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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad ES biudžeto lėšomis turi būti tinkamai prisidedama siekiant įgyvendinti 
Darbotvarkę iki 2030 m. ir jos darnaus vystymosi tikslus (DVT); pabrėžia, kad DVT 
turi būti strateginis prioritetas ir kad jų įgyvendinimas turi būti vykdomas pagal visas 
ES vidaus ir išorės politikos sritis;

2 pabrėžia, kad Sąjunga ir jos valstybės narės privalo laikytis 2015 m. vėl prisiimto 
bendro įsipareigojimo iki 2030 m. padidinti savo oficialios paramos vystymuisi (OPV) 
lygį iki 0,7 % jų bendrųjų nacionalinių pajamų (BNPj); ragina Komisiją ir valstybes 
nares pateikti privalomus laipsniško paramos didinimo šiuo tikslu terminus; primena 
kolektyvinį Sąjungos įsipareigojimą teikti mažiausiai išsivysčiusioms šalims (MIŠ) 
0,20 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų, skiriamų OPV; pakartoja įsipareigojimą, kurį 
prisiėmė Komisija, skirti bent 20 % savo visos OPV žmogaus socialinei raidai ir 
socialinei įtraukčiai skatinti;

3. pakartoja savo abejones dėl plėtros fondų lėšų naudojimo su plėtra nesusijusiems 
tikslams, ir pabrėžia, kad paramos vystymuisi kriterijų neatitinkantis finansavimas turi 
būti skiriamas iš kitų priemonių, bet ne iš vystomojo bendradarbiavimo priemonės 
(VBP); yra susirūpinęs dėl naujausių asignavimų pagal VBP (21 02 04 
„Bendradarbiavimas su Artimaisiais Rytais“), skirtų dialogui ir bendradarbiavimui su 
Iranu plėtoti; primena, kad Iranas yra didesnes nei vidutines pajamas gaunanti šalis ir 
todėl parama jam turėtų būti skiriama pagal Partnerystės priemonę;

4. atkreipia dėmesį į tebevykdomas sektorinės paramos biudžetui išmokas Mianmarui 
(21 02 02 „Azija“); primena JT ataskaitą, kurioje teigiama, kad daugiau kaip 10 000 
rohinjų tautybės asmenų nužudymas ir masinis daugiau kaip 700 000 rohinjų tautybės 
žmonių išsikėlimas iš Mianmaro yra „vadovėlinis etninio valymo pavyzdys“; mano, kad 
šiomis aplinkybėmis vyriausybei teikiama parama biudžetui turėtų būti sustabdyta, o 
atitinkamos lėšos verčiau turėtų būti išleistos kitais kanalais (pvz., per tarptautines 
organizacijas ir NVO), kad pasiektų pačius neturtingiausius;

5. pakartoja, kad reikia skirti gerokai daugiau lėšų pagal biudžeto humanitarinės pagalbos 
eilutes, kad būtų pasirengta naujoms nelaimėms ir katastrofoms, o ne tik padengiamos 
paramos vykstančioms krizėms įveikti išlaidos; primena, kad nepaprastoji padėtis 
kartais gali trukti keletą metų;

6. pabrėžia, kaip svarbu išlaikyti humanitarinės pagalbos skyriaus mokėjimų asignavimus 
bent tokio paties lygio, kaip įsipareigojimų asignavimai.


