir, svarbiausia, 
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stiprinti kontrolės mechanizmus, taikomus 
valstybių paramos gavėjų veiksmams 
korupcijos, žmogaus teisių paisymo, teisės 
viršenybės ir demokratijos srityse.

stiprinti kontrolės mechanizmus, taikomus 
šalių gavėjų ir pilietinės visuomenės 
organizacijų veiksmams korupcijos, 
žmogaus teisių paisymo, teisės viršenybės 
ir demokratijos srityse;

Or. en

Pakeitimas 12
Beata Kempa

Nuomonės projektas
4 dalies 1 punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1) ragina užtikrinti didesnę 
atskaitomybę ir veiksmingumą naudojant 
Sąjungos lėšas vystymosi tikslais, nes 
vystymosi rezultatai turėtų būti ne tik 
apibrėžiami, bet ir tikrinami bei stebimi 
nurodant apčiuopiamus rezultatus ir 
poveikį vystymuisi.

Or. en

Pakeitimas 13
Ellie Chowns, Michèle Rivasi, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Benoît 
Biteau
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primygtinai ragina Sąjungą ir jos 
valstybes nares, siekiant jos tikslo sukurti 
verslui palankią aplinką privatiems 
investuotojams besivystančiose šalyse 
įgyvendinant Europos darnaus vystymosi 
fondą, neremti praktikos, kuria 
tarptautinėms bendrovėms ir asmenims 
sudaromos palankesnės sąlygos vengti 
mokesčių; be to, pabrėžia, kad dėl 
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Sąjungos vis dažnesnio naudojimosi 
dotacijų ir paskolų derinimu, visų pirma 
Užsachario Afrikoje ir Karibų jūros 
regiono šalyse, kurių pajamos jų skoloms 
tvarkyti yra ribotos, kyla įsiskolinimo 
rizika; ragina Sąjungą ir jos valstybes 
nares veiksmingai ir nuosekliai kovoti su 
mokesčių slėpimu, agresyvaus mokesčių 
vengimo praktika ir žalinga mokesčių 
konkurencija, laikantis politikos 
suderinamumo vystymosi labui principo;

Or. en

Pakeitimas 14
Hildegard Bentele

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. palankiai vertina šiuos Komisijos 
nario, atsakingo už tarptautinę 
partnerystę, prisiimtus įsipareigojimus, 
įskaitant įsipareigojimą įtraukti Europos 
Parlamentą į ES patikos fondų priežiūrą, 
didinti viso ES vystomojo 
bendradarbiavimo ir lėšų naudojimo 
skaidrumą ir užtikrinti įvairių ES 
politikos sričių darną;

Or. de


