
AD\703217LT.doc PE398.683v02-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Vystymosi komitetas

2007/2286(INI)

15.1.2008

NUOMONĖ
Vystymosi komiteto

pateikta Konstitucinių reikalų komitetui

dėl Sutarties, iš dalies keičiančios Europos Sąjungos sutartį ir Europos 
bendrijos steigimo sutartį
(2007/2286(INI))

Nuomonės referentas: Thijs Berman



PE398.683v02-00 2/6 AD\703217LT.doc

LT

PA_NonLeg



AD\703217LT.doc 3/6 PE398.683v02-00

LT

PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad Lisabonos sutarties (naujoji Sutartis) 9C straipsnio 6 dalyje nustatoma, jog
„Užsienio reikalų taryba, vadovaudamasi Europos Vadovų Tarybos nubrėžtomis 
strateginėmis gairėmis, parengia išorinius Sąjungos veiksmus ir užtikrina, kad Sąjungos 
veiksmai būtų nuoseklūs“, 9E straipsnio 4 dalyje nustatoma, kad Komisijos pirmininko 
pavaduotojas (Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo politikai) 
„užtikrina Sąjungos išorinių veiksmų nuoseklumą“;

2. teigiamai vertina tai, kad naujosios Sutarties V skyriaus I antraštinės dalies 10a straipsnio 
2 dalyje tarp Sąjungos išorinių veiksmų tikslų aiškiai nurodoma, jog ji turi skatinti 
„besivystančių šalių ekonominį, socialinį ir aplinkos apsaugos tvarų vystymąsi, pirmiausia 
siekdama panaikinti skurdą“; taip pat nurodoma, kad ji turi padėti „tautoms, valstybėms ir 
regionams įveikti gaivalines nelaimes arba žmogaus sukeltas katastrofas“;

3. teigiamai vertina tai, kad Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) penktos dalies 
(Sąjungos išoriniai veiksmai) III antraštinėje dalyje (Bendradarbiavimas su trečiosiomis 
šalimis ir humanitarinė pagalba) vystomasis bendradarbiavimas traktuojamas kaip 
savarankiška politikos sritis, prilygstanti kitoms sritimis;

4. teigiamai vertina tai, kad Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (188j straipsnis) 
humanitarinė pagalba laikoma savarankiška Sąjungos, kuri yra didžiausia humanitarinės 
pagalbos teikėja pasaulyje, politikos sritimi; pabrėžia, kad dėl to trys institucijos po 
bendrų vaisingų svarstymų 2007 m. gruodžio 18 d. pasiekė sutarimą dėl humanitarinės 
pagalbos;

5. teigiamai vertina tai, kad SESV (188d straipsnis) nustatyta, jog pagrindinis Sąjungos 
vystomosios politikos tikslas „yra sumažinti, o ilgainiui ir panaikinti skurdą“; primygtinai 
ragina šį pagrindinį tikslą susieti su tūkstantmečio plėtros tikslų siekiu ir vertinti jį kaip 
2000 m. vykusiame JT aukščiausiojo lygio susitikime tūkstantmečio proga tarptautinės 
bendruomenės prisiimtų įsipareigojimų rezultatą;

6. teigiamai vertina tai, kad naujojoje Sutartyje į Europos Sąjungos išorės ir vidaus tikslus 
įtrauktos privalomosios vaikų teisių apsaugos nuostatos;

7. teigiamai vertina tai, kad SESV (188D straipsnis) reikalaujama, jog Sąjungos ir valstybių 
narių vystomojo bendradarbiavimo politikos veiksmai papildytų ir stiprintų vieni kitus, 
t. y. kad valstybės narės ir Sąjunga siektų labiau koordinuoti donorus ir geriau paskirstytų 
darbą, todėl pagalba būtų efektyvesnė;

8. tikisi, kad dėl Sąjungos ir valstybių narių tarpusavio papildomumo reikalavimo bus 
aiškesni Komisijos ir valstybių narių vaidmenys, kaip raginta 2007 m. birželio mėn. 
atliekant OECD Pagalbos vystymuisi komiteto (angl. DAC) tarpusavio vertinimą, bus 
pradėta vykdyti aktyvi bendra vystomoji politika, kurią taikant bus galima veiksmingiau 
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derinti įvairių valstybių narių politiką, taip pat bus išvengta valstybių narių ir Komisijos 
veiksmų dubliavimosi, taigi padidės sąnaudų ir pagalbos efektyvumas;

9. pabrėžia, kad pagal SESV 188d straipsnį „Sąjunga atsižvelgia į vystomojo 
bendradarbiavimo tikslus savo įgyvendinamos politikos srityse, kurios gali turėti įtakos 
besivystančioms šalims“; pabrėžia, kad tik teikiant pirmenybę vystomosios politikos 
nuoseklumui Sąjunga galės pasiekti vystymo tikslų ir įtvirtinti naujoje Sutartyje nurodytas 
vertybes; pabrėžia, kad 2008 m. atlikus bendrosios žemės ūkio politikos laikotarpio 
vidurio persvarstymą reikėtų imtis konkrečių ir ryžtingų veiksmų siekiant, kad ji visiškai 
atitiktų ES vystomosios politikos tikslus, pvz., sparčiai palaipsniui panaikinti prekybą 
iškraipančias subsidijas;

10. ragina, kad siekiant vystomosios politikos nuoseklumo administraciniu lygmeniu reikia 
turėti nuolatinį Vystymosi generalinį direktoratą, atsakingą už politikos nustatymą, 
politikos patarimus ir politikos valdymą ES vystomojo bendradarbiavimo srityje, o 
politiniu lygmeniu reikia Komisijos nario, kuris būtų atsakingas vien tik už ES vystomąją 
politiką visose besivystančiose šalyse ir kuris galėtų propaguoti ES vystomosios politikos 
interesus Komisijos narių kolegijoje ir Taryboje;

11. ragina Komisiją panaikinti esamą jos generalinių direktoratų struktūros ir kompetencijos 
nenuoseklumą politiniu ir biudžeto aspektais; ragina Vystymosi generaliniam direktoratui 
suteikti atsakomybę už visą ES vystomąją politiką, įskaitant bendradarbiavimą su AKR 
nepriklausančiomis besivystančiomis šalimis, ir priskirti EuropAid agentūrą Vystymosi 
generalinio direktorato kompetencijai;

12. kadangi dabartiniai ir būsimi ES išorės santykiai dažnai susiję su vystomuoju 
bendradarbiavimu, ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad pakankamai daug Vystymosi 
generalinio direktorato ir valstybių narių ministerijų specialistų dalyvautų steigiant išorės 
veiklos tarnybą ir dirbtų pačioje tarnyboje;

13. teigiamai vertina tai, kad išplėsta įprasta teisės aktų leidybos procedūra (bendro 
sprendimo), ir pabrėžia, kad šis išplėtimas turėtų reikšti, jog Parlamentas galės naudotis 
tikra ir veiksminga demokratinio tikrinimo teise visose Sąjungos vystomojo 
bendradarbiavimo politikos srityse;

14. pabrėžia, kad pats Parlamentas turi kuo veiksmingiau tvarkyti ir organizuoti savo darbą, 
kad galėtų efektyviai tikrinti, kaip įgyvendinami teisės aktai, pagal kuriuos turėtų įsigalioti 
naujosios Sutarties nuostatos;

15. apgailestauja, kad Taryba ir Komisija praeityje atsisakė pripažinti visišką Parlamento 
tikrinimo teisę; teigiamai vertina naujausius pakeitimus pagal tarpinstitucinį susitarimą dėl 
komitologijos kaip pirmąjį žingsnį šia linkme;

16. ragina išplėsti sritis, kurioms būtų taikoma ši reguliavimo procedūra su tikrinimu;

17. teigiama vertina tai, kad iš naujosios Sutarties išbraukta Europos bendrijos steigimo 
sutarties 179 straipsnio 3 dalis, pagal kurią į pastarosios sutarties taikymo sritį 
neįtraukiamas Europos vystymosi fondas (EVF), ir atkreipia dėmesį į tai, kad dėl to 
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atsiranda galimybė įtraukti EVF į biudžetą nekeičiant šios sutarties; ragina Tarybą ir 
Komisiją įtraukti EVF į Sąjungos biudžetą atliekant 2008 – 2009 m. laikotarpio vidurio 
persvarstymą, nes taip padidės svarbios Sąjungos vystomosios politikos dalies ir biudžeto 
demokratinis teisėtumas.
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