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Bendradarbiavimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėmis bei 

užjūrio šalimis ir teritorijomis finansavimas 2014–2020 m.  

2013 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl daugiametės finansinės 

programos, susijusios su ES bendradarbiavimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno 

valstybėmis bei užjūrio šalimis ir teritorijomis finansavimu 2014–2020 m. (11-uoju 

Europos plėtros fondu), rengimo (2012/2222(INI)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą, kurį Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) 

valstybės ir Europos bendrija bei jos valstybės narės pasirašė 2000 m. birželio 23 d.1,  

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) IV dalį ir 2001 m. 

lapkričio 27 d. Užjūrio asociacijos sprendimą (UAS)2 dėl ES (buvusios EB) ir kelių 

užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT) asociacijos,  

– atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 16 d. Komisijos priimtą pasiūlymą dėl Tarybos 

sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio 

asociacijos sprendimas) (COM(2012)0362), kurį šiuo metu svarsto Taryba, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 7 d. Komisijos komunikatą „Daugiametės finansinės 

programos, susijusios su ES bendradarbiavimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno 

valstybėmis bei užjūrio šalimis ir teritorijomis finansavimu 2014–2020 m. (11-uoju 

Europos plėtros fondu), rengimas“ (COM(2011)0837), 

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 13 d. Komisijos komunikatą „ES vystymosi politikos 

poveikio didinimas. Pokyčių darbotvarkė“ (COM(2011)0637),  

– atsižvelgdamas į 2001 m. birželio 21 d. Komisijos komunikatą „Veiksmų programa dėl 

lyčių lygybės aspekto įtraukimo į Bendrijos vystomojo bendradarbiavimo sritį“ 

(COM(2001)0295), 

– atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 12 d. Komisijos komunikatą „Demokratijos ir tvaraus 

vystymosi ištakos. ES bendradarbiavimas su pilietinės visuomenės organizacijomis išorės 

santykių srityje“ (COM(2012)0492), 

– atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 29 d. Komisijos komunikatą „Strategijos „Europa 

2020“ biudžetas“ (COM(2011)0500), 

– atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 20 d. Europos konsensusą dėl vystymosi, taip pat ES 

veiksmų planą dėl vystymosi ir su juo susijusias gaires, 

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 18 d. Europos konsensusą dėl humanitarinės pagalbos, 

                                                 
1  OL L 317, 2000 12 15, p. 3. Susitarimas pataisytas 2005 m. birelio 25 d. Liuksemburge 

(OL L 287, 2005 10 28, p. 4) ir 2010 m. birelio 22 d. Uagadugu (OL L 287, 2010 11 4, p. 3). 
2  OL L 314, 2001 11 30, p. 1. Sprendimas, iš dalies pakeistas Sprendimu 2007/249/EB (OL L 109, 

2007 4 26, p. 33).  



– atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 29 d. ir 2012 m. spalio 15 d. Tarybos išvadas,  

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos, kurią 2010 m. gruodžio 

23 d. ratifikavo Europos Sąjunga, 32 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliuciją dėl neįgaliųjų 

įtraukties besivystančiose šalyse (AKR-ES/100.954/11), 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos veiksmų planą dėl lyčių lygybės ir galių suteikimo 

moterims vystymosi srityje (2010–2015 m.), 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos gaires dėl smurto prieš moteris ir mergaites ir kovos 

su visų formų moterų diskriminacija, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto bei Moterų teisių ir 

lyčių lygybės komiteto nuomones (A7-0049/2013), 

A. kadangi vidaus susitarimas, įsteigiantis 10-ąjį EPF, baigs galioti 2013 m. gruodžio 31 d.; 

kadangi Komisija savo komunikate (COM(2011)0837) pateikia vidaus susitarimo, kuriuo 

nuo 2014 m. sausio 1 d. turi būti pakeistas minėtas susitarimas, projektą; 

B. kadangi šį vidaus susitarimo 2014–2020 m. projektą Taryba šiuo metu svarsto 

nedalyvaujant Parlamentui; vis dėlto nėra jokių kliūčių parengti pranešimą savo iniciatyva 

dėl 11-ojo EPF, remiantis Komisijos komunikatu, kuriame pateikiamas vidaus susitarimo 

projektas;  

C. kadangi Komisija numato įtraukti EPF į biudžetą ne 2014 m., bet nuo 2021 m. ir dėl to 

tenka labai apgailestauti; kadangi tam ruoštis vis dėlto reikėtų nuo dabar, kad dėl tokio 

įtraukimo nesumažėtų lėšų, skiriamų AKR ir ES partnerystei ir apskritai paramai 

vystymuisi; 

D. kadangi 11-asis EPF turi turėti pakankamai lėšų, kad Sąjunga laikytųsi tarptautiniu 

lygmeniu prisiimtų įsipareigojimų vystymosi srityje ir 0,7 proc. savo BVP skirtų paramai 

vystymuisi bei prisidėtų prie Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) įgyvendinimo; 

E. kadangi pažangos siekiant TVT ataskaitos rodo nevienodą pažangą ir ypač TVT dėl 

motinos ir vaiko sveikatos daugumoje AKR valstybių nebus pasiekti 2015 m.;  

F. kadangi dėl 2014–2020 m. finansinių pasiūlymų, kurie šiuo metu svarstomi Taryboje, 

kyla susirūpinimas dėl ES vystymosi politikos ir asociacijos, jungiančios UŠT ir ES, 

ateities; 

G. kadangi ES parama yra vis veiksmingesnė, nors dar turi būti padaryta didelė pažanga; 

kadangi Bendrijos veiksmus, kuriais skatinamas tarptautinis solidarumas, remia daugiau 

negu trys ketvirtadaliai ES piliečių; 

H. kadangi siekiant padidinti viešąją paramą vystymuisi būtini naujoviško finansavimo 

būdai, kai ekonomikos ir finansų sektoriai labiau prisideda prie šios paramos teikimo; 

I. kadangi paramos teikėjai turi liautis remti šalių partnerių atsakomybės principą ir tuo 



pačiu metu atimti iš jų finansinius išteklius, kurie būtini jų institucijų stiprinimui ir 

geresnių paslaugų gyventojams teikimui; 

J. kadangi besivystančiose šalyse turi būti skubiai sukurta mokesčių sistema, paremta jų 

piliečių gebėjimais mokėti; 

K. kadangi savo komunikate dėl pokyčių darbotvarkės Komisija pageidauja, kad skiriant ES 

vystymosi politikos lėšas, kurios apima ir 11-ojo EPF lėšas, būtų taikomas diferenciacijos 

principas, ir įtraukia lėšų telkimo pagal sektorius principus, dotacijų bei paskolų derinimą 

ir privačiojo sektoriaus rėmimą;  

L. kadangi Europos konsensuse dėl vystymosi ir Kotonu susitarime pripažįstamas labai 

svarbus pilietinės visuomenės organizacijų ir vietos bei regionų valdžios institucijų 

vaidmuo kovojant su skurdu ir stengiantis užtikrinti gerą valdymą;  

M. kadangi pasiūlyme dėl Užjūrio asociacijos sprendimo pripažįstami UŠT, kuriose 

patiriama kitokių problemų negu AKR valstybėse, ypatumai; kadangi dėl šios priežasties 

UŠT finansavimas turėtų būti skiriamas ne iš EPF, o panaudojant ad hoc finansinę 

priemonę, įtrauktą į ES biudžetą; 

N. kadangi 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytame Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo 

vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės 

susitarime 2000/483/EB nustatoma, kad visose srityse, t. y. politikos, ekonomikos ir 

socialinėje, sistemingai atsižvelgiama į moterų padėtį ir lyčių lygybės klausimus; 

O. kadangi Europos Sąjungos veiksmų plane pripažįstama moterų dalyvavimo ir lyčių 

lygybės perspektyvos svarba šalių partnerių vystymuisi ir siekiant TVT tikslų; kadangi 

„pokyčių darbotvarkėje“ lyčių lygybė yra viena iš prioritetinių ES veiksmų krypčių; 

11-ojo EPF tikslai 

1. pažymi, kad ES vystymosi politikos (SESV 208 straipsnis), Kotonu susitarimo ir Europos 

konsensuso dėl vystymosi pagrindiniai tikslai – skurdo mažinimas ir galiausiai 

panaikinimas; todėl pabrėžia, kad bent 90 proc. iš 11-ojo EPF AKR valstybėms skiriamų 

asignavimų turėtų atitikti oficialios paramos vystymuisi (OPV) kriterijus, kuriuos nustatė 

EBPO Paramos vystymuisi komitetas; 

2. mano, kad norint pasiekti šį tikslą reikia dvigubai labiau stengtis įgyvendinti TVT, kurių 

siekiant padaryta mažiausia pažanga, visų pirma TVT, susijusius su pagrindiniais 

socialiniais sektoriais ir vyrų ir moterų lygybe, kaip numatyta Kotonu susitarimo 22, 25 ir 

31 straipsniuose; dar kartą patvirtina, kad remia TVT iniciatyvą ir sutartis, ir ragina 

Komisiją ir valstybes nares, pasiekus susitarimą su AKR valstybėmis, 20 proc. 11-ojo 

EPF lėšų skirti pagrindinėms socialinėms paslaugoms teikti, ypač sveikatos ir pagrindinio 

ugdymo srityse, kad būtų užtikrintas 2, 3, 4, 5 ir 6 TVT, taip pat kitų tarptautiniu 

lygmeniu nustatytų įsipareigojimų dėl vystymosi įgyvendinimas; atsižvelgdamas į tai 

prašo, kad rezultatų rodikliai, susiję su vyrų ir moterų lygybe, pasiūlyti Veiksmų 

programoje dėl vyrų ir moterų lygybės įtraukimo į Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo 

sritį, būtų taikomi 11-ajam EPF ir jo programavimo tikslais siekiant užtikrinti, kad atskiri 

veiksmai ir lyčių lygybės įtraukimo į visas programas skatinimas būtų įgyvendinami 

tinkamai ir nuosekliai; 



3. primygtinai ragina Komisiją ir šalis partneres laikyti prioritetu paramą, skirtą sveikatos 

sistemoms stiprinti, siekiant užtikrinti galimybę naudotis pirmine sveikatos priežiūra 

motinos, reprodukcinės ir vaiko sveikatos srityje, ypač atkreipiant dėmesį į skurdžiausiai 

gyvenančias gyventojų grupes ir į kovą su ŽIV/AIDS, primindamas, kad šie tikslai yra 

vieni iš Tūkstantmečio vystymosi tikslų, kurių siekiant pažanga daugumoje AKR 

valstybių yra nuviliančiai maža; 

4. mano, kad norint pasiekti šį tikslą itin svarbu visais projektų, kuriais siekiama panaikinti 

skurdą, programavimo, įgyvendinimo ir vertinimo etapais įtraukti pažeidžiamiausias 

visuomenės grupes, kaip antai moteris, vaikus ir neįgaliuosius, bet jais neapsiriboti; 

5. palankiai vertina Komisijos ketinimą vadovautis aiškesne strategija ir veikti labiau 

koordinuotai sprendžiant socialinės apsaugos klausimus besivystančiose šalyse ir prašo 

bendradarbiaujant su AKR šalimis formuoti integruotą socialinės apsaugos politiką, kurią 

įgyvendinant būtų atsižvelgiama taip pat į paramą pagrindiniams mechanizmams, 

pavyzdžiui, socialinės apsaugos sistemų pagal 11-ąjį EPF kūrimui; 

UŠT ekonominio ir socialinio vystymosi skatinimas 

6. primena, kad iš EPF finansuojama ne tik AKR ir ES partnerystė, bet ir UŠT ir ES 

asociacija, kurią sudaro 26 UŠT;  

7. palankiai vertina tai, jog pasiūlyme dėl UAS pripažįstama, kad reikia sukurti naują 

ilgalaikę partnerystę su UŠT, paremtą keturiais naujais tikslais: 

–  UŠT konkurencingumo didinimu; 

–  jų gebėjimo prisitaikyti stiprinimu;  

–  jų pažeidžiamumo mažinimu; 

–  jų bendradarbiavimo su kitais partneriais skatinimu; 

8. apgailestauja, kad nėra sukurta UŠT skirta finansinė priemonė, kuri galėtų būti įtraukta į 

Sąjungos biudžetą, siekiant sudaryti sąlygas demokratiškai ir skaidriai pagal priemonę 

suteiktų lėšų kontrolei; 

9. ragina geriau bendradarbiauti su atokiausiais regionais, AKR valstybėmis ir UŠT 

kaimyninėmis trečiosiomis šalimis, suderintai naudoti įvairias šiems regionams, 

valstybėms ir šalims taikomas finansines priemones, taip pat užtikrinti geresnes UŠT ir 

atokiausių regionų galimybes stebėtojų teisėmis dalyvauti AKR ir ES jungtinės 

parlamentinės asamblėjos plenarinėse sesijose, laikantis asamblėjos darbo tvarkos 

taisyklių;  

Įtraukimas į biudžetą ir finansavimo skyrimas 

10. dar kartą ragina kitu programavimo laikotarpiu arba būtinai nuo 2021 m. įtraukti į 

biudžetą Europos plėtros fondą (EPF), visiškai perkeliant jį į DFP (Europa pasaulyje) 4 

išlaidų kategoriją, kadangi tai padėtų veiksmingiau remti Sąjungos prioritetus ir teikti 

teminę paramą ir padidintų ES, kuri yra didžiausia paramos vystymuisi teikėja pasaulyje, 

veiksmų demokratinę kontrolę, matomumą, numatomumą ir nuoseklumą; 



11. ragina Komisiją parengti EPF įtraukimą į biudžetą geriausiomis sąlygomis, reguliariai 

informuojant Europos Parlamentą bei plačiu mastu derinant veiksmus su AKR 

valstybėmis, kad būtų užtikrintas jų būsimas dalyvavimas panaudojant EPF; 

12. palankiai vertina tai, kad valstybių narių įnašų į 11-ąjį EPF raktai panašūs į įnašų į 

Sąjungos biudžetą raktus ir palankiai vertina tai, kad 11-ojo EPF programavimo 

laikotarpis suvienodintas su daugiametės finansinės programos įgyvendinimo laikotarpiu; 

13. remia Komisijos pasiūlymą 11-ajam EPF skirti bendrą 30 319 000 000 EUR sumą 

(2011 m. kainomis) ir ragina, kad naudojant sumas, skirtas 11-ajam EPF ir kitoms 

bendradarbiavimo priemonėms, įskaitant vystomojo bendradarbiavimo priemonę, būtų 

galima išlaikyti dabartinio dydžio Sąjungos oficialią paramą vystymuisi (OPV) arba ją net 

padidinti ir taip padėti siekti bendro valstybių narių tikslo 0,7 proc. savo BVP skirti 

oficialiai paramai vystymuisi; 

14. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į didelę nelaimių riziką kai kuriose AKR šalyse, reikia daug 

investuoti į nelaimių rizikos sumažinimą pagal EPF finansuojamas vystymosi programas; 

pabrėžia, kad šios investicijos yra itin svarbios siekiant sumažinti poreikius po skubios 

pagalbos reikalaujančios nelaimės ir padidinti AKR šalių atsparumą; 

15. labai apgailestauja dėl 2013 m. vasario 8 d. valstybių narių sudaryto susitarimo, kuriame 

numatyta 11 proc. sumažinti 11-ojo EPF biudžetą, kurį 2012 m. liepos mėn. pasiūlė 

Komisija; atkreipia dėmesį į tai, jog labai mažinami tarptautiniam vystymuisi skirti 

asignavimai nacionaliniuose ir Sąjungos biudžetuose visiškai prieštarauja pakartotinai 

išreikštiems Tarybos įsipareigojimams iki 2015 m. pasiekti nustatytus paramos 

vystymuisi tikslus; 

16. mano, kad biudžetus mažinančioms Sąjungai ir jos valstybėms narėms, kaip didžiausioms 

oficialios paramos vystymuisi teikėjoms, visų pirma teks atsakomybė, jeigu 2015 m. 

nebus pasiektas tikslas per pusę sumažinti skurdą pasaulyje;  

17. pabrėžia, jog svarbu, kad Sąjungos biudžetas atitiktų problemas, kurias reikia spręsti, 

ypač krizės metu, nes iš jo galima skirti finansavimą, kurio nebūtų galima skirti 

nacionaliniu lygmeniu, visų pirma finansavimą vystymosi srityje; atsižvelgdamas į tai ir 

siekdamas, kad Sąjungos biudžete nenebūtų svarbus tik klausimas dėl mokėjimų 

asignavimo lygio, primygtinai ragina kurti nuosavus išteklius, pvz., įvesti finansinių 

sandorių mokestį; 

18. pageidauja, kad užjūrio šalims ir teritorijoms skiriama lėšų dalis skirstant bendrą EPF 

paketą atitiktų Komisijos pasiūlytą dalį, neatsižvelgiant į skirstymo raktus ir 11-ajam EPF 

skirtas galutines sumas; 

19. tikisi, kad 11-ojo EPF išteklių, skirtų AKR valstybių vidaus ir regionų programoms, 

proporcijos sutaps su atitinkamomis 10-ojo EPF proporcijomis, taip pat tikisi, kad bus 

numatytas niekam neskirtas lankstus lėšų paketas ir užtikrinamas kuo didesnis būsimos 

Panafrikos programos, numatytos pagal būsimą bendrą vystomojo bendradarbiavimo 

priemonę, papildomumas, nes iš šio paketo iš dalies bus finansuojama nauja išorės 

sukrėtimų, kuriuos gali patirti AKR šalys, poveikį (būtent finansų, maisto ar 

humanitarinių krizių poveikį) švelninanti sistema tarptautiniu mastu, taip pat skiriamos 

lėšos humanitarinei ir skubiai pagalbai; pabrėžia šių programų svarbą, nes jos prisideda 

keliant AKR šalių parengties atremti kliūtis lygį, šių šalių atsparumą ir stiprina 



neatidėliotinų priemonių, reabilitacijos ir vystymosi koordinavimą; 

20. mano, kad apie 5 proc. 11-ojo EPF išteklių būtina skirti Komisijos rėmimo išlaidoms, kad 

būtų užtikrintas veiksmingas šios priemonės valdymas; 

ES vystymosi politikos reforma ir 11-asis EPF 

21. primena, kad įgyvendinant 11-ąjį EPF pagrindiniu ramsčiu turi likti Kotonu susitarimas; 

22. mano, kad suteikiant galimybę naudotis 11-ojo EPF lėšomis diferenciacijos principas 

konkrečiai ir veiksmingai gali būti įgyvendinamas tik tuomet, jeigu jis suderinamas su 

pažeidžiamumo rodikliu, kuriuo papildomas BVP kriterijus, atsižvelgiama į ypatingą 

mažų besivystančių salų valstybių padėtį ir kuris apima nacionalinį skurdo ir nelygybės 

vertinimo rodiklį, pagal Kotonu susitarimo 2 straipsnio paskutiniąją įtrauką; primena, kad 

tai, ar mūsų AKR partneriai pritars šiam principui, priklausys tik nuo glaudaus politinio 

dialogo palaikymo; 

23. vis dėlto pripažįsta, kad palaikant politinį dialogą diferenciacijos principo taikymas yra 

būtina priemonė, kuria galima skatinti vidutines ir didesnes vidutines pajamas gaunančias 

AKR šalis kurti gerovės valstybę ir formuoti nacionalinės politikos sritis siekiant 

perskirstyti turtą ir kovoti su skurdu bei nelygybe; 

24. tačiau pabrėžia, kad svarbu išlaikyti visus 11-ojo EPF nacionalinius paketus, nes ES 

parama vystymuisi dar gali turėti lemiamą poveikį kai kuriose vidutines ir didesnes 

vidutines pajamas gaunančiose AKR šalyse, siekiant padėti vykdyti reformas, kuriomis 

mažinama nelygybė;  

25. mano, kad vykdant diferenciaciją taip pat turi būti atsižvelgiama į ypatingą pažeidžiamų 

valstybių padėtį, remiantis principu, kad žlugus valstybei poveikis gyventojams yra labai 

neigiamas ir panaikinama vystymosi srityje pasiekta pažanga; pabrėžia, kad žlugusioje 

valstybėje atkurti teisinę valstybę kainuoja daug brangiau, negu teikti didesnę paramą 

pažeidžiamomis pripažintoms valstybėms, ir šis procesas trunka daug ilgiau, taigi 

primygtinai ragina šiuo pagrindu ypatingą dėmesį skirti Sahelio regionui ir Somalio 

pusiasaliui programuojant 11-ąjį EPF; 

26. pažymi, kad pokyčių darbotvarkėje yra naujų pasiūlymų, visų pirma dėl dotacijų ir 

paskolų derinimo ir privačiojo sektoriaus rėmimo; nurodo, kad taikant šias priemones 

pirmiausia turės būti siekiama padėti besivystančių šalių piliečiams išbristi iš skurdo, 

nebebūti priklausomiems nuo paramos ir prisidėti prie privačiojo sektoriaus stiprinimo 

AKR valstybėse, nes priešingu atveju būtų skatinamas nesubalansuotas vystymasis ir 

augimas; prašo Komisijos informuoti Europos Parlamentą apie tyrimų, kuriuos ji neseniai 

užsakė atlikti, dėl privačiojo sektoriaus dalyvavimo vystymosi veikloje ir dėl ES dotacijų 

ir paskolų derinimo sistemos plėtros, rezultatus; 

27. pripažįsta, kad naujosios finansavimo nuostatos, pavyzdžiui, dotacijų ir paskolų 

derinimas, turi tam tikrų pranašumų atsižvelgiant į tai, kad viešieji ištekliai yra vis labiau 

riboti; vis dėlto prašo Komisijos ir EIB atlikti išsamius ir nepriklausomus poveikio 

tyrimus, siekiant išmatuoti šių naujųjų finansavimo priemonių poveikį skurdo mažinimo 

veiklai, aplinkai ir kt.; šiuo požiūriu palankiai vertina rezultatų vertinimo sistemos (RVS) 

įgyvendinimą, nes tai yra rodiklis, pagal kurį EIB gali nustatyti visų už ES ribų atliktų 

operacijų poveikį vystymuisi; prašo Komisijos paskelbti gaires ir tikslius kriterijus, 



kuriais būtų patikslinami principai, kuriais reikia remtis atrenkant projektus siekiant 

įgyvendinti šias naujos rūšies priemones; ragina stiprinti Komisijos, Europos investicijų 

banko (EIB) ir kitų ES dvišalių finansinių institucijų, pavyzdžiui, plėtros bankų, veiksmų 

sąveiką ir tarpusavio papildomumą; 

28. šiuo požiūriu pripažįsta, kad svarbu remti privatųjį sektorių, ypač labai mažas įmones ir 

MVĮ AKR šalyse, siekiant joms padėti kurti gerovę ir formuoti įmonėms palankią 

aplinką, kad būtų galima lengviau pasiekti labiau integracinio ir tvaraus augimo, kuris 

padeda mažinti skurdą; 

29. atkreipia dėmesį į ES išorės bendradarbiavimo ir vystymosi platformą, kurią įgyvendinant 

Europos Parlamentas atlieka stebėtojo vaidmenį ir kurios tikslas yra nustatyti esamų 

dotacijų ir paskolų derinimo kryptis; mano, kad nei pilietinė visuomenė, nei EIB nėra 

tinkamai įtraukti į šią naują struktūrą; todėl ragina Komisiją tiesiogiai įtraukti pilietinę 

visuomenę į platformos darbus ir pripažinti, kad valdant platformą EIB atlieka unikalų 

vaidmenį, nes yra ES finansų institucija; 

30. atkreipia dėmesį į pokyčių darbotvarkėje Komisijos pasiūlytą lėšų telkimą pagal 

sektorius; pabrėžia, kad lėšų telkimas pagal sektorius neturi būti vykdomas tam tikrų šalių 

konkrečių poreikių patenkinimo sąskaita; pažymi, kad demokratinė atsakomybė yra 

paramos veiksmingumo pagrindas, taip pat pabrėžia, kad lankstumas ir dialogas su visais 

vystymosi proceso dalyviais, įskaitant pilietinės visuomenės atstovus ir vietos valdžios 

institucijas, turėtų būti svarbiausi nustatant sektorius, kuriuose telkiamos lėšos ir kurie bus 

įtraukti į nacionalines orientacines programas; 

31. ragina nedelsiant įgyvendinti AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliuciją 

dėl neįgaliųjų įtraukties besivystančiose šalyse, ypač jos 19, 20, 21 ir 22 straipsnius, 

siekiant užtikrinti, kad 11-asis Europos plėtros fondas būtų įtraukus ir visiems prieinamas; 

32. palankiai vertina tai, kad JT plėtojama iniciatyva „Tvari energija visiems“ gauna didelę 

paramą iš Sąjungos, t. y. 500 mln. EUR pagal 10-ąjį EPF, ir prašo skirti tokią paramą 

įgyvendinant 11-ąjį EPF; 

33. palankiai vertina tai, kad žemės ūkis, ypač parama šeimų ūkiams, yra vienas iš teminių 

prioritetų vykdant būsimą ES vystymosi politiką; primena įsipareigojimą, kurio nėra 

tinkamai laikomasi ir kurį prisiėmė AKR valstybės, pasirašydamos Maputu deklaraciją, 

10 proc. nacionalinio biudžeto įplaukų skirti žemės ūkiui ir kaimo plėtrai; 

34. primygtinai teigia, kad lėšų telkimas pagal temas neturi pakenkti bendrai iš biudžeto 

skiriamai pagalbai, nes naudojant šią paramą galima pagerinti paramos gavėjų valstybės 

finansų valdymą; tikisi, kad šiai priemonei bus skirtas svarbus vaidmuo 11-ajame EPF, 

stiprinant Komisijos ir AKR valstybių dialogą žmogaus teisių klausimais; 

Demokratinė kontrolė  

35. pabrėžia savanorišką Komisijos įsipareigojimą informuoti Europos Parlamentą apie 11-

ojo EPF strategijos dokumentus, tačiau apgailestauja, kad Europos Parlamentas neturi 

konkrečių galių imtis tokių priemonių, kokių imasi Komisija; primena, kad AKR ir ES 

jungtinė parlamentinė asamblėja šiame procese gali taip pat dalyvauti vykdant EPF 

strategijos dokumentų demokratinę kontrolę pagal Kotonu susitarimo 17 straipsnį, ypač jo 

2 dalies 3 įtrauką; 



36. primena, kad svarbu laikytis demokratinės atsakomybės principo, nustatyto paramos 

veiksmingumo darbotvarkėje; šiuo tikslu ragina Komisiją ir toliau teikti paramą stiprinant 

nacionalinių parlamentų ir audito rūmų gebėjimus AKR valstybėse ir informuojant 

pilietinę visuomenę, taip pat ragina AKR valstybes aktyviau įtraukti į veiklą savo šalių 

parlamentus siekiant užtikrinti, kad jie vėliau kontroliuotų, kaip mokamos šalies 

strategijos dokumentuose numatytos lėšos; palankiai vertina neįkainojamą Parlamentinės 

demokratijos skatinimo biuro darbą; rekomenduoja visoms ministerijoms dalyvauti 

nacionalinio įgaliojimus suteikiančio pareigūno ir atitinkamos Sąjungos delegacijos 

diskusijose siekiant užtikrinti, kad šiuose dokumentuose būtų išsamiai įvertinti vystymosi 

poreikiai atitinkamos šalies lygmeniu; 

37. mano, kad skiriant EPF lėšas ir stebint finansuojamus projektus, taip pat tiesioginę 

pagalbą nacionaliniams biudžetams, labai svarbu užtikrinti skaidrumą ir atskaitomybę; 

38. atkreipia dėmesį į neįkainojamą pilietinės visuomenės organizacijų ir vietos bei regionų 

valdžios institucijų indėlį teikiant pagrindines paslaugas, vykdant demokratinę kontrolę, 

remiant atskirtį patiriančias grupes ir skatinant žmogaus teises bei lyčių lygybę, taip pat 

ragina Komisiją, UŠT ir AKR šalis konsultuotis su pilietinės visuomenės organizacijomis 

ir vietos bei regionų valdžios institucijomis programuojant 11-ąjį EPF ir glaudžiai su 

jomis bendradarbiauti įgyvendinant ir vertinant šį fondą pagal Kotonu susitarimo 

2, 6 ir 70 straipsnius; ragina Komisiją į pažangos ataskaitas, kurias numatyta rengti 

vykdant 11-ojo EPF stebėseną, įtraukti dalį, kurioje būtų išsamiai apibūdinama 

konsultacijų, kurias Sąjungos delegacijos nacionaliniu lygmeniu vykdė su pilietinės 

visuomenės organizacijomis ir vietos bei regionų valdžios institucijomis, eiga; 

Vystymosi veiksmingumas 

39. dar kartą pažymi, kad bendras Sąjungos ir jos valstybių narių vykdomas paramos 

programavimas yra naudingas, nes taip galima pasiekti, kad ES vystymosi politika būtų 

matomesnė ir jos poveikis bei veiksmingumas didesni, drauge galima išvengti 

dubliavimosi ir švaistymo; tačiau pabrėžia, kad būtina išsamiau išnagrinėti ir paaiškinti 

taisykles, pateikiamas bendroje daugiamečio programavimo programoje; pabrėžia, kad 

ES delegacijos gali atlikti pagrindinį vaidmenį, nes jos šiam procesui turėtų suteikti 

daugiau skaidrumo, ypač įtraukdamos ne tik administracijas, bet ir susijusių paramą 

gaunančių valstybių ne valstybinius subjektus; 

40. ragina Komisiją atidžiai laikytis Kotonu susitarimo IV priedo 19C straipsnio pirmos 

pastraipos, pagal kurią būtina laikytis socialinių ir aplinkosaugos standartų siekiant 

sudaryti viešojo pirkimo sutartis, kurios AKR šalyse finansuojamos iš 11-ojo EPF, kad 

būtų skatinama taikyti tvaraus vystymosi ir įmonių socialinės atsakomybės principus;  

41. pabrėžia, kad kova su skurdu ir pastangos užtikrinti vystymosi veiksmingumą visų pirma 

priklauso nuo gebėjimo sutelkti pajamas nacionaliniu lygmeniu, todėl būtinas AKR ir ES 

partnerystės prioritetas – skatinti diegti veiksmingas ir teisingas mokesčių rinkimo 

priemones, siekiant gerinti mokesčių surinkimą ir užkirsti kelią mokesčių vengimui bei 

naudojimuisi mokesčių rojais;  

42. palankiai vertina Komisijos komunikatą „Požiūris į ES paramą trečiųjų šalių biudžetui 

ateityje“; primena Kotonu susitarimo 96 straipsnio svarbą – pagal šį straipsnį pagalbos 

teikimą valstybei galima sustabdyti, jeigu valstybė pažeidžia susitarimo principus;  



43. pažymi, kad parama biudžetui turi daug privalumų atskaitomybės požiūriu, t. y. tokiais 

atvejais atliekama kruopštesnė rezultatų analizė, esama didesnio politikos suderinamumo, 

didesnio nuspėjamumo ir geriausiai pasinaudojamos priemonėmis, kurios tiesiogiai 

naudingos žmonėms; 

44. pabrėžia, kad į moteris reikia žvelgti ne tik kaip pažeidžiamą gyventojų dalį, bet ir kaip į 

aktyvias dalyves skatinant vystymosi politiką; todėl pažymi, kad moterys atlieka labai 

svarbų vaidmenį mitybos ir apsirūpinimo maistu saugumo srityse, ypač pripažįstant faktą, 

kad jos sudaro 80 proc. žemės ūkio sektoriaus darbuotojų Afrikoje, nors joms vis dar retai 

suteikiama teisė į dirbamos žemės nuosavybę; taip pat pažymi, kad moterys įrodė savo 

gebėjimus spręsti problemas ir konfliktus, todėl ragina Komisiją ir AKR valstybes 

stiprinti moterų dalyvavimą veiksmų grupėse ir darbo grupėse; 

45. ragina Komisiją taikyti šiuos veiksmingumo rodiklius, nustatytus ES veiksmų plane dėl 

lyčių lygybės ir didesnių galių suteikimo moterims vystymosi srityje; 

46. prašo Komisijos pateikti Parlamentui pažangos ataskaitą, kaip įgyvendinamas ES 

veiksmų planas dėl lyčių lygybės ir daugiau teisių suteikimo moterims vystymosi srityje; 

o 

o     o 

47. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei Europos išorės 

veiksmų tarnybai (EIVT), valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir prireikus AKR 

valstybėms bei UŠT. 


