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Komisijos išorės pagalbos valdymo įgaliojimų perdavimo iš jos būstinės į 

delegacijas poveikis pagalbos teikimui  

2012 m. balandžio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos išorės pagalbos 

valdymo įgaliojimų perdavimo iš jos būstinės į delegacijas poveikio pagalbos teikimui 

(2011/2192(INI)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 208 straipsnį, kuriame 

nustatyta, kad „Sąjungos bendradarbiavimo vystymosi labui politikos pagrindinis tikslas 

yra sumažinti, o ilgainiui ir panaikinti skurdą. Sąjunga atsižvelgia į bendradarbiavimo 

vystymosi labui tikslus savo įgyvendinamos politikos srityse, kurios gali turėti įtakos 

besivystančioms šalims“, 

– atsižvelgdamas į 2000 m. Jungtinių Tautų Tūkstantmečio deklaraciją, ypač į aštuntąjį 

Tūkstantmečio vystymosi tikslą, 

– atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Įgaliojimų perdavimo 

vertinimas. Galutinė ataskaita“ (SEC(2004)0561), 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „ES vystymosi politikos poveikio didinimas. 

Pokyčių darbotvarkė“ (COM(2011)0637), 

– atsižvelgdamas į Tarybos 2005 m. birželio 30 d. išvadas dėl įgaliojimų perdavimo1, 

– atsižvelgdamas į Tarybos 2011 m. birželio 28 d. išvadas dėl specialiosios ataskaitos 

Nr. 1/2011 „Ar Komisijos išorės pagalbos valdymo įgaliojimus perdavus iš jos būstinės į 

delegacijas pagerėjo pagalbos teikimas?“2, 

– atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl ES bendrosios pozicijos ketvirtajam aukšto lygio 

forumui pagalbos veiksmingumo klausimais (angl. HLF-4, 2011 m. lapkričio 29 d. – 

gruodžio 1 d., Busanas), 

– atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 1/2011 „Ar Komisijos 

išorės pagalbos valdymo įgaliojimus perdavus iš jos būstinės į delegacijas pagerėjo 

pagalbos teikimas?“, 

– atsižvelgdamas į Europos konsensuso dėl vystymosi 122 ir 123 punktus dėl reformų, 

susijusių su ES išorės pagalbos valdymu, pažangos, 

– atsižvelgdamas į ES elgesio kodeksą dėl papildomumo ir darbo pasidalijimo įgyvendinant 

vystymosi politiką, 

– atsižvelgdamas į 2005 m. Paryžiaus deklaraciją dėl pagalbos veiksmingumo, 2008 m. 

Akros veiksmų darbotvarkę ir 2011 m. Busano partnerystę siekiant veiksmingo 

                                                 
1  Dok. Nr. 10749/2005. 
2  Dok. Nr. 12255/2011. 



vystomojo bendradarbiavimo, 

– atsižvelgdamas į 2007 m. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) 

Paramos vystymuisi komiteto Europos bendrijos tarpusavio vertinimą, 

– atsižvelgdamas į 2008 m. EBPO Paramos vystymuisi komiteto pranešimą „Veiksmingas 

paramos valdymas. Dvylika Paramos vystymuisi komiteto tarpusavio vertinimo pamokų“, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų komiteto bei 

Biudžeto kontrolės komiteto nuomones (A7–0056/2012), 

A. kadangi decentralizuotas požiūris į pagalbos teikimą padeda priartinti sprendimų 

priėmimą prie realaus pagalbos teikimo ir užtikrinti geresnį paramos teikėjų veiklos 

koordinavimą bei suderinimą tinkamai atsižvelgiant į būtinybę prisiimti atsakomybę 

vietos lygmeniu; 

B. kadangi pagrindinis įgaliojimų perdavimo ir Komisijos išorės pagalbos valdymo 

išsamesnės reformos tikslas – paspartinti ir padaryti patikimesnes finansų valdymo 

procedūras bei pagerinti šalims partnerėms teikiamos pagalbos kokybę; 

C. kadangi bendra Europos Audito Rūmų ataskaitos išvada – įgaliojimų perdavimas 

prisidėjo prie geresnio pagalbos teikimo ir paspartino pagalbos teikimą, finansinės 

procedūros tapo išsamesnės, tačiau daug ką vis dar reikia pagerinti; 

D. kadangi likus trejiems metams iki TVT įgyvendinimo termino reikės ypač padidinti ES 

pagalbos teikimo pajėgumus, taip pat ir ją gaunančių valstybių gebėjimą šia pagalba 

pasinaudoti; 

E. kadangi 74 proc. ES išorės pagalbos iš ES biudžeto ir Europos plėtros fondo tiesiogiai 

valdo 136 ES delegacijos; 

F. kadangi Pokyčių darbotvarkėje pripažįstama, kad reikia stiprinti ES, valstybių narių ir 

valstybių partnerių koordinavimą, taip pat koordinuoti ir derinti vystymosi veiklą bei 

didinti jos veiksmingumą ir efektyvumą; 

G. kadangi dėl pastarosios Komisijos reorganizacijos ir įsigaliojus Lisabonos sutarčiai 

sukurtos Europos išorės veiksmų tarnybos dar nepadidėjo, nors buvo tikėtasi, bendras ES 

paramos vystymuisi veiksmingumas ir nuoseklumas; 

H. kadangi sukūrus Europos išorės veiksmų tarnybą delegacijos buvo priverstos prisiimti 

papildomų įgaliojimų, pvz., diplomatijos, informavimo / ryšių ir laisvės, saugumo bei 

teisingumo politikos srityse, nors ir toliau turėjo atlikti iki tol turėtus uždavinius – 

užtikrinti koordinavimą, nuoseklumą ir spręsti išteklių trūkumo problemą; 

I. kadangi atskirų delegacijų valdoma pagalba ir toliau apima daug įvairių sričių, todėl 

didėja delegacijų lygmeniu nustatomų išteklių poreikis; 

J. kadangi dėl sudėtingų taisyklių ir procedūrų gali sumažėti galimybių naudotis šalių 

sistemomis bei bendru programavimu ir kadangi vykdant tarptautinį vystomąjį 

bendradarbiavimą būtų patartina naudotis daugiametėmis finansavimo programomis; 



K. kadangi bendra ir sektorinė parama biudžetui – pagalbos teikimo priemonė, geriausiai 

tinkanti valstybių partnerių sandorių sąnaudoms mažinti, nes padeda geriau sutelkti 

dėmesį į pagalbos kokybę, partnerysčių pobūdį ir šalių partnerių poreikius; 

L. kadangi įgaliojimų perdavimas turėtų būti derinamas su valstybių narių lygmeniu 

veikiančia visos susijusios informacijos, kur agentūros planuoja išleisti savo biudžeto 

lėšas, teikimo sistema ir todėl pagalba taptų tikslingesnė ir atsirastų galimybė nustatyti 

išteklių spragas bei pavienių valstybių finansavimo galimybes; 

M. kadangi ES išorės pagalbos reforma turėtų padėti parodyti, kaip teikiant pagalbą 

padedama pagerinti skurdžiai gyvenančių žmonių gyvenimą, atsižvelgiant į didėjantį 

Europos visuomenės pritarimą oficialiajai paramai vystymuisi, kaip skurdo naikinimo 

priemonei, ir į siekį įgyvendinti TVT, turint mintyje faktus, paneigiančius skeptišką 

požiūrį į pagalbos veiksmingumą; 

N. kadangi EBPO Paramos vystymuisi komiteto tarpusavio vertinimo apsilankymai vietoje 

nuolat parodo, kad vietos darbuotojai jaučia, kad jų galimybės išnaudojamos 

nepakankamai ar kad jie nevisiškai integruojami į vietos paramos teikėjų grupę; 

1. pritaria bendroms Europos Audito Rūmų ataskaitos išvadoms ir ragina Komisiją tęsti 

darbą siekiant pagerinti pagalbos teikimo veiksmingumą; 

2. palankiai vertina labai išsamią ir analitinę ataskaitą, kurią parengė Europos Audito 

Rūmai, taip pat tinkamą laiką, parinktą įgaliojimų perdavimo proceso poveikiui vertinti; 

3. ragina Komisiją užtikrinti, kad jos būstinė turėtų pakankamai pajėgumų ir žmogiškųjų 

išteklių, reikalingų siekiant užtikrinti reikiamą Kokybės operacijų direktorato paramą 

delegacijoms; 

4. pažymi, jog, remiantis Audito Rūmų ataskaita, reikia, kad Europos Komisija toliau 

stengtųsi pagerinti metodą, taikomą vertinant pagalbos teikimo kokybę ir rezultatus; 

mano, kad tai pagerintų ES finansinės pagalbos atskaitomybę ir užtikrintų didesnį ES 

veiksmų matomumą; 

5. ragina Komisiją papildyti kriterijus ir tobulinti finansuojamų projektų kokybės vertinimo 

procedūras, kad būtų galima pagerinti teikiamos pagalbos kokybę ir kuo mažiau 

įgyvendinti nerezultatyvių projektų; pažymi, jog Europos Parlamentas mano, kad pagalbai 

skirtų išlaidų poveikis labai svarbus; 

6. yra susirūpinęs, kad 2005–2008 m. delegacijų sudėtis pasikeitė ir tapo labiau orientuota į 

politines ir prekybos funkcijas, todėl ragina Komisiją delegacijose siekti pagalbos 

valdymo ir kitas funkcijas atliekančių darbuotojų tinkamos pusiausvyros;  

7. mano, kad didelė delegacijų darbuotojų kaita nepriimtina (40 proc. Komisijos darbuotojų 

yra įdarbinti pagal sutartis), nes prarandama institucijoje sukaupta patirtis, o tai neigiamai 

veikia veiklos efektyvumą; 

8. pažymi, kad iki 2009 m. nesudarius sutarčių dėl 6 proc. įsipareigojimų, numatytų 2006 m. 

biudžete, pritaikius „D+3“ taisyklę, jie buvo prarasti; primygtinai reikalauja sumažinti šį 

procentinį rodiklį ir prašo pranešti, kokie procentiniai dydžiai ir sumos nustatyti 2010 ir 

2011 m.; 



9. ragina Komisiją ir EIVT ypatingą dėmesį skirti sritims, nustatytoms audito metu, ypač 

darbo krūviui delegacijose, tinkamam darbuotojų skaičiui delegacijose, taip pat pagalbos 

valdymo ir kitų funkcijų paskirstymo delegacijos darbuotojams pusiausvyrai; 

10. ragina Komisiją priimant sprendimus dėl pagalbos projektų ir stebint jų įgyvendinimo 

pažangą apsvarstyti galimybę, jei įmanoma, skatinti vietos konsultacijas; 

11. mano, kad siekiant didesnio ES vystymosi politikos nuoseklumo ir veiksmingumo 

Komisijos tarnybos ES delegacijose turėtų padėti formuoti pagalbos vystymuisi politiką ir 

imtis vadovaujamo vaidmens ją įgyvendinant; dar kartą ragina Komisiją kiekvienoje 

delegacijoje paskirti už politikos suderinamumą vystymosi labui (PSVL) atsakingą 

asmenį, kuris stebėtų ES politikos poveikį šalies partnerės lygmeniu; 

12. pabrėžia, kad reikėtų apsvarstyti galimybę panaudoti vietos lygmeniu turimą 

kompetenciją ir kad ES delegacijų darbuotojai turėtų labiau stengtis dalyvauti vietos 

visuomenių veikloje, siekdami panaikinti žinių trūkumą ir užtikrinti geresnį vietos 

aplinkos, kurioje jos veikia, suvokimą; 

13. ragina Komisiją pasiūlyti ir metodiškiau užtikrinti vietos darbuotojų teisinį ir finansinį 

mokymą siekiant optimizuoti ES pagalbos valdymą ir vidutinės trukmės laikotarpiu vietos 

administracinių įstaigų lygmeniu užtikrinti gerą valdymą; 

14. mano, kad Europos išorės veiksmų tarnybos įgaliojimai ir kompetencija vystomojo 

bendradarbiavimo srityje vis dar neaiškūs, ir ragina Tarybą bei Komisiją imtis būtinų 

veiksmų siekiant ištaisyti šią padėtį; šiomis aplinkybėmis susirūpinęs pažymi, kad 

Europos išorės veiksmų tarnybos politinių ir administracinių užduočių ir Komisijos 

pagalbos valdymo užduočių atskyrimas galėtų tapti galimų nesuderinamumų 

įgyvendinant Paryžiaus deklaracijos principus priežastimi; 

15. atsižvelgdamas į sprendimą, kuriuo įsteigiama Europos išorės veiksmų tarnyba, pabrėžia, 

kad visi delegacijoje dirbantys darbuotojai yra pavaldūs delegacijos vadovui, nes tai 

vienintelis būdas ES išorės veiksmų nuoseklumui atskirose šalyse užtikrinti vadovaujantis 

Lisabonos sutartimi; 

16. ragina Komisiją ir Tarybą ir toliau palaikyti sumanymą mažinti intervencijos sričių 

skaičių remiantis ES elgesio kodeksu dėl papildomumo ir darbo pasidalijimo bei Pokyčių 

darbotvarke; 

17. mano, kad atitinkamos ES finansinės priemonės ir Europos plėtros fondas (EPF) turėtų 

būti labiau orientuojami į skurdo mažinimą ir jų požiūris ir veikla turėtų būti lankstesni, 

taip pat mano, kad reikėtų skatinti didesnę atskaitomybę, skaidrumą ir lėšų panaudojimo 

veiksmingumą siekiant aiškių rezultatų; 

18. tikisi, kad Komisija imsis visų reikiamų priemonių priežiūros ir kontrolės sistemų 

trūkumams pašalinti, ypač delegacijų lygmeniu, kaip nurodė Audito Rūmai; prašo 

Komisijos ne vėliau kaip iki 2012 m. pabaigos pranešti kompetentingiems EP komitetams 

apie priemones, kurių ji ėmėsi; 

19. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų kritiką1 dėl Komisijos būstinės ir delegacijų darbo 

                                                 
1  Žr. Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 1/2011, 1 pav. 



santykių valdant išorės pagalbą; ragina šiuos procesus peržiūrėti ir supaprastinti siekiant 

sumažėti vidinės biurokratijos, ir Europos Parlamentui pateikti ataskaitą apie veiksmus, 

kurių imtasi; 

20. ragina Komisiją reikalauti, kad delegacijos sistemingai vykdytų techninės ir finansinės 

projektų stebėsenos vizitus, ir vidaus ataskaitų teikimo sistemoje daugiau dėmesio skirti 

dėl pagalbos intervencijų gautiems rezultatams; 

21. ragina Komisiją, aktyviai dalyvaujant delegacijoms, išnagrinėti ir nustatyti poveikio 

darymo šalyse partnerėse įgyvendinamoms pagalbos programoms, kuriose dalyvauja 

Europos Investicijų Bankas ir Europos nacionalinės ir tarptautinės institucijos, 

finansuojančios vystymąsi, galimybes; 

22. ragina Komisiją parodyti, kaip tolesnis finansinių ir žmogiškųjų išteklių įgaliojimų 

perdavimas iš Komisijos būstinės į delegacijas dėl to, kad padėtų gerinti dialogą ir ES 

teikiamos pagalbos koordinavimą bei programavimą vietoje, duotų papildomos naudos; 

23. pabrėžia, kad nei Komisija, nei valstybės narės neturėtų dabartine ekonomikos ir finansų 

krize pateisinti „daryti daugiau su mažesniais ištekliais“ požiūrį, kai tai susiję su 

darbuotojų skaičiaus išsaugojimu ar mažinimu dvišalėse pagalbos agentūrose; 

24. pabrėžia vystomojo bendradarbiavimo srities darbuotojų Komisijoje, ES delegacijose ir 

dvišalėse pagalbos agentūrose profesionalumo svarbą; 

25. mano, kad, siekiant sklandžiai panaudoti ES biudžetą, delegacijų vadovams reikėtų 

suteikti galimybę pavesti savo pavaduotojams valdyti delegacijos administracines 

išlaidas, ir mano, kad prireikus turėtų būti atitinkamai peržiūrėtas Finansinis reglamentas; 

26. ragina Komisiją ir valstybes nares dėti daugiau pastangų siekiant stiprinti ES delegacijų ir 

dvišalių agentūrų, vyriausybių partnerių ir kitų vystymosi srityje dirbančių grupių, pvz., 

ekspertų grupių, universitetų, fondų, nevyriausybinių organizacijų ir regioninių 

institucijų, ryšius, nes glaudesni ryšiai padės padidinti įgaliojimų perdavimo ir įvairių 

subjektų lyginamuosius pranašumus nacionaliniu lygmeniu, taip pat padės išvengti 

nereikalingo pastangų dubliavimosi; 

27. ragina ES išorės pagalbos valdymo iš centrinių tarnybų perdavimo delegacijoms procese 

užtikrinti, kad išliktų Parlamento kontrolės ir priežiūros įgaliojimai, 

28. palankiai vertina Audito Rūmų pastabą, kad reikėtų toliau nagrinėti, kokį vaidmenį atlieka 

EIVT užtikrinant konsulinę apsaugą; 

29. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir EIVT. 


