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PASIŪLYMAI

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

1. griežtai prieštarauja Europos Vadovų Tarybos pasiūlytam Kaimynystės, vystomojo ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonės (KPTBP) lėšų sumažinimui, ir apgailestauja 
dėl to, kad ji nepritarė tam, kad papildomai būtų skirta 10,5 mlrd. EUR KPTBP ir 
5 mlrd. EUR humanitarinei pagalbai pagal priemonę „Next Generation EU“ reaguojant į 
COVID-19; pabrėžia, kad tai yra nelogiška ir nepriimtina susidūrus su pandemija, nuo 
kurios itin nukentėjo pažeidžiamiausi asmenys ir kuri labai neigiamai veikia darnaus 
vystymosi tikslų, įskaitant skurdo panaikinimą ir nelygybės mažinimą, siekį, taip pat 
kylant humanitarinėms krizėms ir nepaliaujamai gilėjant klimato krizei, į kurią 
reaguojant būtina labiau remti visuotinį Paryžiaus susitarimo įgyvendinimą ir suteikti 
tvirtą pagrindą Europos žaliojo kurso išorės dimensijai;

2. primygtinai pabrėžia, kad reikia diferencijuotų Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonės biudžeto eilučių siekiant užtikrinti skaidrumą, 
nuspėjamumą, atskaitomybę ir tinkamą Parlamento įtaką;

3. pabrėžia, kad reikia skubiai stiprinti vystomąjį bendradarbiavimą sveikatos ir 
prisitaikymo prie klimato kaitos, taip pat mitybos ir aprūpinimo maistu srityse, nes 
pandemija stiprina pasaulinio bado masto didėjimo tendenciją; patvirtina, kad būtina 
skirti kur kas didesnę sumą žmonėms, planetai, klestėjimui ir partnerystei, nei numatyta 
visuotiniams uždaviniams skirtoje biudžeto projekto eilutėje;

4. pažymi, kad padidinamos humanitarinės pagalbos skyriuje numatytos lėšos, visgi, 
atsižvelgiant į galutinę 2019 m. sumą, išlieka didelis deficitas; atkreipia dėmesį į tai, 
kad su pandemija susiję ir kiti poreikiai didės, o ne mažės;

5. pabrėžia, kad reikia numatyti apsaugos priemones, kad nebūtų išstumiamos solidarumo 
ir neatidėliotinos pagalbos rezervo vidaus ar išorės naudojimo galimybės;

6. pabrėžia, kad reikalinga visuotinių uždavinių ir prioritetų rezervo parlamentinė 
priežiūra, primygtinai pabrėžia, kad šis rezervas metiniame biudžete gali būti numatytas 
tik su sąlyga, kad sprendimai dėl lėšų mobilizavimo bus priimami deleguotaisiais aktais.


