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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl vystymosi veiksmingumo ir pagalbos efektyvumo gerinimo
(2019/2184(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 25–27 d. vykusį JT aukščiausiojo lygio susitikimą 
darnaus vystymosi klausimais ir į 2015 m. rugsėjo 25 d. JT Generalinės Asamblėjos 
priimtą baigiamąjį dokumentą „Keiskime mūsų pasaulį. Darnaus vystymosi darbotvarkė 
iki 2030 m.“, ypač į jame nustatytą 17-ąjį darnaus vystymosi tikslą (DVT), kuriuo JT 
valstybės narės įpareigojamos stiprinti darbotvarkės įgyvendinimo priemones ir 
atgaivinti visuotinę darnaus vystymosi partnerystę1,

– atsižvelgdamas į Paryžiaus deklaraciją dėl pagalbos veiksmingumo, priimtą per 2005 m. 
vykusį antrąjį Aukšto lygio forumą pagalbos veiksmingumo klausimais, Akros veiksmų 
darbotvarkę, priimtą per 2008 m. Akroje (Gana) vykusį trečiąjį Aukšto lygio forumą 
pagalbos veiksmingumo klausimais, ir į ketvirtojo Aukšto lygio forumo pagalbos 
veiksmingumo klausimais, vykusio 2011 m. gruodžio mėn. Pusane (Korėjos 
Respublika), išvadas, kuriomis pradėta įgyvendinti Visuotinę veiksmingo vystomojo 
bendradarbiavimo partnerystę (VVVBP),

– atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio ir gruodžio mėn. Nairobyje vykusio VVVBP antrojo 
aukšto lygio susitikimo Nairobio baigiamąjį dokumentą2,

– atsižvelgdamas į 2019 m. liepos 13–14 d. vykusį VVVBP aukšto lygio susitikimą, 
surengtą Niujorke vykusio JT aukšto lygio politinio forumo darnaus vystymosi srityje 
metu,

– atsižvelgdamas į Visuotinės veiksmingo vystomojo bendradarbiavimo partnerystės 
2019 m. ataskaitą „Vystomojo bendradarbiavimo veiksmingumo didinimas“ 
(angl. Making Development Co-operation More Effective)3,

– atsižvelgdamas į Adis Abebos veiksmų darbotvarkę – 2015 m. liepos 13–16 d. Adis 
Abeboje, Etiopijoje, vykusios Trečiosios tarptautinės vystymosi finansavimo 
konferencijos metu priimtą baigiamąjį dokumentą, kurį JT Generalinė Asamblėja 
patvirtino savo 2015 m. liepos 27 d. rezoliucijoje Nr. 69/313,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsnį, kuriame 
apibrėžiama, kad ES vystymosi politikos pagrindinis tikslas yra sumažinti ir panaikinti 
skurdą, ir reikalaujama, kad Sąjunga ir jos valstybės narės laikytųsi įsipareigojimų, 
kuriems jos pritarė Jungtinėse Tautose ir kitose kompetentingose organizacijose, ir 

1 2015 m. rugsėjo 25 d. Generalinės Asamblėjos priimta JT rezoliucija, 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_EN.pdf. 
2 2016 m. VVVBP aukšto lygio susitikimo Nairobio baigiamasis dokumentas, 
http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf. 
3 2019 m. birželio 17 d. Visuotinės partnerystės pažangos ataskaita, http://effectivecooperation.org/blogs-news-
resources/resource-library/. 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_EN.pdf
http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf
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atsižvelgtų į vystomojo bendradarbiavimo tikslus savo įgyvendinamos politikos srityse, 
kurios gali turėti įtakos besivystančioms šalims,

– atsižvelgdamas į naująjį 2017 m. birželio 30 d. Europos konsensusą dėl vystymosi4,

– atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 26 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „ES 
tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi rezultatų sistemos įgyvendinimo 
pradžia“(SWD(2015)0080) ir į 2015 m. gegužės 26 d. Tarybos išvadas dėl šios rezultatų 
sistemos,

– atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 12 d. Tarybos išvadas dėl bendro programavimo 
intensyvinimo,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gegužės 16 d. Tarybos išvadas dėl 2019 m. metinės ataskaitos 
Europos Vadovų Tarybai dėl ES paramos vystymuisi tikslų5,

– atsižvelgdamas į 2019 m. spalio mėn. Kompetentingų asmenų aukšto lygio grupės 
Europos vystymosi finansinės struktūros klausimais ataskaitą „Europa pasaulyje. 
Europos vystymosi finansinės struktūros ateitis“ (angl. Europe in the World – the future 
of European financial architecture for development)6,

– atsižvelgdamas į 2019 m. JT tarpžinybinės darbo grupės vystymosi finansavimo 
klausimais ataskaitą dėl darnaus vystymosi finansavimo7,

– atsižvelgdamas į 2016 m. birželio mėn. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos 
vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pristatytą Visuotinę ES 
užsienio ir saugumo politikos strategiją „Bendra vizija, bendri veiksmai: stipresnė 
Europa“,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2016–2020 m. Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi 
strateginį planą,

– atsižvelgdamas į 2019 m. liepos mėn. atliktą veiksmingumo principų taikymo tyrimą 
„Veiksmingumas siekiant daryti poveikį“ (angl. Effectiveness to Impact)8,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 10 d. EBPO vystomojo bendradarbiavimo 
tarpusavio vertinimo ataskaitą, kurioje nagrinėjama Europos Sąjunga,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio mėn. Lisabonoje vykusiame antrajame ES ir Afrikos 
aukščiausiojo lygio susitikime priimtą bendrą Afrikos ir ES strategiją,

4 OL C 210, 2017 6 30, p. 1. 
5 2019 m. metinė ataskaita dėl ES paramos vystymuisi tikslų, 
https://www.consilium.europa.eu/media/39336/annual-report-2019-on-development-aid-targets.pdf. 
6 2019 m. Tarybos ataskaita dėl Europos vystymosi finansinės struktūros, 
https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf. 
7 2019 m. Darnaus vystymosi finansavimo ataskaita, 
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf. 
8 Europos Komisijos užsakytas (projekto Nr. 2018/403300/1), A. Benfieldo ir N. Como konsultacinei įmonei 
„AECOM International Development Europe“ 2019 m. atliktas veiksmingumo principų taikymo tyrimas, 
https://knowledge.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/2019_07_Impact_study_final.pdf. 

https://www.consilium.europa.eu/media/39336/annual-report-2019-on-development-aid-targets.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf
https://knowledge.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/2019_07_Impact_study_final.pdf
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– atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 29–30 d. vykusį penktąjį Afrikos Sąjungos ir ES 
aukščiausiojo lygio susitikimą ir į šio aukščiausiojo lygio susitikimo deklaraciją 
„Investicijos į jaunimą siekiant spartesnio integracinio augimo ir darnaus vystymosi“ 
(angl. Investing in Youth for Accelerated Inclusive Growth and Sustainable 
Development)9,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl naujo Afrikos ir Europos tvarių investicijų 
ir darbo vietų kūrimo aljanso (COM(2018)0643),

– atsižvelgdamas į 2019 m. kovo mėn. Komisijos Afrikos kaimo vietovių klausimų darbo 
grupės galutinę ataskaitą „Afrikos ir Europos darbotvarkė kaimo vietovių pertvarkai 
užtikrinti“ (angl. An Africa-Europe Agenda for Rural Transformation)10,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. gegužės 22 d. rezoliuciją dėl tolesnių 2005 m. Paryžiaus 
deklaracijos dėl pagalbos vystymuisi veiksmingumo įgyvendinimo priemonių11,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl būsimos ES paramos 
besivystančių šalių biudžetams12,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl ketvirtojo aukšto lygio 
forumo paramos veiksmingumo klausimais13,

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. gegužės 19 d. rezoliuciją dėl vystymosi finansavimo14,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. balandžio 14 d. rezoliuciją dėl privačiojo sektoriaus ir 
vystymosi15,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. birželio 7 d. rezoliuciją dėl ES 2015 m. politikos 
suderinamumo vystymosi labui ataskaitos16,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją dėl ES ir Afrikos infrastruktūros 
patikos fondo: reikšmė vystymuisi ir humanitarinei pagalbai17,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją dėl vystomojo 
bendradarbiavimo veiksmingumo didinimo18,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl Europos konsensuso dėl 
vystymosi peržiūros19,

9 https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/33454-pr-final_declaration_au_eu_summit1.pdf. 
10 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/report-
tfra_mar2019_en.pdf.
11 OL C 279E, 2009 11 19, p. 100.
12 OL C 33E, 2013 2 5, p. 38.
13 OL C 131E, 2013 5 8, p. 80.
14 OL C 353, 2016 9 27, p. 2.
15 OL C 58, 2018 2 15, p. 209.
16 OL C 86, 2018 3 6, p. 2.
17 OL C 204, 2018 6 13, p. 68.
18 OL C 224, 2018 6 27, p. 36.
19 OL C 252, 2018 7 18, p. 62.

https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/33454-pr-final_declaration_au_eu_summit1.pdf
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– atsižvelgdamas į savo 2017 m. lapkričio 16 d. rezoliuciją „ES ir Afrikos strategija: 
paspirtis vystymuisi“20,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. balandžio 17 d. rezoliuciją dėl vystomojo 
bendradarbiavimo priemonės, humanitarinės pagalbos priemonės ir Europos plėtros 
fondo įgyvendinimo21,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. birželio 14 d. rezoliuciją dėl būsimų derybų dėl naujo 
Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės 
partnerystės susitarimo22,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl darnaus vystymosi tikslų 
įgyvendinimo ir vykdymo metinės strateginės ataskaitos23,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 27 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonės24,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi pasaulinė aplinka tampa sudėtingesnė ir nepastovesnė: daugėja konfliktų, 
didėja geopolitinė konkurencija, dažniau kyla gaivalinės nelaimės ir jos būna sunkesnės, 
visų pirma besivystančiose šalyse, o nuo jų nukenčia pažeidžiamiausi asmenys; kadangi 
iš to matyti, kad būtina stiprinti daugiašališkumo principą ir nuolat stengtis didinti 
Europos pagalbos veiksmingumą ir poveikį;

B. kadangi pasaulio gyventojų skaičius didėja sparčiau negu bendrosios nacionalinės 
pajamos (BNP), visų pirma Užsachario Afrikoje, kur per kitus 30 metų gyventojų 
skaičius turėtų padidėti du kartus; kadangi, nepaisant spartaus ekonomikos augimo, dėl 
to padaugės skurdą patiriančių ir darbo neturinčių žmonių – iš to matyti neatidėliotina 
būtinybė veiksmingai remti besivystančių šalių pastangas siekti darnaus vystymosi 
tikslų (DVT);

C. kadangi ES, kaip didžiausia pasaulyje oficialios paramos vystymuisi (OPV) teikėja, 
kurios skirta parama 2018 m. siekė 74,4 mlrd. EUR ir sudarė beveik 57 proc. visos OPV 
visame pasaulyje, yra įsipareigojusi skatinti veiksmingą vystomąjį bendradarbiavimą, 
kuriuo siekiama panaikinti visų formų skurdą ir nelygybę, ir padėti vystymosi srities 
partneriams įgyvendinti Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.;

D. kadangi visų rūšių vystomasis bendradarbiavimas turėtų būti grindžiamas atsakomybės 
ir derinimo principais, daugiausia dėmesio skiriant rezultatams, įtraukiai partnerystei, 
skaidrumui ir atskaitomybei;

20 OL C 356, 2018 10 4, p. 66.
21 OL C 390, 2019 11 18, p. 33.
22 OL C 28, 2020 1 27, p. 101.
23 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0220.
24 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0298.
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E. kadangi, nors ES institucijos ir valstybės narės vystymosi srityje turi sukaupusios daug 
duomenų ir praktinės patirties, šiais ištekliais vis dar dalijamasi nepakankamai; kadangi 
šie ištekliai turėtų būti prieinamesni ir jais turėtų būti naudojamasi formuojant politiką;

F. kadangi, turint prieinamų ir patikimų duomenų apie pagalbą, didinamas pagalbos srautų 
skaidrumas ir visiems vystymosi srities partneriams padedama planuoti ir koordinuoti 
veiksmus; kadangi taikant tarptautinius standartus, kurie populiarinami įgyvendinant 
Tarptautinę paramos skaidrumo iniciatyvą (angl. IATI), šiuos duomenis galima 
palyginti;

G. kadangi kyla tikras pavojus, kad paramos vystymuisi ir tiesioginių užsienio investicijų 
teikiama nauda gali naudotis šalių partnerių politikos ir ekonomikos elitas; kadangi iš to 
matyti, kad būtina palaikyti tokį vystomąjį bendradarbiavimą, kuriuo būtų siekiama 
užtikrinti esminius politinės ekonomikos pokyčius, ypač tokiose srityse kaip valdymas, 
galios paskirstymas, socialinė atskirtis ir galimybės naudotis ištekliais, taip pat sąveika 
su pasaulio ekonomika;

1. pabrėžia, kad užtikrinti veiksmingumą reiškia daryti didesnį ir geresnį poveikį, pasiekti 
DVT ir nė vieno asmens nepalikti nuošalyje; mano, kad didesnį, greitesnį ir tvaresnį 
poveikį galima daryti tuomet, kai ES parama derinama su pačių šalių partnerių 
pastangomis ir teikiama pasitelkiant jų institucijas ir sistemas, remiant prioritetus, dėl 
kurių buvo susitarta palaikant įtraukius ir teisingus politikos procesus;

2. pabrėžia savo nuomonę, kad ES, kaip didžiausia pasaulyje paramos teikėja, turėtų 
suderintai naudotis savo veiksmingu priemonių ir pagalbos teikimo būdų rinkiniu ir 
imtis iniciatyvos taikyti pagalbos veiksmingumo ir pagalbos efektyvumo principus, kad 
šalyse partnerėse galėtų daryti tikrą poveikį ir pasiekti DVT; taip pat pabrėžia būtinybę 
kiekvienoje šalyje partnerėje strategiškiau ir tikslingiau įgyvendinti naujajame Europos 
konsensuse dėl vystymosi nustatytus politikos tikslus, sustiprinant ir papildant ES 
užsienio politikos tikslus ir vertybes;

3. pabrėžia, kad Visuotinės veiksmingo vystomojo bendradarbiavimo partnerystės 
(VVVBP) principai grindžiami svarbia ir ilgalaike patirtimi, sukaupta įgyvendinant 
ankstesnes vystymosi strategijas ir praktiką, įskaitant ir sėkmės, ir nesėkmės atvejus, ir 
kad šie principai tebėra svarbi daugiašalio bendradarbiavimo ir veiksmų koordinavimo, 
kuriuos ES yra įsipareigojusi palaikyti, išraiška;

4. ragina Komisiją bent du kartus per metus paskelbti ataskaitą dėl ES institucijų ir 
valstybių narių pažangos, padarytos didinant Europos vystomojo bendradarbiavimo ir 
paramos vystymuisi planavimo ir įgyvendinimo veiksmingumą, ją įvertinant pagal 
bendrai sutartus uždavinius ir politikos tikslus, visų pirma DVT, įskaitant pažangą, 
padarytą derinant politikos tikslus ir procedūras, visų pirma susijusius su bendru 
programavimu, bendru įgyvendinimu ir bendromis rezultatų sistemomis; ragina 
Komisiją pateikti Parlamentui šią pažangos ataskaitą;

5. ragina Komisiją ir Tarybą laipsniškai didinti ES ir jos valstybių narių vykdomą bendrą 
programavimą, kad būtų užtikrinama Europos pozicija, kuria remiantis būtų galima 
siekti bendrai apibrėžtų politikos tikslų, atsižvelgiant į tokius novatoriškus finansavimo 
metodus kaip dotacijų ir paskolų derinimas ir garantijos; ragina prisiimti aiškius ir 
įvykdomus įsipareigojimus, susijusius su bendru įgyvendinimu ir vertinimu, ir sukurti 
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bendrus atskaitomybės piliečiams užtikrinimo mechanizmus;

6. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į būsimą Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonės (KVTBP) įgyvendinimą, ES, jos valstybių narių ir ES 
vystymosi finansavimo partnerių vykdomas bendras programavimas turėtų būti 
grindžiamas pagalbos veiksmingumo principais; mano, kad pasirengimo programavimui 
etapu ES turėtų bendrai nustatyti strateginius prioritetus ir investicijų poreikius ir (arba) 
sritis, kuriose trūksta investicijų, ir vėliau ieškoti būdų, kaip kuo tinkamiau pasinaudoti 
įvairiais į ES institucijų priemonių rinkinį įtrauktais paramos teikimo būdais, įskaitant 
dotacijas, paramą biudžetui ir EIB paskolas, taip pat ES valstybių narių skiriamą 
finansavimą; atitinkamai ragina ES institucijas ir valstybes nares dalytis duomenimis ir 
patirtimi, susijusiais su įvairių rūšių intervenciniais veiksmais vystymosi srityje, kurie 
paprastai būna sėkmingi ir kurie nepasiteisina, taip pat apie veiksmus, kuriuos, kaip 
paaiškėjo, sudėtinga įgyvendinti ir kurie nepadėjo padaryti numatyto poveikio;

7. pabrėžia, kad tiek Europoje, tiek šalyse partnerėse labai svarbu užtikrinti atskaitomybę 
už visas viešąsias išlaidas, įskaitant oficialią paramą vystymuisi (OPV); mano, kad 
atskaitomybei užtikrinti reikalingos stiprios institucijos ir kad, norint užsitikrinti 
nuolatinę visuomenės paramą ES pastangoms stiprinti vystomąjį bendradarbiavimą, 
būtina nustatyti aiškius ir suderintus Europos OPV tikslus; be to, pabrėžia, kad, norint 
užtikrinti atskaitomybę, reikia nustatyti skaidrias ir patikimas procedūras, taip pat 
stengtis didinti efektyvumą ir pasiekti įrodomus rezultatus, atlikti išsamų ex ante ir 
ex post vertinimą bei kritinę nesėkmių analizę, taip pat mokytis, kaip pasiekti 
veiksmingus ir tvarius rezultatus;

8. mano, jog ES šalims partnerėms labai svarbu, kad būtų taikomi rezultatais grindžiami 
metodai, ir kad tai yra vienas iš esminių jų gebėjimų įgyvendinti DVT savo piliečių 
labui aspektų; ragina ES ir jos valstybes nares remti šalių partnerių nacionalines 
rezultatų vertinimo, stebėsenos ir statistikos sistemas ir jomis naudotis, taip pat įtraukti 
visus atitinkamus subjektus: vietos valdžios institucijas, nacionalinius parlamentus, 
pilietinę visuomenę ir privatųjį sektorių;

9. ragina ES ir jos valstybes nares stiprinti įsipareigojimus užtikrinti skaidrius duomenų 
srautus nuolat investuojant į tokius procesus kaip duomenų vizualizavimas, statistinių 
ataskaitų teikimas, atvirųjų duomenų skelbimas ir tarptautinių standartų, pavyzdžiui, 
Tarptautinės paramos skaidrumo iniciatyvos (angl. IATI) standartų, taikymas ir nuolat 
atnaujinant taikomąją programą „EU Aid Explorer“;

10. palaiko skatinamąjį požiūrį, grindžiamą decentralizuotais ir pagal principą „iš apačios į 
viršų“ atliekamais poreikių vertinimais ir programavimu, taip pat išsamia padėties 
kiekvienoje šalyje partnerėje analize; skatina Pietų šalių savitarpio ir trišalį 
bendradarbiavimą;

11. ragina Komisiją ir valstybes nares stiprinti bendradarbiavimą su vietos valdžios 
institucijomis ir pasitelkiant šias institucijas, taip pat, kiek įmanoma, stengtis užtikrinti, 
kad parama biudžetui, kaip vienu iš pagalbos teikimo būdų, taip pat būtų galima 
naudotis subnacionaliniu lygmeniu, ir kad, siekiant mažinti šalių vidaus skirtumus ir 
nelygybę ir užtikrinti, kad nė vienas asmuo nebūtų paliekamas nuošalyje, būtų sukurti 
paramos perskirstymo įvairiais valdžios lygmenimis ir įvairiuose regionuose 
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mechanizmai;

12. pripažįsta, kad siekiant DVT, sutelkiant papildomą vystymosi finansavimą ir pereinant 
prie ekonominio vystymosi, augimo ir gerovės, privatusis sektorius vietos, nacionaliniu, 
dvišaliu ir tarptautiniu lygmenimis atlieka labai svarbų vaidmenį; atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad reikia dėti papildomas pastangas, siekiant užtikrinti, kad privačiojo 
sektoriaus dalyvavimas palaikant vystomąjį bendradarbiavimą atitiktų veiksmingumo 
principus, ir didinti tiesioginių užsienio investicijų ir pasaulinių vertės grandinių 
skaidrumą ir atskaitomybę;

13. palankiai vertina tai, kad ES aktyviau skatina privačias investicijas, šiuo tikslu 
padėdama šalyse partnerėse kurti nuspėjamą reglamentavimo aplinką, taip pat 
derindama dotacijas ir paskolas, teikdama paramą biudžetui, garantijas ir techninę 
pagalbą, palaikydama dialogus politikos klausimais ir NVO skirdama dotacijas 
mažesniems projektams įgyvendinti;

14. dar kartą prašo Tarybos ir valstybių narių nustatyti aiškų terminą, per kurį bus pasiektas 
tikslas OPV biudžetą padidinti iki 0,7 proc. BNP, o Komisijos – pateikti konkretų 
veiksmų planą, kuriame būtų nustatyta, kaip papildomi ištekliai bus naudojami siekiant 
DVT;

15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, EBPO valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams, Europos išorės veiksmų tarnybai, Europos investicijų 
bankui, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui, Pasaulio banko grupei, Afrikos 
Sąjungai, VVVBP, JT vystymosi programos ir JT ekonomikos ir socialinių reikalų 
departamento pirmininkams, EBPO ir Tarpparlamentinei sąjungai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Kaip susitarta Europos konsensuse dėl vystymosi, ES įsipareigojusi padėti vystymosi srities 
šalyse partnerėse iki 2030 m. įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus. Šiame pranešime 
pranešėjas norėtų pabrėžti, kad visi ES vystymosi srities subjektai turi skubiai pradėti 
strategiškai naudotis esamomis pagalbos veiksmingumo ir efektyvumo priemonėmis. 

Padėtis nėra įprastinė. Pasaulis tampa sudėtingesnis. Didėja geopolitinė konkurencija dėl įtakos 
ir išteklių, taip pat daugėja vidaus konfliktų. Klimato kaita daro poveikį pažeidžiamiausiems 
asmenims. Pasaulio gyventojų skaičius didėja sparčiau negu bendrosios nacionalinės pajamos, 
todėl daugėja žmonių, kurie patiria skurdą ir neturi darbo. Manoma, kad nuo 2030 m. į darbo 
rinką per metus įsilies 30 mln. jaunų afrikiečių. Iš šių iššūkių matyti, jog būtina pasirūpinti, kad 
vystomasis bendradarbiavimas darytų tikrą poveikį ir padėtų siekti taikaus darnaus vystymosi, 
užtikrinant pragyvenimo saugumą ir atitinkamas galimybes. 

Nepaisydamos gerų ketinimų, ES institucijos ir valstybės narės vis dar daugiausia vadovaujasi 
instituciniais arba nacionaliniais tikslais ir interesais. Jei visapusiškai suderinsime savo 
pastangas ir naudosimės turimomis pagalbos veiksmingumo ir efektyvumo priemonėmis, 
vykdydami prisiimtus finansinius įsipareigojimus galėsime daryti didelį poveikį ir sudaryti 
sąlygas šalims partnerėms pasiekti darnaus vystymosi tikslus.  

ES, kaip didžiausia pasaulyje paramos teikėja, taip pat aktyviausia tarptautinė dalyvė, skatinanti 
demokratiją ir žmogaus teises, turėtų imtis iniciatyvos. Turime kiekvienoje šalyje partnerėje 
strategiškiau ir tikslingiau įgyvendinti Europos konsensuse dėl vystymosi nustatytus politikos 
tikslus, sustiprindami ir papildydami ES užsienio politikos tikslus ir vertybes. Pagalbos 
veiksmingumo ir efektyvumo įsipareigojimai ir principai, taip pat tarptautiniai įsipareigojimai 
dėl finansavimo poreikių yra prisiimti ir nustatyti. Sąjunga turi veiksmingą priemonių ir 
pagalbos teikimo būdų rinkinį. 

ES turi daug galimybių visapusiškiau ir labiau suderintai daryti pažangą šioje srityje.

Pirma, ji gali pasinaudoti vykdomu KVTBP programavimu kaip galimybe stiprinti veiksmų 
koordinavimą. Bendras programavimas turi būti glaudžiai derinamas su bendru įgyvendinimu: 
pasirengimo programavimui etapu ES turėtų bendrai nustatyti strateginius prioritetus ir 
investicijų poreikius ir (arba) sritis, kuriose trūksta investicijų, ir vėliau ieškoti būdų, kaip kuo 
tinkamiau pasinaudoti įvairiais į ES institucijų priemonių rinkinį įtrauktais paramos teikimo 
būdais, įskaitant dotacijas, paramą biudžetui ir EIB paskolas, taip pat ES valstybių narių 
skiriamą finansavimą. 

Antra, reikėtų toliau teikti paramą sektoriams, kuriuose buvo įgyvendinti sėkmingi projektai ir 
kuriuose esama daug galimybių ateityje užtikrinti tvarumą. Reikėtų vadovautis skatinamuoju 
požiūriu – pasirinkti sektorius, kuriuose šalis partnerė turi paskatų toliau įgyvendinti projektą 
ir negaudama finansavimo.

Trečia, nustatant prioritetinius atitinkamos šalies sektorius, reikėtų strategiškai ir orientuojantis 
į rezultatus naudotis bendroje ES žinių bazėje sukaupta patirtimi.  
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Ketvirta, tais atvejais, kai esama daug galimybių užtikrinti tvarumą, reikėtų peržiūrėti sėkmingų 
ir nepavykusių projektų vertinimus. Pavyzdžiui, reikėtų rinktis sektorius, kuriuose iki šiol buvo 
teikiama parama biudžetui ir kuriuose investicijų poreikius galima patenkinti derinant EIB 
ir (arba) valstybių narių finansų įstaigų paskolas ir praktinę patirtį. 

Penkta, reikėtų pasinaudoti išsamiomis ES ir valstybių narių būstinėse ir (arba) delegacijose 
sukauptomis žiniomis apie sėkmingus ir nesėkmingus pagalbos teikimo tam tikruose 
sektoriuose būdus. Reikėtų toliau stengtis pritaikyti ES pagalbos teikimo būdus prie vietos 
aplinkybių, atsižvelgiant į šalies poreikius ir pajėgumus. 

Šešta, siekiant didinti šalyse partnerėse vykdomos veiklos skaidrumą, reikėtų naudotis pagalbos 
veiksmingumo ir efektyvumo priemonėmis. 

Mums nereikia išrasti dviračio. Atsižvelgiant į didelį finansavimo trūkumą ir nedidelę pažangą, 
daromą siekiant DVT, atėjo laikas imtis strateginių veiksmų ir visapusiškai pasinaudoti bendra 
visų ES institucijų ir ES valstybių narių finansine įtaka ir žiniomis, taip pat naudotis 
išskirtinėmis turimomis pagalbos veiksmingumo ir efektyvumo priemonėmis, kad galėtume 
daryti tikrą poveikį ir pažangą.


