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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl ES vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos vaidmens šalinant 
COVID-19 pandemijos padarinius
(2020/2118(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2020 m. sausio 30 d. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 
pareiškimą, kuriame dėl ligos COVID-19 paskelbta ekstremalioji tarptautinio masto 
visuomenės sveikatos situacija,

– atsižvelgdamas į PSO generalinio direktoriaus įžangines pastabas dėl COVID-19 
2020 m. kovo 11 d. spaudos konferencijoje, per kurią paskelbta COVID-19 pandemija,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų (JT) 2020 m. kovo mėn. ataskaitą „Bendra 
atsakomybė, pasaulinis solidarumas: reagavimas į COVID-19 socialinį ir ekonominį 
poveikį“ (angl. Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the socio-
economic impacts of COVID-19), 

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 25 d. Pasaulio banko grupės ir Tarptautinio valiutos 
fondo (TVF) bendrą pareiškimą dėl raginimo imtis veiksmų Tarptautinės plėtros 
asociacijos (TPA) šalių skolos srityje ir 2020 m. balandžio 15 d. G 20 finansų ministrų 
ir centrinių bankų valdytojų komunikatą, kuriame paskelbtas riboto laikotarpio skolos 
tvarkymo mokėjimų sustabdymas neturtingiausioms šalims, kurios prašo pakantumo;

– atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 2 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 
rezoliuciją 74/270 dėl visuotinio solidarumo kovojant su 2019 m. koronavirusu 
(COVID-19),

– atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 20 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 
rezoliuciją 74/274 dėl tarptautinio bendradarbiavimo siekiant užtikrinti pasaulinę prieigą 
prie vaistų, vakcinų ir medicinos reikmenų kovojant su COVID-19,

– atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 8 d. Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 
užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą komunikatą dėl pasaulinio ES atsako į 
COVID-19 protrūkį (JOIN(2020)0011),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 4 d. ES kartu su PSO ir kitais partneriais surengtą 
tarptautinę paramos teikėjų konferenciją, per kurią surinkta 7,4 mlrd. EUR pradinio 
finansavimo, siekiant skatinti pasaulinį bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje;

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 28 d. Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, 
kuriuo nustatoma Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė atsigavimui po 
COVID-19 pandemijos paremti (COM(2020)0441), kuriame siūloma skirti iki 
5 mlrd. EUR 2018 m. kainomis humanitarinei pagalbai už Sąjungos ribų teikti,

– atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 8 d. Tarybos išvadas dėl Europos komandos 
pasaulinio atsako į COVID-19 protrūkį,
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– atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 10 d. Tarybos išvadų projekte (9415/20) pateiktą 
pasiūlymą suteikti 5 mlrd. EUR humanitarinei pagalbai pasitelkiant Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę (KVTBP) įgyvendinant priemonę 
„Next Generation EU“,

– atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 10 d. Tarybos išvadų projekte (9415/20) pateiktą 
pasiūlymą, kad reikia apibrėžti aiškius naujo solidarumo ir neatidėliotinos pagalbos 
rezervo (SEAR) paketo skyrimo kriterijus ir sąlygas,

– atsižvelgiant į Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) į COVID-19 pasaulinį 
humanitarinės pagalbos teikimo planą įtrauktą dalį – „COVID-19 poveikio šalinimas 
kilus maisto krizėms“ (angl. Addressing the impacts of COVID-19 in food crises) 
(2020 m. balandžio–gruodžio mėn.),

– atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo 29 d. Pasaulio maisto programos (PMP) ataskaitą 
„Pasaulinis PMP atsakas į COVID-19“ (angl. WFP Global Response to COVID-19),

– atsižvelgdamas į 2020 m. PMP pasaulinę ataskaitą dėl maisto krizių,

– atsižvelgdamas į 2020 m. PSO pasaulinę ataskaitą dėl tuberkuliozės,

– atsižvelgdamas į 2004 m. gegužės 5 d. PSO po konsultacijų dėl zoonozių parengtas 
rekomendacijas,

– atsižvelgdamas į PSO tarptautines sveikatos priežiūros taisykles (2005 m.),

– atsižvelgdamas į 2017 m. naująjį Europos konsensusą dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, 
mūsų orumas, mūsų ateitis“,

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. spalio 27 d. rezoliuciją „Ebolos viruso sukelta krizė: 
ilgalaikės pamokos ir būdai sustiprinti sveikatos apsaugos sistemas besivystančiose 
šalyse, siekiant užkirsti kelią ateities krizėms“1,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. balandžio 17 d. rezoliuciją dėl suderintų ES veiksmų 
kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais2,

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto nuomonę,

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

A. kadangi humanitarinei pagalbai labai trūksta finansavimo, todėl sunku tinkamai reaguoti 
į COVID-19 pandemijos padarinius besivystančiose šalyse;

B. kadangi visame pasaulyje milijonams pabėgėlių, dažnai gyvenančių tankiai 
apgyvendintose pabėgėlių stovyklose, kyla neproporcingai didelis pavojus užsikrėsti;

C. kadangi dėl COVID-19 pandemijos labai padidėjo esamos besivystančių šalių skolos 

1 OL C 355, 2017 10 20, p. 2.
2 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0054.
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problemos;

D. kadangi dėl pandemijos uždarius mokyklas pažeidžiami vaikai neteko galimybės 
naudotis mokyklos maitinimo ir mitybos paslaugomis, kurios yra būtinos jų sveikatai;

E. kadangi reikia geriau koordinuoti tarptautines pastangas siekiant skatinti veiksmingą ir 
atsparią humanitarinės pagalbos, vystymosi ir taikos tarpusavio sąsają;

Europos komandos požiūris 

1. teigiamai vertina pasaulinį ES atsaką į COVID-19 pandemiją, kuriuo demonstruojamas 
jos užmojis vadovauti ir parodyti solidarumą su visomis šalimis partnerėmis; tačiau 
atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinės lėšos yra iš esmės perskirtos iš kitų biudžeto 
eilučių ir kad reikia spręsti pagalbos telkimo pradiniame etape uždavinį; todėl ragina 
mobilizuoti daug naujų lėšų siekiant padėti besivystančioms šalims visame pasaulyje 
šalinti tiesioginius ir netiesioginius COVID-19 pandemijos padarinius; pabrėžia, kad 
visų pirma turi būti užtikrinta galimybė visame pasaulyje greitai ir už prieinamą kainą 
naudotis saugiomis vakcinomis;

2. primygtinai tvirtina, kad laikantis bendro Europos komandos požiūrio įgytas pagreitis 
bendros analizės, bendro programavimo ir bendro įgyvendinimo srityse turi lemti tai, 
kad teisės aktuose ir praktikoje būtų nustatytas naujas bendradarbiavimo humanitarinės 
pagalbos ir vystymosi politikos srityse standartas;

Humanitarinės pagalbos finansavimas

3. yra labai susirūpinęs dėl nepakankamo ES humanitarinės pagalbos biudžeto 
finansavimo, atsižvelgiant į papildomus dėl pandemijos atsiradusius humanitarinius 
poreikius; ragina aiškiai paskirstyti solidarumo ir neatidėliotinos pagalbos rezervo 
(SEAR) paketo lėšas siekiant, kad būtų subalansuotai aprėpti jo įsipareigojimai, t. y.: nei 
vidaus, nei išorės operacijoms negali būti skiriama daugiau kaip 60 % metinės rezervo 
sumos; kiekvienų metų spalio 1 d. paliekama ne mažiau kaip ketvirtadalis n metų 
metinės sumos, kad būtų galima patenkinti iki tų metų pabaigos atsirasiančius poreikius; 
nuo spalio 1 d. gali būti mobilizuotos likusios lėšos siekiant patenkinti iki tų metų 
pabaigos atsirasiančius poreikius.

Aprūpinimas maistu

4. pabrėžia, kad ganyklinis ūkininkavimas – tai ekologiniu požiūriu patikimas vietos 
maisto gamybos metodas, todėl jis yra tvarios maisto sistemos dalis; mano, kad būtina 
remti ganykline gyvulininkyste užsiimančius asmenis užtikrinant saugų patekimą į 
vietos rinkas per pandemiją siekiant garantuoti, kad jie galėtų toliau teikti baltymingą 
maistą vietos gyventojams, kad jų galvijai galėtų naudotis vandeniu ir ganyklomis ir kad 
mobilios bendruomeninės bendros sveikatos priežiūros grupės stebėtų padėtį ir vykdytų 
intervencijas atskirais atvejais ir, prireikus, taip pat siekdamos išsaugoti visuomenės 
sveikatą; ragina ganykline gyvulininkyste užsiimantiems asmenims teikti pagalbą 
grynaisiais pinigais ir maistu, taip pat teikti galvijams skirtą pagalbą pašaru, kurios, 
prireikus, sudarytų paramos pragyvenimui dalį teikiant humanitarinę pagalbą;

5. pabrėžia, kad reikia remti Maisto ir žemės ūkio organizacijos ir Pasaulio maisto 
programos veiksmus, kuriais siekiama mažinti badą ir pragyvenimo šaltinių praradimą, 
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taip pat kurti atsparias maisto sistemas, pvz., tokias, kuriomis būtų sukurta pasaulinė 
duomenų priemonė, greitai teikianti informaciją apie humanitarinius poreikius, teikiama 
pagalba maisto gamybai ir sudaromos galimybės gauti maisto, organizuojami grynųjų 
pinigų pervedimai ir maisto paskirstymas natūra, stabilizuojamos maisto sistemos ir 
užtikrinamas vietos maisto rinkų, vertės grandinių ir sistemų veikimas, kartu sutelkiant 
dėmesį į smulkiuosius ūkininkus įgyvendinant sanitarijos priemones, kad būtų užkirstas 
kelias COVID-19 perdavimui;

Skurdas / socialinė apsauga

6. pabrėžia, kad tikimasi, jog 2020 m. pirmą kartą per 20 metų visame pasaulyje 
nepaprastai išaugs ypač didelis skurdas, nes COVID-19 pandemija dar labiau stiprina 
konflikto ir klimato kaitos veiksnius ir daro ypač didelį poveikį neoficialiai dirbantiems 
darbuotojams ir darbuotojams migrantams (jie sudaro ketvirtadalį pasaulio darbo jėgos), 
turizmo sektoriui ir Lotynų Amerikos bei Karibų šalių ekonomikai; atsižvelgdamas į šią 
ekstremalią krizę, atkreipia dėmesį į visuotinės socialinės apsaugos svarbą; prašo 
Komisijos su šalimis partnerėmis parengti ekonomikos atgaivinimo, darbo vietų kūrimo 
ir socialinės apsaugos sistemų tobulinimo strategijas;

Pabėgėliai

7. primygtinai ragina Komisiją atsižvelgti į konkrečius pabėgėlių poreikius, laikytis 
pagrindinio visuomenės sveikatos tinklų principo nė vieno nepalikti nuošalyje ir 
neblokuoti pirminės grandies humanitarinės pagalbos darbuotojų galimybės palaikyti 
tiesioginius ryšius su migrantais ir pabėgėliais, kuriems jie teikia paslaugas; pabrėžia, 
kad visiems nukentėjusiems asmenims, nepaisant jų pilietybės, migranto ir (arba) 
pabėgėlio statuso, kilmės, lyties, lytinės tapatybės arba bet kokių kitų bruožų, būtina 
užtikrinti vienodas galimybes naudotis COVID-19 gydymo ir kitomis sveikatos 
priežiūros paslaugomis bei minimalios socialinės apsaugos sistemos programomis;

Sveikatos sektoriaus stiprinimas

8. ragina persvarstyti siūlomas ar esamas strategijas siekiant toliau stiprinti šalių partnerių 
sveikatos priežiūros sistemas, visų pirma atsižvelgiant į pasirengimą pandemijoms ir 
sveikatos priežiūros sistemų organizavimą bei valdymą, įskaitant visuotinės sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimą, sveikatos stebėseną ir informavimą, medicinos darbuotojų 
mokymą, diagnostikos pajėgumus ir aprūpinimą vaistais;

9. pabrėžia, kad reikia kuo greičiau sumažinti vėlavimą įgyvendinant įprastas imunizacijos 
programas ir suteikti tinkamą finansavimą tokioms iniciatyvoms, kaip Vakcinacijos 
aljansui GAVI ir Pasirengimo epidemijoms inovacijų koalicijai CEPI; ragina Komisiją 
užtikrinti, kad dėl pasaulinio ES atsako į COVID-19 pandemiją nebūtų sumažintas ES 
finansavimas, skiriamas kitoms nepaprastai svarbioms sveikatos programoms, įskaitant 
būtiniausių pradinių lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugų paketą ir programas, 
konkrečiai skirtas moterų ir nėščiųjų sveikatai; primygtinai ragina visas šalis ir Komisiją 
toliau teikti su lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis susijusias paslaugas, tai pat 
įprastas imunizacijos paslaugas, kartu užtikrinant bendruomenių ir sveikatos priežiūros 
darbuotojų saugumą;

10. remia svarbų PSO darbą ir atkreipia dėmesį į tai, kad ji atlieka pagrindinį 
vadovaujančios ir koordinuojančios institucijos vaidmenį reaguojant į COVID-19, tuo 
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pačiu metu pripažįsta, kad suvaldžius šią ūmią krizę reikia vykdyti šios organizacijos 
reformą;

Žmogaus teisės ir demokratija

11. atkreipia dėmesį į ypač sunkias COVID-19 izoliavimo priemonių pasekmes bei 
netiesioginę žalą, kuri buvo padaryta moterims, mergaitėms ir vaikams, visų pirma 
išaugusį smurtą dėl lyties, taip pat moterims kylančią COVID-19 riziką, nes jos sudaro 
neproporcingai didelę pasaulio sveikatos priežiūros darbo jėgos dalį; ragina imtis 
veiksmų siekiant kompensuoti moterims tenkančią neproporcingai didelę priežiūros 
naštą ir bet kokį galimą pažangos panaikinimą saugumo, sveikatos, emancipacijos, 
ekonominės nepriklausomybės bei įgalėjimo, taip pat švietimo srityse, įgyvendinant 
konkrečias programas, pvz., iniciatyvą „Spotlight“, ir perorientuojant Europos paramą; 
ragina užtikrinti prasmingą moterų dalyvavimą priimant sprendimus, kurie daro poveikį 
jų sveikatai ir profesiniam gyvenimui; pabrėžia, kad į ES atsaką į COVID-19 reikia 
integruoti lyčių aspektu grindžiamą požiūrį, propaguoti įtraukias sprendimus 
priimančias institucijas ir rinkti pagal lytį ir amžių suskirstytus duomenis siekiant atlikti 
lyčių aspekto analizę;

12. yra susirūpinęs dėl to, jog nuo COVID-19 krizės pradžios daug vyriausybių pasinaudojo 
ekstremaliąja situacija, kad pateisintų nustatytus apribojimus demokratiniams 
procesams bei pilietinei erdvei ir kad engtų mažumas; atkreipia dėmesį į didėjantį 
neigiamą COVID-19 poveikį visoms žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinės 
valstybės principams ir todėl ragina stiprinti pagalbą, užtikrinti politinį dialogą ir remti 
institucijų stiprinimą visose šiose srityse, ypač daug dėmesio skiriant žmogaus teisių 
gynėjams;

Skolos tvarkymo išlaidos ir patikimi biudžetai

13. teigiamai vertina laikiną skolos tvarkymo mokėjimų sustabdymą, taikomą 
skurdžiausioms šalims, apie kurį paskelbė G 20, ir taip pat ragina privačiuosius 
kreditorius sekti šiuo pavyzdžiu; pabrėžia, kad dėl didžiulio ekonominės ir socialinės 
krizės masto besivystančiose šalyse reikia taikyti išsamesnes ir platesnio užmojo 
priemones, ir ragina Komisiją remti tarptautines pastangas šioje srityje; mano, kad dėl 
šio sustabdymo sutaupytos palūkanos turėtų būti investuojamos į sveikatos sektorių, 
kuriam besivystančiose šalyse skiriama labai mažai lėšų;

14. atkreipia dėmesį į tai, kad daugelio besivystančių šalių biudžetai jau prieš krizę buvo 
nesubalansuoti ir kad per mažai lėšų buvo skirta krizių prevencijai, sveikatos priežiūros 
sistemoms ir socialinei apsaugai; ragina Komisiją imtis naujų iniciatyvų siekiant spręsti 
neteisėtų finansinių srautų, mokesčių slėpimo ir mokestinio sukčiavimo problemas, kad 
būtų pagerintos besivystančių šalių mokesčių bazės; be to, ragina paramą biudžetui 
nukreipti į pagrindines paslaugas ir atsparumą;

Švietimas

15. pabrėžia, kad COVID-19 pandemija lėmė tai, kad mokyklos mėnesiais nelankė 
precedento neturintis skaičius mokinių, o tai yra didelis žingsnis atgal atsižvelgiant į 
pastangas švietimo sektoriuje, ypač susijusias su mergaičių ir moterų švietimu; 
primygtinai ragina vyriausybes kovojant su pandemija tik kraštutiniu atveju uždaryti 
mokyklas; primygtinai ragina, kad švietimas būtų ES vystymosi politikos išlaidų 
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prioritetas, ir ragina tinkamai atsižvelgti į socialinę mokyklų funkciją; šiomis 
aplinkybėmis primygtinai ragina vyriausybes pirmenybę teikti paramai labiausiai 
marginalizuotiems vaikams ir jų šeimoms; rekomenduoja ES šalims dalytis savo 
metodais, kai mokymas vyksta net ir krizės metu, ir prašo ES ir jos valstybių narių 
įgyvendinant savo tarptautines paramos programas pasinaudoti nuotolinio ir 
skaitmeninio mokymosi galimybėmis;

Atsparumas

16. pabrėžia, kad svarbu padėti šalims partnerėms ir keistis geriausios praktikos pavyzdžiais 
su jomis siekiant nustatyti pažeidžiamumą, stiprinti prevencijos ir reagavimo į krizes 
mechanizmus, taip pat apsaugoti ypatingos svarbos infrastruktūrą, kad ateityje būtų 
galima geriau atremti įvairiausius sisteminius sukrėtimus;

17. pažymi, kad pandemijos dažnai yra zoonozinės kilmės; todėl pabrėžia, kad reikia remti 
švietimo programas apie laukinių gyvūnų medžioklės ir prekybos jais pavojų, taip pat 
griežtesnę ekosistemų ir buveinių apsaugą;

18. pažymi, kad net krizės metu absoliutus prioritetas turi būti maisto gamyba ir platinimas; 
mano, kad turi būti sumažinta priklausomybė nuo išorinių maisto, augalų, sėklų ir trąšų 
šaltinių ir turi būti didinama vietos ir įvairi žemės ūkio gamyba, taip pat turi būti 
dalijamasi žiniomis apie naujas, senesnes ir atsparesnes sėklas;

Humanitarinės pagalbos, vystymosi ir taikos tarpusavio sąsaja

19. pabrėžia, kad humanitarinės pagalbos, vystymosi ir taikos tarpusavio sąsajos 
užtikrinimas turi būti prioritetas programuojant KVTBP nestabiliose šalyse; ragina 
Komisijos Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų (ECHO) GD ir 
Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi (DEVCO) GD, jei įmanoma, įgyvendinti 
papildomas programas, pritaikytas prie vietos aplinkybių bei galimybių, kad būtų 
abipusiškai sustiprinti įvairūs šios sąsajos aspektai;

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, 
Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam 
įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir 
parlamentams, Afrikos Sąjungos šalių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretoriui ir Pasaulio sveikatos organizacijai.
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