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Darnaus vystymosi tikslų rėmimas visame pasaulyje.
2019 m. bendra Europos Sąjungos ir jos valstybių narių suvestinė ataskaita

1 dalis. Įvadas
Jungtinių tautų darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.1 (Darbotvarkė iki 2030 m.) ir jos
17 darnaus vystymosi tikslų (DVT) yra tarptautinis skurdo panaikinimo ir darnaus vystymosi
planas. Todėl ji yra labai svarbi kaip bendra darbotvarkė, pagal kurią visos šalys turi imtis
veiksmų, kad patenkintų žmonių poreikius visoje planetoje. Europos Sąjunga ir jos valstybės
narės yra visapusiškai įsipareigojusios pačios įgyvendinti Darbotvarkę iki 2030 m. ir skatinti
jos įgyvendinimą pasauliniu mastu imdamosi įvairių išorės veiksmų. 2017 m. Europos
konsensuse dėl vystymosi2 (toliau – Konsensusas) pateikta nauja bendra ES ir jos valstybių
narių vystomojo bendradarbiavimo politika, kuria remiamas šis įgyvendinimas.
Šioje ataskaitoje trumpai apžvelgiama, kaip ES ir jos valstybės narės remia Darbotvarkės iki
2030 m. įgyvendinimą besivystančiose šalyse palaikydamos vystomąjį bendradarbiavimą. Ji
parengta vykdant Konsensuse nustatytą įsipareigojimą parengti tokią ataskaitą 2019 m., o
vėliau – kas ketverius metus. Ji susijusi su laikotarpiu po to, kai 2015 m. rugsėjo mėn.
Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priėmė Darbotvarkę iki 2030 m., ir ja prisidedama prie
ES ataskaitų, teikiamų 2019 m. Jungtinių Tautų aukšto lygio politiniame darnaus vystymosi
forume.
Šioje ataskaitoje apžvelgiama ES ir valstybių narių iki šiol padaryta pažanga ir tai, kaip jos
ketina toliau dėti pastangas. Iš ataskaitos matyti, kad jos bendrai prisidėjo prie visų DVT
įgyvendinimo visuose besivystančiuose pasaulio regionuose. Rengdamos ataskaitą ES ir jos
valstybės narės glaudžiai bendradarbiavo ir konsultavosi su kitais partneriais, įskaitant
Europos Parlamentą ir pilietinę visuomenę. Prie ataskaitos pridedamas ją papildantis
Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, kuriame pateikiama išsami informacija apie
pažangą, padarytą įgyvendinant kiekvieną DVT, įskaitant konkrečius ES ir jos valstybių narių
veiksmų pavyzdžius.
2 dalis. ES vertybės ir principai
ES ir jos valstybės narės nuosekliai ir tvirtai rėmė:
 daugiašalę, taisyklėmis pagrįstą visuotinę tvarką, kurios pagrindas – Jungtinės
Tautos;
 galimybę visiems gyventi oriai, užtikrinant ekonominę gerovę ir našumą, taikias
visuomenes, socialinę įtrauktį ir atsakomybę už aplinką, ir
 teisinę valstybę, demokratiją ir lygybės bei solidarumo principus.
ES ir jos valstybių narių požiūris į pasaulines problemas visiškai atitinka Darbotvarkę iki
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2030 m., taip pat Adis Abebos vystymosi finansavimo3 veiksmų darbotvarkę ir Paryžiaus
susitarimą dėl klimato kaitos4. Darbotvarkės iki 2030 m. ir kitų susitarimų įgyvendinimas yra
ES išorės veiksmų pagrindas. Visuotinėje ES užsienio ir saugumo politikos strategijoje5
numatoma bendra susietos, patikimos ir reaguojančios ES aktyvaus dalyvavimo pasaulyje
vizija. Tikslas – išsamiai ir strategiškai įgyvendinti DVT taikant požiūrį, apimantį jų tarpusavio
sąsajas, ir atsižvelgiant į ES ir jos valstybių narių veiksmų poveikį visais lygmenimis. ES ir jos
valstybės narės taip pat įsipareigojusios nuosekliau ir labiau koordinuotai bendradarbiauti,
siekdamos remti Darbotvarkę iki 2030 m.
ES ir jos valstybės narės įgyvendino teisėmis grindžiamą požiūrį į vystomąjį
bendradarbiavimą, apimantį visas žmogaus teises. Jos skatino įtrauktį ir dalyvavimą,
nediskriminavimą, lygybę ir teisingumą, skaidrumą ir atskaitomybę. Jos siekė užtikrinti, kad
niekas nebūtų pamirštas, kad ir kur gyventų, taip pat nepaisant tautybės, lyties, nuomonės,
amžiaus, negalios, religijos ar įsitikinimų, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės,
migranto statuso ar kitų veiksnių.
Lyčių lygybė yra viena pagrindinių ES vertybių, įtvirtintų ES teisės ir politikos sistemoje.
Moterys ir mergaitės yra itin svarbi vystymosi ir pokyčių varomoji jėga. Lyčių lygybė turi
didelę reikšmę darniam vystymuisi.
Lyčių lygybė
ES ir jos valstybės narės skatino visapusišką žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
įgyvendinimą ir siekė užtikrinti, kad visos moterys ir mergaitės galėtų visapusiškai naudotis
jomis, įskaitant mergaičių ir moterų fizinės bei psichinės neliečiamybės užtikrinimą,
pastangas panaikinti prekybą žmonėmis, mergaičių ir moterų socialinių ir ekonominių teisių
skatinimą, taip pat jų balso ir dalyvavimo sprendimų priėmimo procese stiprinimą. Tai
atspindi iniciatyva „Spotlight“6, 2017 m. pradėta daugiametė pasaulinė ES ir JT partnerystė,
skirta visų formų smurtui prieš moteris ir mergaites panaikinti. ES indėlis į iniciatyvą –
500 mln. EUR, skirti išsamiam šalių programavimui keliose šalyse, kurį papildo regioninės
programos. ES ir jos valstybės narės taip pat dirbo siekdamos suteikti galių moterims ir taip
padidinti verslo našumą bei paskatinti ekonomikos augimą, socialinę sanglaudą ir socialinį
teisingumą. 2017 m. jos skyrė per 25 mlrd. EUR lyčių lygybei paremti7.
3 dalis. Pažanga įgyvendinant Darbotvarkę iki 2030 m.
Pagrindinis ES ir jos valstybių narių vystomojo bendradarbiavimo politikos tikslas – skurdo
panaikinimas. Siekdamos įgyvendinti DVT jos sustiprino pastangas, kad išspręstų skurdo ir
socialinės atskirties problemą, kartu remdamos tvarų ekonomikos augimą.
Ypač didelio skurdo sumažinimas yra vienas iš pastarųjų 30 metų pasaulinės sėkmės istorijų
pavyzdžių. Tačiau vis dar yra svarbių uždavinių, taip pat ir mažiausiai išsivysčiusiose šalyse
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(LDC) bei konflikto paveiktose šalyse, ypač Užsachario Afrikoje. Be to, daugelyje šalių
padidėjo nelygybės problema.
3.1 skirsnis. Pažangos, susijusios su keturiais aspektais (žmonėmis, planeta, gerove ir
taika), suvestinė
Žmonės
ES ir jos valstybės narės sustiprino savo pastangas žmogaus socialinės raidos srityje. Jos siekė
užtikrinti:
 visiems prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas;
 visiems prieinamas kokybiškas švietimo ir mokymo paslaugas;
 tinkamą ir tvarią socialinę apsaugą;
 deramą darbą visiems sveikoje aplinkoje ir
 bado ir netinkamos mitybos panaikinimą.
Pavyzdžiui, jos rėmė daugiau kaip 100 milijonų žmonių žemės ūkio ir apsirūpinimo maistu bei
mitybos saugumo srityse, taip pat padėjo daugiau kaip 100 milijonų žmonių lengviau
pasinaudoti sveikatos priežiūros ir švietimo paslaugomis8. Jos teikė paramą įtraukiam
mokymuisi visą gyvenimą ir teisingam bei kokybiškam švietimui, taip pat ir krizinėse
situacijose, ir dėjo daugiau pastangų siekdamos užtikrinti, kad kiekvienas asmuo turėtų žinių,
įgūdžių, gebėjimų ir teisių, kad galėtų gyventi oriai ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei
padėti savo bendruomenėms.
Darbotvarkėje iki 2030 m. nauju prioritetu tapo kova su nelygybe, įskaitant principą, pagal
kurį niekas neturi būti pamirštas. Nuo 2015 m. ES ir valstybės narės sprendė nelygybės
problemą šalyse partnerėse, taip pat teikdamos paramą integraciniam augimui, skatindamos
socialinės apsaugos sistemas bei socialinę įtrauktį ir bendradarbiaudamos su šalimis
partnerėmis kuriant progresines mokesčių sistemas.
ES ir jos valstybės narės taip pat skyrė daug pastangų tam, kad kartu su šalimis partnerėmis
sukurtų veiksmingą migracijos politiką. Atlikdamos šį darbą jos





skatino stabilumą nestabiliose valstybėse;
padidino valdžios institucijų pajėgumus teikti svarbiausias paslaugas;
skatino aplinką tausojančius ekonomikos augimo modelius ir
pradėjo spręsti didelių perlaidoms taikomų įkainių problemą.

Jos skatino perkeltųjų asmenų orumą, atsparumą ir pajėgumus, taip pat jų įtraukimą į
priimančiųjų bendruomenių ekonominį bei socialinį gyvenimą.
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Judumas ir migracija.
Migracija yra pasaulinė problema. Norint sėkmingai ją valdyti reikia bendrai prisiimti
pasaulinio masto atsakomybę ir imtis ilgalaikio bendradarbiavimo. ES ir jos valstybės narės
rėmė trečiąsias kilmės, tranzito ir kelionės tikslo šalis, siekdamos paremti bendrą gerai
valdomą saugios, tinkamos ir teisėtos migracijos politiką. ES visapusiškai įtraukė migracijos
klausimą į santykius su savo išorės partneriais. Vystymosi programos padėjo spręsti
pagrindines neteisėtos migracijos priežastis, pavyzdžiui per ES skubiosios pagalbos Afrikai
patikos fondą9 ir teikiant paramą konfliktų prevencijai, geram valdymui bei darbo vietų
kūrimui.

Planeta
Klimato kaitos poveikis kelia didelę grėsmę vystymosi teikiamai naudai, stabilumui ir gerovei
bei viso pasaulio aplinkai. Poveikis klimatui prisideda prie pragyvenimo šaltinių netekimo,
priverstinio gyventojų perkėlimo ir konfliktų. Siekiant užtikrinti taikesnį ir saugesnį pasaulį,
labai svarbu didinti atsparumą klimato kaitai. Finansiniai srautai ir investicijos turėtų būti
nukreipti į klimatui poveikio nedarančias technologijas ir įmones.
Daugiau kaip 70 proc. skurstančių asmenų visame pasaulyje gyvena kaimo vietovėse10 ir jų
pragyvenimas tiesiogiai priklauso nuo biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų. Tačiau
šioms sistemoms kyla didelė grėsmė. Geresnis gamtos išteklių valdymas atlieka

pagrindinį vaidmenį sprendžiant biologinės įvairovės nykimo ir klimato kaitos
problemą ir kartu skatinant įmonių konkurencingumą bei tvarių darbo vietų
kūrimą. Nuo 2015 m. ES įgyvendina iniciatyvą „Biologinė įvairovė gyvenimui11“, siekdama
 apsaugoti ekosistemas;
 kovoti su nusikaltimais laukinei gamtai ir
 skatinti žaliąją ekonomiką besivystančiose šalyse.

Daugelis ES valstybių narių įtraukė aplinkos apsaugą, efektyvų išteklių
naudojimą ir klimato kaitą kaip neatskiriamas savo vystomojo
bendradarbiavimo strategijų dalis, pavyzdžiui, į ekosistemų apsaugos, taršos
mažinimo ir žaliųjų darbo vietų kūrimo programas, taip pat į tvaraus vartojimo
ir gamybos bei tvarios urbanizacijos skatinimo programas.
ES aktyviai siekė skatinti plačiau taikyti jos pačios praktiką tvariosios energijos srityje, kartu
atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes besivystančiose šalyse. Siekdama Paryžiaus susitarimo
dėl klimato kaitos ir Darbotvarkės iki 2030 m. sąveikos ji vengė dubliavimosi, sumažino
administracines sąnaudas ir skatino abiem pusėms naudingą požiūrį.
ES ir jos valstybės narės teikė paramą besivystančioms ir besiformuojančios rinkos
ekonomikos šalims pereinant prie žiedinės ekonomikos, taip pat rengiant nacionaliniu
9
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lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus pagal Paryžiaus susitarimą ir juos
įgyvendinant. ES skyrė 3,7 mlrd. EUR tvariosios energijos finansavimui 2014–2020 m. ir
artėja prie tikslo:
 suteikti galimybę naudotis energijos ištekliais maždaug 40 milijonų žmonių;
 suteikti papildomus 6,5 gigavato atsinaujinančiosios energijos pajėgumus ir
 sutaupyti maždaug 15 milijonų tonų išmetamo CO2 kiekio per metus taikant
energijos vartojimo efektyvumo priemones12.
Tvari energetika ir klimato kaita
2017 m. ES ir jos valstybės narės skyrė per 23 mlrd. EUR13, kad paremtų besivystančias šalis,
siekiančias spręsti klimato kaitos problemą ir prie jos prisitaikyti. Į šią sumą įeina
2,6 mlrd. EUR, kuriuos skyrė Europos investicijų bankas (EIB) – ES bankas, įsipareigojęs iki
2020 m. klimato politikos veiksmams skirti 35 proc. už ES ribų vykdomos savo veiklos. Šalys
partnerės, siekdamos įgyvendinti Darbotvarkę iki 2030 m. ir Paryžiaus susitarimą, vis dažniau
svarsto tvariosios energijos klausimą kaip daugelį sričių apimantį klausimą, taip pat kaip
ekonomikos augimo ir tvaraus vystymosi skatinimo priemonę. ES Pasaulinio kovos su klimato
kaita aljanso plius (PKKKA+) pavyzdinė iniciatyva14 padeda labiausiai pažeidžiamoms pasaulio
šalims spręsti klimato kaitos problemą pasitelkiant daugiau kaip 70 projektų.

Gerovė
Nuo 2015 m. ES ir jos valstybės narės skatina tvarų integracinį augimą ir deramų darbo vietų
kūrimą besivystančiose šalyse, taip pat skatina socialinę apsaugą. Pirmiausia buvo siekiama
padėti šalims partnerėms kurti integracinės ir tvarios ekonominės plėtros politikos
programas. Buvo vykdomi šie veiksmai:
 parama biudžetui siekiant suteikti galimybę valdžios institucijoms sutelkti vidaus
išteklius ir veiksmingai juos panaudoti;
 dotacijų ir paskolų derinimas, biudžeto garantijos ir kitos novatoriškos finansinės
priemonės siekiant sutelkti viešąsias paskolas ir privačias investicijas ir
 pagalba prekybai siekiant padėti besivystančioms šalims pasinaudoti išplėstos
prekybos su ES teikiama nauda.
Nuo 2016 m. darbo vietų kūrimas tapo aiškiu paramos biudžetui tikslu. ES ėmė aktyviau

naudoti garantijas, kad sumažintų investicijų riziką darnaus vystymosi ir darbo
vietų kūrimo srityje, derindama jas su technine pagalba ir, tam tikrais atvejais,
parama biudžetui.
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Investicijos ir prekyba
Europos išorės investicijų planas15 yra įvairiapusės priemonės, skirtos darniam vystymuisi
skatinti kuriant gerovę ir darbo vietas, ypač moterims ir jaunimui, pavyzdys. Iki 2018 m. ji
investavo 3,7 mlrd. EUR, o tai paskatino daugiau kaip 37,1 mlrd. EUR papildomų viešųjų ir
privačių investicijų, skirtų ekonominei ir socialinei plėtrai Afrikoje ir Europos kaimynystėje
pagerinti. Padaryta didelė pažanga siekiant iki 2020 m. pritraukti 44 mlrd. EUR investicijų.
Išorės investicijų planas įgyvendinamas ypatingą dėmesį skiriant šalims, kuriose, kaip
nustatyta, yra nestabili padėtis ir vyksta konfliktai, mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir labai
įsiskolinusioms neturtingoms šalims. ES atnaujinta 2017 m. pagalbos prekybai strategija16
padeda šalims partnerėms, ypač mažiausiai išsivysčiusioms šalims, gauti didesnę ES prekybos
susitarimų ir vienašalių lengvatų sistemų teikiamą naudą.
Taika
Daugelis pasaulio regionų susiduria su sunkumais, kylančiais dėl atviro konflikto arba smurto
visuomenėje ir įtampos, kurie kelia grėsmę žmogaus teisėms ir demokratijai. ES ir jos
valstybės narės taiko integruotą požiūrį į konfliktų prevenciją ir taikos kūrimą, apimantį:
 ankstyvąjį perspėjimą ir analizę;
 humanitariniais principais grindžiamą humanitarinę pagalbą17;
 tarpininkavimą per konfliktus ir jų sprendimą, pagrindinių konflikto priežasčių
sprendimą ir atsigavimą po konfliktų ir
 esminio moterų vaidmens šiuose procesuose skatinimą.
Nuo 2015 m. jos skiria daugiau dėmesio konfliktų nualintoms ir nestabilioms valstybėms. Jos
prisidėjo kuriant tarptautinę taiką ir saugumą rengdamos operacijas bei mokymus ir
ypatingą dėmesį skirdamos prevencijai ir tarpininkavimui. Jos taip pat ėmėsi spręsti klimato
kaitos ir aplinkos būklės blogėjimo problemas, kurios yra tarp didžiausių atsirandančių
grėsmių taikai ir saugumui.
ES ir jos valstybės narės yra vienos iš tvirčiausių demokratijos, žmogaus teisių, gero valdymo
ir teisinės valstybės rėmėjų. Jos padėjo valdžios institucijoms teikti būtinas paslaugas,
užtikrinti teisę kreiptis į teismą ir skatinti lyčių lygybę. Jos ėmėsi spręsti vis mažėjančios
erdvės piliečių ir politinėms diskusijoms bei dalyvavimo problemą stiprindamos pilietinę
visuomenę. 2017 m. jos skyrė beveik 30 mlrd. EUR paramą dalyvavimu grindžiamam
vystymuisi ir geram valdymui.
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Demokratija, teisinė valstybė, žmogaus teisės ir geras valdymas
ES įsipareigojimas puoselėti demokratiją, teisinę valstybę, žmogaus teises ir gerą valdymą
įtrauktas į dabartinį Veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje18. Šis planas
sustiprino demokratiją, ypatingą dėmesį skiriant atstovaujamajai ir dalyvaujamajai
demokratijai, politiniam pliuralizmui, skaidrumui ir atskaitomybei. Pagal jį buvo remiami
parlamentai, politinės partijos ir pilietinė visuomenė, taip pat jame nustatytas prioritetas
įveikti neigiamas tendencijas, kaip antai dezinformacijos kampanijas, piktnaudžiavimą
didžiaisiais duomenimis ir mažėjantį pasitikėjimą demokratinėmis institucijomis.

3.2 skirsnis. Pasiekti didesnę pažangą, daug kur taikant integruotą požiūrį
Dirbti kartu siekiant įgyvendinti kelis DVT
Nuo 2015 m. ES ir jos valstybės narės vis dažniau taiko susietą požiūrį į vystomąjį
bendradarbiavimą. Programos, kuriomis siekiama užtikrinti žmonių saugumą tokiuose
sektoriuose, kaip žemės ūkis, padėjo įgyvendinti įvairius DVT:





gerindamos produktyvumą;
padėdamos kurti darbo vietas;
skatindamos efektyviau naudoti vandenį ir energiją ir
saugodamos biologinę įvairovę ir taip prisidėdamos prie įvairių DVT įgyvendinimo.

Įgyvendinant Afrikos ir ES partnerystę19 vykdomas ministrų dialogas, kad būtų nustatytas
bendras požiūris į žemės ūkį, pavyzdžiui, siekiant remti tvarumą ir jaunimą.
Reikia taikyti daugiau šių koordinuotų metodų ir geresnę ataskaitų dėl bendros naudos
teikimo tvarką.

Jaunimas
Siekdamos remti jaunimą kaip pokyčių varomąją jėgą, ES ir jos valstybės narės rėmė
aktyvų jaunimo dalyvavimą taikos procesuose, prisidėjo prie užimtumo galimybių
kūrimo, taip pat ir skirtų jaunoms moterims, rėmė veiksmingą švietimo ir profesinio

mokymo politiką, daugiau galimybių jaunimui naudotis skaitmeninėmis
technologijomis bei paslaugomis, jaunimo teisių stiprinimą ir jų dalyvavimą
sprendžiant viešuosius klausimus. 2018 m. rugsėjo mėn. sukurto Afrikos ir Europos
tvarių investicijų ir darbo vietų kūrimo aljanso20 tikslas – kurti tvarias užimtumo galimybes
Afrikoje, ypatingą dėmesį skiriant tam, kad moterims ir jauniems žmonėms būtų suteikti
18

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/
eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_en_2.pdf
19
https://africa-eu-partnership.org/en/partnership-and-joint-africa-eu-strategy
20
https://www.africa-eupartnership.org/sites/default/files/documents/en_communication_on_a_new_alliance.pdf
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darbo rinkos paklausą atitinkantys įgūdžiai.

Vystymosi derinimas su kitomis politikos sritimis
ES ir jos valstybės narės siekė užtikrinti, kad vystymosi politika būtų suderinta su kitomis
politikos sritimis, pavyzdžiui, taikos ir stabilumo, prekybos ir investicijų, energetikos, žemės
ūkio, aplinkosaugos ir klimato kaitos bei migracijos politika, nes šios sritys daro didelį bendrą
poveikį tvariam vystymuisi šalyse partnerėse.
ES ir jos valstybės narės teikė techninę, finansinę ir politinę paramą siekdamos spręsti
pagrindines nesaugumo bei konfliktų priežastis ir skatinti stabilumą. Geras pavyzdys –
Visuotinėje strategijoje nustatytas integruotas požiūris į konfliktus ir krizes, kuris

stiprina humanitarinių, darnaus vystymosi ir taikos stiprinimo veiksmų
sinergiją, siekiant:





užkirsti kelią smurtiniams konfliktams ir juos spręsti;
didinti nukentėjusių gyventojų atsparumą;
mažinti krizių riziką ateityje ir
padėti pagrindą darniam vystymuisi.

Kitas visapusiško požiūrio, skirto šalims partnerėms Afrikoje remti, pavyzdys – ES skubiosios
pagalbos Afrikai patikos fondas, kuriuo siekiama puoselėti ilgalaikį stabilumą ir pašalinti
destabilizavimo, priverstinio gyventojų perkėlimo ir neteisėtos migracijos veiksnius, kuriant
sąsajas tarp vystymosi, konfliktų prevencijos ir trumpalaikių reagavimo į krizes priemonių.
ES nuolat skatino prekybą su besivystančiomis šalimis sudarydama prekybos susitarimus,
įskaitant ekonominės partnerystės susitarimus su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno
valstybėmis, taip pat lengvatinius prekybos režimus pažeidžiamoms besivystančioms šalims,
įskaitant mažiausiai išsivysčiusias šalis. ES yra atviriausia rinka besivystančioms šalims ir
svarbiausia eksporto rinka mažiausiai išsivysčiusioms šalims. 2017 m. ji importavo prekių už
68 mlrd. EUR iš šalių, besinaudojančių trimis Bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos21
bendrosiomis priemonėmis. Vykdydama prekybos politiką ES vis daugiau dėmesio skiria
tvarumo aspekto stiprinimui.
Politikos suderinamumas vystymosi labui
Politikos suderinamumo vystymosi labui22 tikslas – padidinti teigiamą ir sumažinti neigiamą
ES politikos poveikį besivystančioms šalims, skatinti ES politikos krypčių sinergiją ir taip
padidinti vystymosi veiksmingumą. Tai yra esminis ES pastangų didinti vidaus ir išorės
politikos nuoseklumą remiant DVT aspektas. Politikos suderinamumas vystymosi labui labai
prisideda prie platesnio masto politikos suderinamumo darnaus vystymosi labui
įsipareigojimų.

21

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-ofpreferences/index_en.htm
22
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en
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Komisija į savo bendrą darbą įtraukė politikos suderinamumą vystymosi labui įgyvendindama
Darbotvarkę iki 2030 m. Pavyzdžiui, vandenynų valdymo srityje ES reglamentas dėl
neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos23 ir Europinė plastikų
žiedinėje ekonomikoje strategija24 yra svarbios priemonės, naudingos besivystančioms
šalims. Migracijos srityje Komisija priėmė įvairių priemonių, atsižvelgdama į besivystančių
šalių patiriamus sunkumus. 2017 m. ES ėmėsi naujų prioritetinių veiksmų25, skirtų kovai su
prekyba žmonėmis ES.
4 dalis. Partnerystės ryšiai
ES ir jos valstybės narės yra įsipareigojusios:
 glaudžiau dirbti kartu remiant DVT;
 plėtoti partnerystės ryšius, labiau atsižvelgiant į besivystančios šalies poreikius ir
aplinkybes ir
 plėtoti stipresnius partnerystės ryšius su kitais vystymosi proceso dalyviais.
Jos kartu išlieka didžiausiu oficialios paramos vystymuisi (OPV) teikėju ir 2018 m. skyrė
74,4 mlrd. EUR. Jos dirbo siekdamos skatinti, kad būtų nuosekliai derinama:
 veiksminga politika ir institucijų darbas šalyse partnerėse;
 vidaus išteklių sutelkimas didžiausią dėmesį skiriant sritims, kurioms to reikia
labiausiai;
 privačios investicijos; taip pat
 tikslinė OPV, skiriama atsižvelgiant į šalies aplinkybes ir papildanti kitus išteklius.
4.1 skirsnis. Glaudesnis darbas drauge
Vystomojo bendradarbiavimo srityje ES ir jos valstybės narės dirbo nuosekliau ir labiau
koordinuotai ir taip padidino savo veiksmingumą, poveikį bei atskaitomybę.
Remdamosi tvirta bendrų tikslų ir veiksmų sistema, nustatyta Darbotvarkėje iki 2030 m., ES ir
jos valstybės narės skatino aktyviau imtis bendro darbo, kuriuo buvo sumažinta šalių
partnerių valdžios institucijoms tenkanti našta ir suteikta galimybė daugiau dėmesio skirti jų
svarbiausiems prioritetams. ES ir jos valstybės narės veiksmingiau dalijosi tyrimų rezultatais,
ekspertinėmis žiniomis bei ištekliais.
ES ir jos valstybių narių bendras darbas buvo vis labiau grindžiamas parama DVT. 2019 m.
vasario mėn. bendras programavimas26 buvo patvirtintas 23-ose šalyse partnerėse ir buvo
rengiamas dar 36-iose. Taip pat rengiamos bendros rezultatų sistemos siekiant geriau
įvertinti bendrą ES ir valstybių narių poveikį remiant DVT įgyvendinimą.
ES, EIB ir valstybės narės taip pat nuosekliau dirbo ekonominės diplomatijos srityje. Iki
2018 m. buvo sutarta dėl daugiau kaip 100 šalių veiksmų planų siekiant pagerinti politikos

23

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1010-20130917&from=EN
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-brochure.pdf
25
COM(2017) 728 final, https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/commission-sets-outpriorities-step-eu-action_en.
26
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness/joint-programming_en
24
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suderinamumą ir skatinti tarptautinę prekybą, taip pat visuotinę taisyklėmis pagrįstą ir
sąžiningą prekybos sistemą, kuri būtų teisinga ir atvira bei naudinga visiems.
ES ir jos valstybės narės yra visapusiškai įsipareigojusios laikytis vystymosi veiksmingumo
principų ir nuosekliai dirba juos skatindamos. Visuotinės veiksmingo vystomojo
bendradarbiavimo partnerystės stebėsenos ataskaitose27 pateikiami puikūs jų rezultatai,
susiję su jų bendradarbiavimo pritaikymu prie besivystančių šalių prioritetų. Kalbant apie
skaidrumą, ES kas mėnesį paskelbia duomenis Tarptautinei paramos skaidrumo iniciatyvai28.
Bendro programavimo pavyzdžiai
ES ir jos valstybės narės dirba Malyje dėl naujo bendro programavimo laikotarpiui po
2020 m. Šalyje, turinčioje tokių vystymosi, humanitarinių ir saugumo problemų, bendras
Europos atsakas dalyvaujant visoms ten dirbančioms ES valstybėms narėms yra gyvybiškai
svarbus. Kambodžai skirtos 2014–2018 m. Europos vystomojo bendradarbiavimo strategijos
stebėsenos ataskaita29 Kambodžoje buvo panaudota kaip pagrindas plėtojant bendrą politinį
dialogą su vyriausybe ir kitomis institucijomis, įskaitant Kambodžos parlamentą bei pilietinę
visuomenę.
4.2 skirsnis. Glaudesnis darbas su šalimis partnerėmis
Tvirtesnis partnerystės ryšiai, pritaikyti prie besivystančios šalies aplinkybių
Nuo 2015 m. ES ir jos valstybės narės stiprino paramą besivystančioms šalims partnerėms
skatindamos jas atsižvelgti į DVT rengiant nacionalines planavimo priemones, sudarant
biudžetą ir juos įgyvendinant. Tai buvo daroma vis įvairesniais būdais atsižvelgiant į
konkrečius poreikius tose šalyse, kurioms labiausiai reikia pagalbos, ypač mažiausiai
išsivysčiusiose, pažeidžiamose ir konfliktą išgyvenančiose šalyse, kuriose yra mažiausiai
galimybių surinkti finansinių išteklių.
Mažiausiai išsivysčiusiose šalyse ES ir jos valstybių narių teikiama OPV sudarė didelę dalį
nacionalinių vyriausybių turimų išteklių, skirtų pagrindinėms paslaugoms teikti. 2017 m.
bendrųjų nacionalinių pajamų dalis, kurią kaip OPV ES ir jos valstybės narės skyrė mažiausiai
išsivysčiusioms šalims, padidėjo nuo 0,11 proc. iki 0,12 proc., tačiau vis dar atsiliekama nuo
bendro ES tikslo trumpuoju laikotarpiu pasiekti 0,15–0,20 proc., o iki 2030 m. – 0,20 proc.
Nestabilios ir nuo konfliktų nukentėjusios šalys susiduria su ypatingais sunkumais vystomojo
bendradarbiavimo srityje. 2017 m. 21 mlrd., arba 27,7 proc., ES vystomojo
bendradarbiavimo biudžeto buvo skirta nestabilioms valstybėms.
Peržiūrėta Europos kaimynystės politika30 (EKP) prisidedama prie padėties stabilizavimo ES
artimiausiose kaimyninėse šalyse – tai yra svarbiausias jos tikslas. Ji užtikrina diferencijuotą
požiūrį į partneres, atsižvelgiant į skirtingas aplinkybes ir ES interesus. Ši politika suteikia
tvirtą pagrindą remiant reformas šiose srityse:

27

http://effectivecooperation.org/monitoring-country-progress/country-and-territory-monitoringprofiles/
28
https://iatistandard.org/en/
29
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_strategy_first_monitoring_report_en.pdf
30
https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/european-neighbourhood-policy-enp_en
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 gero valdymo, demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisių srityse;
 integracinės ekonominės ir socialinės plėtros, darbo vietų ir galimybių jaunimui
kūrimo, taip pat bendradarbiavimo su partnerėmis energetinio saugumo ir klimato
kaitos srityse;
 saugumo, kovos su terorizmu, kovos su radikalėjimu politikos ir konfliktų prevencijos
srityse ir
 migracijos ir judumo srityje šalinant pagrindines neteisėtos migracijos priežastis
kartu skatinant saugų ir teisėtą judumą.
EKP prioritetai labai padeda skatinti tvarumą šiose šalyse ir jų gebėjimą įgyvendinti DVT.
Labiau pažengusios besivystančios šalys yra svarbios įgyvendinant Darbotvarkę iki 2030 m.,
nes jos kaip didelės ekonomikos turi vis daugiau įtakos pasaulinio masto problemoms, kaip
antai klimato kaitai. ES ir jos valstybės narės, vykdydamos Darbotvarkę iki 2030 m., užmezgė
novatoriškus santykius su tokiomis šalimis.
Novatoriškas bendradarbiavimas su pažangesnėmis besivystančiomis šalimis
ES ir jos valstybės narės sustiprino partnerystės ryšius su įvairiomis labiau pažengusiomis
besivystančiomis šalimis, įskaitant Aziją ir Lotynų Ameriką, skirtas DVT įgyvendinti. Šie
santykiai neapsiriboja tradiciniu OPV panaudojimu ir apima tikslinius intervencinius
veiksmus, įskaitant novatoriškas finansavimo priemones, kaip antai dotacijų ir paskolų
derinimą, biudžeto garantijas, žaliąsias obligacijas, rizikos kapitalą, taip pat keitimąsi
patirtimi ir trišalį bendradarbiavimą (kai išsivysčiusios ir besivystančios šalys gali sutelkti savo
išteklius, kad suteiktų paramą trečiajai besivystančiai šaliai). Taikant šį metodą paskirstoma
mažiau finansinių išteklių, tačiau taip stiprinami ryšiai daugiau dėmesio skiriant bendriems
interesams, nustatytiems Darbotvarkėje iki 2030 m.
Novatoriškos priemonės ir tvarūs finansai
Novatoriškas finansavimas gali padėti įgyvendinti DVT, kai kitų rūšių finansavimas neužtikrina
pakankamai lėšų. ES ir jos valstybės narės parengė novatoriškų metodų, kad būtų padidinti
finansiniai srautai į besivystančias šalis, o turimi ištekliai būtų naudojami efektyviau. Taikant
novatoriškus finansavimo mechanizmus, kaip antai žaliąsias obligacijas, skolų konvertavimą
ir finansinių sandorių mokesčius, 2017 m. buvo gauta daugiau kaip 2,4 mlrd. EUR
investicijų31. ES 2018 m. tvaraus augimo finansavimo veiksmų planas32:
 jau padeda nukreipti finansinius srautus į tvarias investicijas;
 padeda geriau valdyti finansinę riziką, susijusią su aplinkos būklės blogėjimu ir
kitomis problemomis ir
 skatina skaidrumą ir prisideda prie tvaresnės ilgalaikės perspektyvos kūrimo
pasaulinėse finansų rinkose ir bendrovėse.
Glaudesnis darbas su kitais subjektais

31

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/report-investing-sustainable-dev20180423_en.pdf
32
COM(2018) 097 final.
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ES ir jos valstybės narės taip pat sustiprino savo partnerystės ryšiuss su vietos valdžios
institucijomis, pilietine visuomene, gyventojais, privačiuoju sektoriumi, privačiais fondais,
akademinėmis ir mokslo tiriamosiomis institucijomis bei daugiašalėmis organizacijomis.
Pilietinė visuomenė
ES ir jos valstybės narės skatino pilietinės visuomenės organizacijų (PVO) dalyvavimą
vystymosi procese ir ragino visas visuomenės grupes aktyviai dalyvauti. Šie tikslai buvo
remiami ES teminėje programoje „Pilietinės visuomenės organizacijos ir vietos valdžios
institucijos33“, taip pat 25-iuose partnerystės pagrindų susitarimuose, kuriais siekiama
paremti PVO kaip pagrindinių paslaugų teikėjas ir pagrindines dalyves gero valdymo srityje.
Vietos valdžios institucijos
DVT įgyvendinimas labai priklauso nuo aktyvaus regioninės ir vietos valdžios institucijų
dalyvavimo, ypač taikant konkrečius metodus, susijusius su DVT pritaikymu atsižvelgiant į
konkrečią situaciją. ES ir jos valstybės narės rėmė skaidrumą, atskaitomybę ir
decentralizacijos reformas, kad, siekiant geresnio valdymo ir didesnio vystymosi poveikio,
regioninėms ir vietos valdžios institucijoms būtų suteikta daugiau galių. Jos sustiprino
bendradarbiavimą su vietos ir subnacionalinėmis valdžios institucijomis, įskaitant
decentralizuotą bendradarbiavimą.
Daugiašalės organizacijos
ES ir jos valstybės narės dirbo siekdamos padidinti daugiašalių organizacijų, įskaitant JT
sistemą, veiksmingumą. Šios organizacijos buvo raginamos suderinti savo strateginį
planavimą ir operatyvinę veiklą su Darbotvarke iki 2030 m. siekiant paremti besivystančių
šalių nacionalines strategijas. 2018 m. ES ir JT atnaujino partnerystę vystymosi srityje
siekdamos paremti DVT įgyvendinimą šalies lygmeniu.
Kitų suinteresuotųjų šalių išklausymas

Rengiant šią ataskaitą buvo konsultuojamasi su daugeliu suinteresuotųjų šalių
(įskaitant PVO, profesines sąjungas, verslo asociacijas, vietos valdžios
institucijas ir tarptautines organizacijas) ir į daug nuomonių buvo atsižvelgta.
Buvo iškelti šie klausimai, kuriems reikia skirti nuolatinį dėmesį:
- informuotumo apie DVT didinimas;
- geresnis konsultavimasis su suinteresuotosiomis šalimis rengiant politikos kryptis ir
projektus;
- tvirtos stebėsenos ir atskaitomybės sistemos poreikis;
- didesnio dėmesio planetos galimybėms ir klimato politikos veiksmams poreikis;
- daugiau dėmesio demokratijai, žmogaus teisėms ir geram valdymui;
- daugiau dėmesio ES politikos poveikio besivystančioms šalims vertinimui;
- nelygybės klausimo įtraukimas, užtikrinimas, kad niekas nebūtų pamirštas, neįgaliųjų
teisės ir lyčių lygybė;
- dėmesys skurdo mažinimui kartu pripažįstant kitų tikslų, kaip antai saugumo, svarbą;
33

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/cso-la-mip-2014-2020_en.pdf
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-

viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės ryšių stiprinimas ir palankių sąlygų verslui
kūrimas;
užtikrinimas, kad įmonės laikytųsi standartų (žmogaus teisių, aplinkosaugos ir t. t.), ir
vietos valdžios institucijų vaidmens įgyvendinant DVT stiprinimas, taip pat ir
bendradarbiaujant su privačiuoju sektoriumi.

4.3 skirsnis. Geriausias visų išteklių panaudojimas
ES ir jos valstybės narės aktyviai įgyvendina Adis Abebos veiksmų darbotvarkę, kurios tikslas
– skatinti visų finansinių ir nefinansinių įgyvendinimo priemonių telkimą ir geriausią jų
panaudojimą, taip pat visų formų partnerystės ryšius siekiant įgyvendinti DVT.
Vidaus išteklių sutelkimas
Taikant ES metodą, pagal kurį siekiama surinkti daugiau lėšų ir geriau jas panaudoti34, buvo
teikiama parama besivystančioms šalims, siekiančioms užtikrinti i) geresnį vidaus pajamų
sutelkimą, ii) veiksmingesnį bei efektyvesnį viešųjų išlaidų panaudojimą ir iii) skolos valdymą.
Paramos biudžetui programos 88 šalyse taip pat labai prisidėjo skatinant valdymą, viešųjų
finansų valdymą ir vidaus išteklių sutelkimą35. ES remia besivystančias šalis tam, kad jose
būtų kuriamos finansų reguliavimo sistemos, kurios būtų palankesnės tvarioms investicijoms
ir finansavimui.

OPV vaidmuo tebėra svarbus daugelyje besivystančių šalių. Nuo 2015 m. ES ir jos valstybės
narės vis dažniau naudojo OPV, kad sutelktų papildomą finansavimą darniam vystymuisi,
pavyzdžiui, remdamos veiksmingesnį šalių partnerių valdžios institucijų vykdomą pajamų
surinkimą arba sutelkdamos privačias investicijas, kad būtų skatinamas darbo vietų kūrimas
ir ekonomikos augimas.
Apskaičiuota, kad dėl neteisėtų finansinių srautų besivystančios šalys patiria beveik 1 trilijoną
EUR nuostolių per metus. Daugelyje besivystančių šalių vis sunkiau valdyti skolos tvarkymo
sąnaudas. ES ir jos valstybės narės aktyviai sprendė mokesčių slėpimo ir skolų problemas,
kaip antai mažumą sudarančių kreditorių atveju.
Privačių investicijų sutelkimas
Atsižvelgdamos į privačiojo sektoriaus, kuris prisideda prie ekonomikos augimo ir darbo vietų
kūrimo, svarbą, ES ir valstybės narės ėmėsi griežtų priemonių, kad paskatintų privačiojo
sektoriaus plėtrą. Svarbios iniciatyvos, kurių neseniai ėmėsi ES: Išorės investicijų planas,
Afrikos ir Europos tvarių investicijų ir darbo vietų kūrimo aljansas ir Afrikos tvaraus verslo36
procesas. ES valstybių narių dvišalės programos apima kreditų, garantijų ir techninės
paramos teikimą labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms šalyse partnerėse. ES ir
34

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/swd-collect-more-spend-better.pdf
https://myintracomm.ec.europa.eu/dg/devco/eu-development-policy/budget-support-publicfinance-domestic-revenue/Documents/budget-support/Budget%20Support%20%20Trends%20%20Results%202018%20FINAL.pdf
36
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jos valstybės narės vis dažniau naudojo dotacijų ir paskolų derinimą, kurį taikant valstybės
dotacijos sutelkia viešąsias ir privačias investicijas į darnų vystymąsi, kuris yra pagrindinis
vystymosi mechanizmas.
Mokslas, technologijos ir inovacijos
Mokslas, technologijos ir inovacijos atlieka pagrindinį vaidmenį siekiant DVT. Pavyzdžiui,
2016 m. buvo užmegzta ES ir Afrikos mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystė aprūpinimo
maistu ir mitybos saugumo bei žemės ūkio srityse37, kurios vertė 70 mln. EUR, siekiant atlikti
mokslinius tyrimus keturiose srityse:





tvaraus gamybos intensyvinimo;
žemės ūkio ir aprūpinimo maistu bei mitybos saugumo sistemų;
žemės ūkio rinkų ir prekybos ir
daugelį sričių apimančių klausimų, kaip antai mokslinių tyrimų infrastruktūros,
gebėjimų stiprinimo ir žemės stebėjimo srityse.
5 dalis. Stebėsena ir ataskaitų teikimas

ES ir valstybių narių ataskaitų teikimo sistemos
ES ir jos valstybės narės pagerino savo vystomojo bendradarbiavimo ataskaitų teikimą, kad
aiškiau parodytų, kaip jos padeda įgyvendinti DVT. Jos taip pat siekė patobulinti visuotines
tokios veiklos ataskaitų teikimo sistemas. ES peržiūrėjo savo rezultatų sistemą, kad būtų
aiškiau atsižvelgta į DVT, jei įmanoma, remiantis JT DVT rodikliais. Tam tikri ateityje ES ir
valstybių narių laukiantys dideli uždaviniai yra šie:
 išplėsti rezultatų sistemų naudojimą;
 suderinti jas su DVT ir
 palaipsniui sukurti bendrą ES ir jos valstybių narių rezultatų sistemą.
Parama renkant ir naudojant duomenis besivystančiose šalyse
ES ir jos valstybės narės padidino besivystančių šalių pajėgumus statistikos srityje, kad jos
galėtų rinkti ir analizuoti duomenis ir vadovautis jais formuodamos politiką bei priimdamos
sprendimus. Jų įsipareigojimai sudaro beveik 50 proc. visų pagalbą teikiančių

šalių paramos šioje srityje38. Tačiau reikia dar daug nuveikti, įskaitant
suskirstytų duomenų rinkimo pajėgumų stiprinimą, siekiant padėti užtikrinti,
kad visos visuomenės grupės pajustų skurdo panaikinimo ir darnaus
vystymosi srityje padarytą pažangą.
6 dalis. Išvados
Nuo 2015 m. ES ir jos valstybės narės kartu dirbo siekdamos visų DVT ir taikydamos
įgyvendinimo priemones, taip pat bendradarbiaudamos su visomis besivystančiomis šalimis
partnerėmis ir kitais vystymosi proceso dalyviais. Jos mokosi iš įgytos patirties, prisitaiko prie
37

https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/euafrica_research_innovation_cooperation_on_fnssa_en.pdf
38
EBPO kreditorių duomenų teikimo sistema.
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naujų aplinkybių ir diegia naujoves savo tarptautinio bendradarbiavimo srityje. Ataskaitoje ir
prie jos pridėtame Komisijos tarnybų darbiniame dokumente nurodoma:













glaudžiau dirbo drauge remdamos DVT, taip pat dėdamos daugiau pastangų bendro
programavimo, bendro įgyvendinimo ir bendrų rezultatų sistemų srityse;
atsižvelgė į DVT tarpusavio sąsajas siekdamos labiau integruotos ir nuoseklios politikos
bei įgyvendinimo;
didžiausią dėmesį skyrė žmogaus socialinei raidai ir į savo programas įtraukė deramo
darbo ir socialinės apsaugos klausimus;
į savo programas įtraukė lyčių lygybės aspektą siekdamos sumažinti skurdą ir skatinti
darnų vystymąsi;
į savo programas įtraukė klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, aplinkos
apsaugos ir tausaus gamtos išteklių valdymo bei naudojimo klausimus;
programose daug dėmesio skyrė ypač skurdžiai gyvenantiems ir labiausiai užmirštiems
asmenims;
sprendė nelygybės problemą kaip visuotinį susirūpinimą keliantį klausimą;
skatino taiką ir stabilumą, rėmė pagarbą žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei
valstybei;
siekė pažangos vykdydamos savo bendrus įsipareigojimus OPV srityje, įskaitant
įsipareigojimus mažiausiai išsivysčiusioms šalims;
pritaikė savo vystomąjį bendradarbiavimą prie besivystančios šalies aplinkybių;
sustiprino bendradarbiavimą su daugiašalėmis organizacijomis, pilietine visuomene ir
privačiuoju sektoriumi ir
sumažino savo vykdomos politikos neigiamą šalutinį poveikį besivystančioms šalims ir
skatino įvairių politikos krypčių bei veiksmų sinergiją.

Tačiau pažangą reikia spartinti. Badas, skurdas ir nelygybė didėja daugelyje šalių. Dėl išorės
skolos atsirandantis pažeidžiamumas kelia pavojų makroekonominiam stabilumui. Žala
klimatui ir aplinkai toliau didėja, eikvojami gamtos ištekliai ir didėja klimato kaitos poveikis,
keliantis grėsmę stabilumui bei pragyvenimo šaltiniams. Nors ES vis dar rodo pavyzdį
pasauliniu lygmeniu, įvykdyti bendrus ES įsipareigojimus OPV srityje tebėra sudėtinga.
Šioje ataskaitoje pažymima, kad ES ir jos valstybės narės turi tęsti darbą įvairiose svarbiose
srityse:






Vystomasis bendradarbiavimas turi būti labiau suderintas su DVT, kad vykdant
programas būtų aktyviau ir aiškiau prisidedama prie DVT įgyvendinimo.
Ataskaitų teikimo ir rezultatų sistemos turėtų aiškiau parodyti ES ir jos valstybių narių
poveikį remiant DVT įgyvendinimą, įskaitant atvejus, kai veiksmai susiję su keliais tikslais.
ES ir jos valstybės narės turi dėti daugiau pastangų siekdamos glaudžiau
bendradarbiauti, kad įgyvendintų DVT, pavyzdžiui pasitelkdamos bendras programas ir
bendras rezultatų sistemas.
Reikia labiau integruotų metodų siekiant užtikrinti, kad ribotais ištekliais būtų įgyvendinti
keli DVT, pavyzdžiui, toliau įtraukiant aplinkos ir klimato kaitos klausimus ir integruojant
darbo bei aplinkosaugos aspektus į prekybos politiką.
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Bendradarbiavimas su šalimis partnerėmis turėtų būti visapusiškas, o DVT pagrįsti
politiniai dialogai yra svarbus pradinis žingsnis, grindžiamas nacionaliniais plėtros planais
ir savanoriškomis nacionalinėmis peržiūromis, kartu atsižvelgiant į EKP ypatumus.
Parama besivystančioms šalims renkant, analizuojant ir naudojant suskirstytus duomenis
turėtų būti didesnė.

ES ir jos valstybės narės sieks išlaikyti nuo 2015 m. padarytą pažangą ir spręsti problemas
tose srityse, kuriose reikia sparčiau imtis veiksmų. Pasaulinio ir regioninio lygmenų veiksmai
tebėra labai svarbūs norint padėti spręsti pasaulines problemas kartu dedant nacionalines
pastangas. Didžioji darbų dalis jau vykdoma. ES ir jos valstybės narės vis dažniau kuria
partnerystės ryšius su besivystančiomis šalimis atsižvelgdamos į DVT. Kitame ilgalaikiame ES
biudžete 2021–2027 m. Europos Komisija pasiūlė naujų tarptautinio bendradarbiavimo ir
vystymosi finansavimo priemonių, kurios suteiktų ES daugiau išteklių ir lankstumo pritaikant
jos vykdomą bendradarbiavimą prie besivystančių šalių partnerių poreikių. Stiprinami mūsų
svarbiausi partnerystės ryšiai su JT ir kitomis daugiašalėmis organizacijomis.
Ši pirmoji bendra suvestinė ataskaita yra ne tik ataskaitos dokumentas, bet taip pat ir ES ir
jos valstybių narių įsipareigojimo įgyvendinti Darbotvarkę iki 2030 m. palaikant partnerystės
ryšius su besivystančiomis šalimis ir kitais partneriais platesnio masto patvirtinimo dalis.
Šioje ataskaitoje apibendrinti veiksmai patvirtina jų ryžtą dirbti drauge siekiant klestinčio,
tvaraus ir taikaus pasaulio.
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