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PASIŪLYMAI 

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. sveikina Europos Vadovų Tarybą 2004 m. birželio mėn. susitikime Briuselyje patvirtinus 
galutinį Konstitucinės sutarties tekstą, kuris yra sunkaus ir sudėtingo Europos Konvento dėl 
Europos ateities ir Tarpvyriausybinės konferencijos darbo rezultatas; 

2. mano, kad parengtas Konstitucinės sutarties projektas yra istorinis žingsnis Europos 
integracijos procese, nes jame pirmą kartą pripažįstama, kad vystymosi ir humanitarinė 
pagalba yra Europos Sąjungos paskirtį ir veiksmus apibrėžiantis principas ir pareiga; mano, 
kad pasiekimas, jog dabar visose ES politikos srityse turi būti atsižvelgiama į vystymosi 
politikos tikslus, yra svarbus pažangos rodiklis; 

3. pažymi, kad buvo sustiprintas Komisijos vaidmuo su prekybos susitarimais susijusiose 
derybose ir kad dabar Europos Parlamentas turi teisę, nors ir ribotą, gauti informacijos; 
mano, kad tai yra žingsnis didesnio veiksmingumo ir didesnio skaidrumo link; 

4. džiaugiasi tuo, kad patvirtinus Konstitucinę sutartį Europos Sąjunga įgis ilgai lauktą juridinio 
asmens statusą, kuris jai suteiks svaresnį balsą tarptautinėje arenoje, ypač palaikant santykius 
su Jungtinėmis Tautomis ir įvairiomis jos agentūromis; pabrėžia, kad dėl to sustiprės ES 
atstovavimas, jos atsakomybė padidės ir jos veikla taps veiksmingesnė, o jos galimybės 
palaikant santykius su besivystančiomis šalimis išaugs; be to, pabrėžia, kad Europos 
Sąjungos juridinio asmens statusas padės pagerinti dabartinių Komisijos delegacijų statusą 
visame pasaulyje, ypač Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno (AKR) šalyse, ir 
apskritai visame besivystančiame pasaulyje; 

5. pabrėžia, kad Konstitucinėje sutartyje įtvirtintas solidarumo su besivystančiomis šalimis 
principas tapo viena iš pagrindinių Europos Sąjungos tapatumą apibrėžiančių ir jos veiksmus 
nukreipiančių vertybių; 

6. primena, kad nuo pat Europos integracijos proceso pradžios Europos vidaus solidarumas, t. 
y. viena iš pagrindinių jos vertybių, pasirodė esanti Europos stabilumo ir taikos garantas; taip 
pat pabrėžia, kad palyginti su Europos solidarumo ištakomis, dabartinė ES žengė didžiulį 
žinsnį pirmyn, savo Konstitucinėje sutartyje pripažindama, kad solidarumo negalima apriboti 
savo teritorija ir tautomis, o reikia parodyti ir už savo sienų; 

7. sveikina pripažinus visuotinį solidarumą pagrindiniu įvairių ES politikos sričių principu ir 
džiaugiasi tuo, kad patvirtinus Konstitucinę sutartį visuotinis solidarumas paskatins ES veiklą 
vystymosi ir humanitarinės pagalbos srityje; tiki, kad solidarumui suteiktas visuotinis mastas 
padės užtikrinti taiką ir stabilumą visame pasaulyje; 

8. atkreipia dėmesį į tai, kad ankstesnė jo nuomonė rėmėsi Europos Konvento dėl Europos 
ateities parengtu pirminiu tekstu ir džiaugiasi tuo, kad galutiniame Konstitucijos tekste 
išsaugota didžioji dalis jo pasiekimų vystymosi politikos, tarptautinio bendradarbiavimo ir 
humanitarinės pagalbos srityse; todėl dar kartą pabrėžia tai, ką jau teigė savo ankstesnėje 
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Anderso Wijkmano1 parengtoje nuomonėje ir išvadose, kurias komitetas patvirtino 2003 m. 
liepos mėn.; 

9. tvirtai pritaria tam, kad tikslas panaikinti skurdą įtrauktas į Konstitucinę sutartį kaip 
svarbiausias ES vystymosi politikos tikslas, ir mano, kad tai labai svarbu; mano, kad ypač 
svarbu atsižvelgti į Tūkstantmečio vystymosi tikslus vykdant visą ES išorės veiklą; 

10. džiaugiasi, kad daugelis jo rekomendacijų, ypač susijusių su humanitarine pagalba, buvo 
įtrauktos į galutinį Konstitucijos tekstą, ir neutralumo principas tapo vienu iš pagrindinių 
Konstitucijos bruožų; 

11. tačiau apgailestauja, kad Tarpvyriausybinė konferencija nepriėmė kitų vystymosi politikos 
požiūriu svarbių pasiūlymų, pvz., įtraukti specialią antraštinę dalį apie „bendradarbiavimo 
vystymosi labui politiką“ arba aiškiai įvardyti tam tikrus pagrindinius ES bendradarbiavimo 
vystymosi labui politikos principus, pvz., partnerių lygybę arba tai, kad vystymosi strategijos 
priklauso toms šalims ir tautoms, su kuriomis jos yra susijusios, bei visų visuomenės 
sluoksnių, įskaitant pilietinę visuomenę, dalyvavimą politikoje; 

12. džiaugiasi tuo, kad su ES išorės veikmais susijusiose bendrosiose nuostatose „tinkamo 
valdymo“ principas buvo pripažintas vienu iš bendrų Europos Sąjungos išorės veiksmų 
tikslų; tačiau apgailestauja, kad „visuotinių viešųjų paslaugų teikimas“ nebuvo įtrauktas kaip 
vienas iš tų tikslų. 

13. pabrėžia, kad svarbu, jog vystymosi politika išlieka ir ES, ir valstyvių narių kompetencijos 
sritis, ir pažymi, kad tai reiškia, jog ES ir vlstybių narių vystymosi politika turi palildyti ir 
stiprinti vieną kitą, o įgyvendinimo būdus reikia suderinti, atsižvelgiant į konrečias šalis arba 
regionus; džiaugiasi tuo, kad Konstitucinėje sutartyje remiamas papildomumo principas; 
pabrėžia, kad ES programas ir išteklių padalijimą reikia planuoti ir valdyti pagal vystymosi 
tikslais grindžiamą ilgalaikį strateginį požiūrį; 

14. labai pritaria Konstitucijoje išreikštam įsipareigojimui užtikrinti skirtingų ES išorės veiklos 
sričių bei šių ir kitų politikos sričių darną; yra įsitikinęs, kad politikos sričių darna būtina 
norint pasiekti tikslą panaikinti skurdą, ir dar kartą pabrėžia, jog Parlamentas yra 
įsipareigojęs stebėti, kad ši darna būtų; 

15. pažymi, kad Konstitucinė sutartis yra aiškus pritarimo ilgai Europos Parlamento reikalautai 
nuostatai įtraukti Europos vystymosi fondą (EVF) į bendrąjį ES biudžetą ženklas; džiaugiasi 
Komisijos ketinimais įgyvendinti šiuos pokyčius ir pabrėžia, jog šiuo atveju svarbu užtikrinti, 
kad dabartinės EVF lėšos nebūtų skirtos kitiems regionams ar panaudotos kitais tikslais; 

16. atkreipia dėmesį į nuostatą, įtrauktą į Konstitucinę sutartį, įkurti Europos humanitarinės 
pagalbos savanorių korpusą, kuri yra akivaizdus ženklas, kad Europos Sąjunga domisi 
vystymosi sritimi; tačiau pabrėžia, kad ES laukia sunkus darbas, nes ji turi atkreipti ypatingą 
dėmesį į tai, kaip šis korpusas dirbs, ir priimti jo veikloje dalyvauti tik patyrusius savanorius; 
pareiškia nuomonę, kad ši iniciatyva turėtų sustiprinti humanitarinių krizių metu naudojamų 

                                                 
1 Vystymosi ir bendradarbiavimo komiteto nuomonė Konstitucinių reikalų komitetui „Dėl Europos Sąjungos 
Konstitucinės sutarties projekto ir Europos Parlamento nuomonės dėl Tarpvyriausybinės konferencijos sušaukimo“, 
patvirtinta 2003 m. liepos 10 d. (2003/0902(CNS)) – PE 326.747 
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žmogiškųjų išteklių darbo kokybės gerinimo ir profesionalumo ugdymo procesą, papildant 
jau esamas mokymo programas, glaudžiai bendradarbiaujant su NVO, sukuriant turimų 
išteklių registrą ir skleidžiant iš anksto nustatytus tinkamos veiklos būdus; ragina Komisiją 
atlikti ekonominius techninius tyrimus, kad ateityje būtų galima plėtoti šią nuostatą; pabrėžia 
poreikį pripažinti pilietinės ir karinės aplinkos skirtumą atliekant bendrus veiksmus 
nusiginklavimo, humanitarinių misijų, konfliktų prevencijos bei taikos palaikymo ir atkūrimo 
srityse, kaip teigiama III-309 straipsnio 1 dalyje; 

17. primena, kad jį labai neramina vaikų padėtis besivystančiose šalyse, kadangi nuo ligų, 
neraštingumo, alkio, prekybos žmonėmis ir seksualinio išnaudojimo visų pirma kenčia 
vaikai, ir jie net verčiami kariauti daugelyje ginkluotų konfliktų;  

18. todėl džiaugiasi, kad Konstitucinėje sutartyje vaiko teisėms skiriama didelė svarba ir 
pripažįstama, jog ES politika ir veiksmai šioje srityje bus vykdomi pagal Jungtinių Tautų 
Vaiko teisių konvenciją; 

19. taip pat pabrėžia savo didelį nerimą dėl moterų padėties besivystančiose šalyse ir 
susidomėjimą jų lemiamu vaidmeniu vystymosi procese; todėl džiaugiasi visomis 
Konstitucinės sutarties dalimis, kuriose remiamos moterų teisės ir lyčių lygybė, nes tai turės 
ypač didelę svarbą besivystančio pasaulio raidai apskritai, kaip pažymėta Pekino veiksmų 
platformoje ir Kairo veiksmų plane; su pasitenkinimu pažymi, kad lyčių aspektas, kuris pagal 
ankstesnę EB Steigimo sutartį buvo įtrauktas į visas politikos sritis, dabar dėl dviejų sutarčių 
sujungimo pradėtas taikyti ir visai ES išorės veiklai;1 

20. mano, kad vystymosi politikos ir humanitarinės atsakomybės požiūriu Konstitucinės sutarties 
turinį ir dvasią galima vertinti labai teigiamai;  

 

21. pažymi, kad yra pasiryžęs pritarti Konstitucinei sutarčiai ir visomis išgalėmis siekti, kad 
valstybės narės jai pritartų bei ratifikuotų ir ji kaip galima greičiau įsigaliotų. 
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1 Jungtinių Tautų pranešimas IV pasaulinėje konferencijoje moterų klausimais, Pekino deklaracija ir veiksmų 
platforma – Pekinas, 1995 m. rugsėjo 4–15 d. (A/CONF.177/20). 
http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en 
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