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PASIŪLYMAI

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

1. palankiai vertina tai, kad, priešingai negu nustatyta Europos Bendrijos steigimo sutarties 
177 straipsnio 1 dalyje, kurioje teigiama, jog Bendrijos vystomojo bendradarbiavimo 
politika papildo valstybių narių vykdomą šios srities politiką, Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 208 straipsnio 1 dalyje nustatoma, jog „Sąjungos ir valstybių narių 
vystomojo bendradarbiavimo politikos papildo ir stiprina viena kitą“; pabrėžia, kad taip 
Sąjungai suteikiama daugiau galimybių imtis iniciatyvos nustatant politiką, taigi ir geriau 
koordinuoti donorus, paskirstyti darbą bei veiksmingiau teikti pagalbą, tačiau tai taip pat 
reiškia, kad Sąjungos institucijoms, įskaitant Parlamentą, tenka didesnė atsakomybė; 

2. palankiai vertina tai, kad Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 208 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta, jog „Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politikos pagrindinis tikslas yra 
sumažinti, o ilgainiui ir panaikinti skurdą“; ir primygtinai ragina šį svarbų tikslą numatyti 
atsižvelgiant į rezultatus, gautus siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų; pakartoja, kad 
vykdant visų sričių politiką, kuri daro įtaką besivystančioms šalims, reikėtų vadovautis 
šiuo vystymosi siekiu ir kad Parlamentas atliks labai svarbų vaidmenį stebėdamas, kaip 
įgyvendinamas šis minėtojoje sutartyje numatytas siekis;

3. palankiai vertina tai, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 214 straipsnio 
nuostatas humanitarinės pagalbos teikimas pripažįstamas pilnaverte Sąjungos politikos, 
kurią vykdant turi būti vadovaujamasi tarptautinės teisės ir nešališkumo, neutralumo bei 
nediskriminavimo principais, sritimi; mano, kad III antraštinės dalies 1 skyriuje 
(„Vystomasis bendradarbiavimas“) ir 3 skyriuje („Humanitarinė pagalba“) nurodomas 
aiškus vystymosi ir humanitarinės pagalbos teikimo teisinis pagrindas ir atspindimas šių 
Sąjungos kompetencijos sričių, kurioms taikoma įprasta teisėkūros procedūra (bendro 
sprendimo priėmimo procedūra), vientisumas; 

4. primygtinai ragina nuo 2014 m. lapkričio 1 d. apribojus Komisijos narių skaičių (Europos 
Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Lisabonos sutartimi, 17 straipsnio 5 dalis) 
nepanaikinti Komisijos nario, atsakingo už vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės 
pagalbos teikimo klausimus, posto, kadangi šis asmuo, artimai bendradarbiaudamas su 
Sąjungos vyriausiuoju įgaliotiniu bendrai užsienio ir saugumo politikai, turi būti ir toliau 
atsakingas už Sąjungos vystymosi politiką, taip pat už generalinio direktorato bei už 
tarnybų, atsakingų už nustatomą politiką, už politikos konsultacijas ir už ES vystomojo 
bendradarbiavimo politikos valdymą, veiklą, siekiant užtikrinti, kad būtų nuosekliai 
vykdomi išorės veiksmai, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
208 straipsnio 1 dalyje: „Sąjunga atsižvelgia į vystomojo bendradarbiavimo tikslus savo 
įgyvendinamos politikos srityse, kurios gali turėti įtakos besivystančioms šalims“;

5. primygtinai ragina ES viduje skirti daugiau dėmesio vystymosi klausimams ir suformuoti 
administravimo struktūrą, kuri būtų atsakinga už šios srities politiką ir jos įgyvendinimą; 
pabrėžia, kad už vystymosi ir humanitarinės pagalbos klausimus atsakingas Komisijos 
narys turėtų tvirčiau nei dabar vadovauti šiai politikos sričiai;
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6. pabrėžia, kad įsteigus Europos išorinių veiksmų tarnybą Komisijai bus lengviau toliau 
spartinti už išorės veiksmus atsakingų generalinių direktoratų reformą ir paprastinti jų 
veiklos procedūras; primygtinai ragina įtraukti Parlamentą apibrėžiant Europos išorinių 
veiksmų tarnybos pobūdį; reikalauja, kad ši nauja tarnyba visapusiškai atsiskaitytų 
Parlamentui; vis dėlto ragina priskirti atsakomybę už vystomojo bendradarbiavimo 
politiką ir šios politikos įgyvendinimą Komisijos nariui, atsakingam už vystymosi ir 
humanitarinės pagalbos teikimo klausimus; 

7. teigia, kad siekiant vystymosi politikos darnos svarbu administraciniu lygmeniu įsteigti 
už vystymąsi atsakingą generalinį direktoratą, kuris būtų atsakingas už ES vystomojo 
bendradarbiavimo politikos formavimą, konsultavimą vystymosi politikos klausimais ir 
šios politikos valdymą;

8. pabrėžia, kad siekiant padidinti ES vystomojo bendradarbiavimo politika veiksmingumą 
reikėtų atsisakyti dabartinės praktikos, pagal kurią vystomojo bendradarbiavimo politika 
skaidoma į tris etapus, t. y. politikos numatymas, įtraukimas į programas ir 
įgyvendinimas; 

9. pabrėžia būtinybę užtikrinti nuoseklumą ir įtraukti į programas Afrikos, Karibų baseino ir 
Ramiojo vandenyno (AKR) šalių, Azijos ir Lotynų Amerikos šalių vystymosi ir 
humanitarinės pagalbos teikimo klausimus;

10. ragina Komisiją pašalinti 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;

11. palankiai vertina tai, kad sudarant susitarimus, kuriuose aprėpiamos sritys, kurioms 
taikoma įprasta arba speciali teisėkūros procedūra, reikalaujama Parlamento sutikimo 
(pritarimo) (jei Parlamento sutikimas būtinas) (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunktis); pabrėžia, kad taip bus užtikrinta daugiau 
skaidrumo ir Parlamentas galės vykdyti visų Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo 
politikos aspektų demokratinę priežiūrą;

12. pažymi, kad Lisabonos sutartyje vystomojo bendradarbiavimo srityje paliekama bendro 
sprendimo priėmimo procedūra (įprastinė teisėkūros procedūra); pabrėžia, kad tai turi 
reikšti, kad Europos Parlamentas turės realią veiksmingą visų ES vystomojo 
bendradarbiavimo politikos aspektų demokratinės priežiūros teisę;

13. palankiai vertina Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Lisabonos sutartimi, 
5 straipsnio 3 dalies nuostatas, pagal kurias numatoma, kad nacionaliniai parlamentai 
stebės, ar tinkamai laikomasi subsidiarumo principo; mano, kad, nacionaliniams 
parlamentams aktyviau dalyvaujant ES vystomojo bendradarbiavimo politikoje, Sąjungos 
ir valstybių narių lygmeniu vykdoma veikla geriau papildytų viena kitą ir visuomenė būtų 
geriau informuojama apie Sąjungos veiklą šioje srityje; pabrėžia, kad Europos 
Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turėtų kuo veiksmingiau tam pasirengti.

14. palankiai vertina tai, kad į Lisabonos sutartyje pateiktus ES išorės ir vidaus tikslus 
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įtrauktos įpareigojančios nuostatos dėl vaikų teisių apsaugos;

15. palankiai vertina tai, kad iš Lisabonos sutarties išbraukta Europos Bendrijos steigimo 
sutarties 179 straipsnio 3 dalis, pagal kurią Europos plėtros fondui (EPF) nebuvo 
taikomos Sutarties nuostatos; pažymi, kad tai suteikia galimybę įtraukti EPF į Sąjungos 
biudžetą iš naujo nepersvarsčius šios Sutarties; ragina Tarybą ir Komisiją įtraukti EPF į 
ES biudžetą per 2008–2009 m. laikotarpio vidurio persvarstymą ir taip padidinti svarbios 
ES vystymosi politikos dalies ir jos biudžeto demokratinį teisėtumą;

16. pabrėžia, kad tik skirdama daug dėmesio vystymosi politikos darnai Sąjunga galės 
įgyvendinti vystymosi tikslus ir ES vertybes, nurodytas Lisabonos sutartyje;

17. džiaugiasi, kad ES lygmeniu ketinama sukurti geriau organizuotą institucinę sistemą, 
skirtą koordinuoti Europos išorės santykių politiką, tačiau įspėja, kad vystymosi politika, 
norint, kad ji iš tiesų būtų veiksminga, turi būti paremta partneryste su šalimis gavėjomis 
ir nuosavybės teise.
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