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ES daugiašalio požiūrio į globalizaciją 

pamatas yra pagrįstas neatsiejamais 

visuotinio solidarumo ir visuotinės 

atsakomybės principais; tai teikia 

įkvėpimo mūsų santykiams su 

kaimyninėmis šalimis ir tarptautiniais 

partneriais, nuo Artimųjų Rytų iki Azijos, 

nuo Afrikos iki abiejų Amerikų.

 

Kaip žemynas, prisikėlęs iš pelenų ir tapęs viena iš 

stipriausių pasaulio ekonomikų su pažangiausia socialine 

sistema, didžiausias pasaulyje paramos teikėjas, 

mes juntame ypatingą pareigą padėti milijonams 

vargstančiųjų. XXI a. tiesiog negalima ramiai stebėti,  

kaip tėvai negali padėti savo kūdikiui, mirštančiam,  

nes negavo pamatinės medicinos pagalbos, kaip 

motinos turi visą dieną eiti pėsčiomis, kad gautų maisto 

ar švaraus vandens, kaip iš berniukų ir mergaičių 

atimama vaikystė, privertus juos per anksti suaugti.

Europos Komisijos Pirmininko José Manuelio Barroso kreipimasis Osle 
2012 m. gruodžio mėn. Nobelio taikos premijos įteikimo Europos Sąjungai 
ceremonijos metu
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Tūkstantmečio vystymosi tikslai 

parodo, kad aiškiai suformuluoti 

žmogaus socialinės raidos tikslai 

ir siekiai gali turėti labai didelį 

poveikį. Todėl Europos Sąjunga taip 

tvirtai juos remia. Padaryta didžiulė 

pažanga, ir mes tikimės iki 2015 m. 

pasiekti dar didesnę. Tačiau milijonams žmonių pasaulyje  

vis dar neužtikrintas deramas gyvenimo lygis. Trumpai tariant,  

mes dar ne visus tikslus įgyvendinome.

 

Taip pat diskusijose dėl ateities po 2015 m. itin svarbūs debatai 

pasauliniu mastu dėl tvaraus vystymosi. ES du tarpusavyje susijusius 

iššūkius: skurdo panaikinimą ir tvarų vystymąsi vertina labai rimtai. 

Bendros vystymosi po 2015 m. darbotvarkės sukūrimas mums yra 

didelis iššūkis, bet taip pat ir galimybė kurti ateitį remiantis pasiekta 

pažanga bei palikti tinkamą TVT „įpėdinį“, padėsiantį iki 2030 m. 

įgyvendinti „Deramo gyvenimo visiems“ tikslus“.

Už vystymąsi atsakingas ES Komisijos narys Andris Piebalgs, 2013 m. 
balandžio mėn. Europos ataskaitos apie vystymąsi paskelbimo metu Briuselyje



4 

Europos Sąjunga nuo pat pradžių 
įsipareigojo padėti siekti TVT ir rodė 
pavyzdį, integruodama juos į savo 
vystymosi politiką bei praktiką.  

TVT pasitarnavo sutelkiant tarptautinę 
bendruomenę bei skatino imtis veiksmų 
ir išsivysčiusias, ir besivystančias šalis. 
2012 m. ES kartu su valstybėmis narėmis 
suteikė daugiau nei pusę pasaulinės 
paramos. Be šios paramos, ES dar yra 
tvirtai įsipareigojusi užtikrinti, kad visos 
jos politikos sritys siektų visuotinio skurdo 
pašalinimo tikslo.

Kad TVT būtų pasiekti greičiau, 2010 
m. Europos Komisija sudarė 12 punktų 
veiksmų planą. Po dvejų metų, 
2012-aisiais, ES ir jos valstybės narės 

įsipareigojo parengti ambicingą pokyčių 
programą, kuri dar labiau paskatintų 
vystymąsi ir pagerintų TVT įgyvendinimo 
rezultatus, remiant šalis, kurioms parama 
reikalinga labiausiai (įskaitant silpnas šalis) 
bei prioritetinius sektorius, skatinančius 
gerą valdymą ir integracinį bei tvarų 
augimą. Šie Pokyčių darbotvarkėje 
esantys prioritetai dabar įgyvendinami.

ES dės dar daugiau pastangų, kad iki 
užsibrėžtos 2015 m. datos TVT būtų 
pasiekti. Po šios datos sukursime naują 
sistemą, kuri skurdą ir netvarų vystymąsi 
pavers praeities dalykais. Esame įsitikinę, 
kad vienos kartos gyvenamuoju laikotarpiu 
galima panaikinti skurdą. ES su partneriais 
daro ir darys viską, kad ši vizija taptų 
realybe.

MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

ES kartu su valstybėmis narėmis suteikė  
daugiau nei pusę visuotinės paramos 2012 m.

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/action_plan_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/action_plan_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm
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ES dalyvauja pasaulinėse diskusijose 
dėl vystymosi po 2015 metų, kuriais turi 
būti įgyvendinti TVT tikslai.

Europos Komisija įtraukė viešas 
konsultacijas, dialogą su strateginiais 
partneriais ir plataus masto tyrimus 
į visa apimančią programą, paremtą 
penkiomis sudedamosiomis dalimis:

•  Būtinas gyvenimo lygis visiems, 
žemiau kurio neturėtų gyventi niekas: 
užbaigti nebaigtus su TVT susijusius 
darbus ir nustatyti naujus, modernius 
tikslus, kurie būtų taikomi kiekvienam 
planetos gyventojui.

•  Integracinį ir tvarų augimą 
lemiančių veiksnių skatinimas: 
pavyzdžiui, investicijos į infrastruktūrą 
ar energiją skatina augimą ir sukuria 

tinkamas darbo vietas, taip pat skatina 
žmonių socialinę raidą. 

•  Tvaresnis gamtos išteklių 
valdymas: jis būtinas, jei norime 
sustabdyti aplinkos būklės blogėjimą. 

•  Lygybė, nešališkumas ir 
teisingumas – esminiai tvaraus 
vystymosi principai. 

•  Nesaugumo ir šalių pažeidžiamumo 
problemų, kurios trukdo tvariam 
vystymuisi, sprendimas. 

Galiausiai siekiama sukurti pasauliniu 
mastu suderintą plataus užmojo 
programą, kuri spręstų skurdo 
panaikinimo problemas, skatintų tvarų 
vystymąsi bei užtikrintų deramą gyvenimą 
visiems iki 2030 m.

PO 2015 M. – LINK DERAMO  
GYVENIMO VISIEMS

ES kartu su valstybėmis narėmis suteikė  
daugiau nei pusę visuotinės paramos 2012 m.

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/post-2015_en.htm


6 

Iki 2010 m. pasauliniu mastu buvo 
padaryta didelė pažanga siekiant TVT. 
Tačiau praėjus dešimčiai metų nuo 
susitarimo dėl šių tikslų, daugelis šalių 
jų vis dar nepaiso. Todėl ES sukūrė 
naują TVT vieno milijardo eurų vertės 
iniciatyvą , pagal kurią finansavimas 
skiriamas atsižvelgiant į poreikius ir 
veiklos rezultatus.

700 mln. eurų skiriama mažiausiai 
įgyvendintiems TVT (bado panaikinimui, 
motinų sveikatai, vaikų mirtingumo 
mažinimui ir vandens tiekimui bei 
nuotekų šalinimui), o 300 mln. eurų – 
šalims, pasiekusioms gerų rezultatų 

pasinaudojant teikiama pagalba. Iki šiol 
pagal TVT iniciatyvą buvo finansuota 
70 projektų 46 šalyse.

Reali situacija: kaip TVT iniciatyva 
skatina pokyčius

Vieta: jūrinis regionas, Togas, kur 
dėl prastos infrastruktūros tik 13 % 
gyventojų gali naudotis švariu geriamuoju 
vandeniu

Tikslas: ženkliai padidinti galimybes 
naudotis geriamuoju vandeniu ir  
įrengti nacionalinę strateginę nuotekų 
šalinimo sistemą

ES TVT INICIATYVA

 
Veiksmai: bent 28 miestuose 
sukurti ir atnaujinti 
200 000 žmonių geriamuoju 
vandeniu aprūpinsiančią 
tiekimo infrastruktūrą; vykdant 
mokymus ir teikiant techninę 

pagalbą didinti vandens tiekimo 
ir sveikatos institucijų pajėgumus

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/mdg_initiative_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/mdg_initiative_en.htm
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Vieta: Puntlandas, Somalis, kur dėl 
žemės būklės blogėjimo ir maisto 
nepakankamumo iki 20 % gyventojų 
nepakankamai maitinasi

Tikslas: išgelbėti 1,5 mln. žmonių 
nuo skurdo

Veiksmai: gerinti ganyklų būklę ir 
padėti bendruomenėms efektyviau 
valdyti gamtinius išteklius

Vieta: Kongo Demokratinė 
Respublika, kur dėl netinkamos 

sveikatos priežiūros sistemos 
miršta daug žmonių

Tikslas: užtikrinti prieinamesnių, 
geresnės kokybės paslaugų 
teikimą beveik 1 mln. vaikų iki 
penkerių metų ir motinų

Veiksmai: subsidijuoti arba 
padengti sveikatos priežiūros 

išlaidas; 250 sveikatos centrų tiekti 
vaistus, įrangą, teikti informaciją
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PANAIKINTI YPAČ DIDELĮ 
SKURDĄ IR BADĄ 

Nuo 1990 m. iki 2010-ųjų skurdas pasaulyje 
sumažėjo beveik perpus: dabar žmonių, 
gyvenančių už mažiau nei 1,25 dolerių per 
dieną yra 700 mln. mažiau. Tačiau 1,2 mlrd. 
žmonių pasaulyje vis dar gyvena žemiau 
skurdo ribos. Šiandien 870 mln. žmonių – 
beveik 15 % pasaulio gyventojų, badauja. 

ES pasaulyje teikia didžiausią paramą 
aprūpindama maistu ir remdama žemės 
ūkio plėtrą. Kasmet aprūpinimui maistu 
ji skiria apie 1 mlrd. eurų (neskaičiuojant 
skubaus aprūpinimo maistu krizių metu). 
Vien tik 2012 m. 1,6 mlrd. eurų buvo 
skirta atsparumui sustiprinti ir tvariai 
žemės ūkio plėtrai skatinti. ES skiria 
paramą kovoti su neprievalgiu, didinti 
maisto produktų kiekį ir galimybes 
žmonėms, kuriems gresia badas, 
gauti maisto. Nuo 2004 iki 2012 m. 
ES aprūpino maistu 46,5 mln. žmonių 
(pavyzdžiui, grynųjų pinigų arba kitokių 
išmokų pavidalu parama buvo reguliariai 
teikiama neturtingiausiems ir labiausiai 
skurstantiems žmonėms).

46,5 MLN.     
ŽMONIŲ GAVO SOCIALINES 

APRŪPINIMUI MAISTU 
SKIRTAS IŠMOKAS
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Kasmet dėl neprievalgio miršta apie 
2,6 mln. vaikų iki penkerių metų; 
pasaulyje du milijardai žmonių kenčia 
dėl mikroelementų trūkumo (t. y. trūksta 
mineralinių medžiagų ar vitaminų).  
ES pagrindinį dėmesį skyrė kovai su šiuo 
„paslėptu badu“ ir įsipareigojo iki 2025 m. 
padėti sumažinti septynių milijonų vaikų 
augimo atsilikimą.

Apskritai pasiekta skurdo mažinimo 
pažanga slepia didelę nelygybę. Kai 
šalys tampa turtingesnės, lėtinis skurdas 
vis labiau didina socialinę atskirtį ir 
diskriminaciją; pažeidžiami ir socialiai 

atskirti žmonės neturi galimybės 
naudotis pagrindinėmis socialinėmis 
paslaugomis ir gauti deramo darbo.

Todėl ES skatina integracinį augimą, 
kuris leistų neturtingiems žmonėms 
dalyvauti šiame procese bei gauti iš jo 
naudos kuriant gerovę ir darbo vietas. 
Nuo 2004 m. 8,8 mln. žmonių gavo 
ES su užimtumu susijusią paramą. 
Dauguma žmonių besivystančiose 
šalyse dirba nelegaliai, todėl jų apsauga 
nuo galimos rizikos arba labai maža, 
arba jos nėra apskritai. Todėl ES teikia 
pagalbą vystydama socialinės apsaugos 
mechanizmus ir nuo 2004 m. 7,7 mln. 
žmonių suteikė techninį ir profesinį 
švietimą bei mokymą. Itin svarbi ir 
Tarptautinės darbo organizacijos 
Deramo darbo darbotvarkė, kurioje 
ypatingas dėmesys skiriamas sveikatai 
ir saugai darbe užtikrinti, nelegaliai 
dirbančių žmonių teisėms garantuoti ir 
nesaugiausioms vaikų darbo vietoms 
panaikinti.

7,7 MLN.    
ŽMONIŲ PASINAUDOJO  

TECHNINIO IR PROFESINIO ŠVIETIMO 
BEI MOKYMO GALIMYBE

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--en/index.htm
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ES maisto priemonė 
Dėl sparčiai didėjančių maisto kainų 2007–2008 m. 
buvo sukurta ES maisto priemonė, kuri per trejus 
metus (2009-2011 m.) skyrė 1 mlrd. eurų žemės 
ūkio produktyvumui pagerinti ir aprūpinti žmones 
maistu 49 labiausiai skurstančiose šalyse. Pagal 
šią priemonę pagalba suteikta 59 mln. tiesioginių 
pagalbos gavėjų, daugiausia smulkių ūkininkų, 
ir 93 mln. netiesioginių pagalbos gavėjų. Tai 
ir socialinės išmokos 9,7 mln. žmonių, kad jie 
galėtų apsirūpinti maistu.

Sukūrus Maisto priemonę žemės ūkio vystymas, 
aprūpinimas maistu ir mityba buvo priskirti prie 
ES vystymosi darbotvarkės prioritetų ir padėjo 
ES įgyti patirties reaguojant į maisto krizes.

8,8 MLN.   
ŽMONIŲ BUVO SUTEIKTA SU 

UŽIMTUMU SUSIJUSI PAGALBA

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/food-facility_en.htm
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Pajamų didinimas ir kova su 
badu kaimo vietovėse 
Sausringuose Kitui ir Mwingi regionuose 
Kenijoje dauguma gyventojų verčiasi žemės 
ūkiu ir gyvulininkyste. Našumas yra mažas 
ir daugelis žmonių gyvena skurdžiai. Jie 
augina vietinės veislės ožkas, kurioms reikia 
mažai priežiūros, bet iš kurių mažai ir naudos. 
36 000 žmonių ir maždaug 1000 namų ūkių 
pasinaudojo parama įsigyti ožkų, taip pat jie 
buvo mokomi ožkų auginimo, gyvūnų sveikatos 
priežiūros bei pieno ir mėsos produktų 
gaminimo. Ūkininkai gavo 1 750 veislinių ožkų 
ir buvo užveista 2000 sukryžmintų ožkų, kurios 
duoda daugiau pieno ir mėsos. Buvo iškasti 
36 negilūs šuliniai ožkoms girdyti ir  
daržovėms laistyti namų ūkiuose. 



12 

Besivystančiuose regionuose nuo  
1990 m. iki 2011 m. lankančių pradines 
mokyklas skaičius išaugo nuo  
80 % iki 90 %. Tačiau 57 mln. pradinio 
mokyklinio amžiaus vaikų – daugiau 
nei pusė iš jų gyvena Užsacharės 
Afrikoje – vis dar nelanko mokyklos. 
Suteikti pagalbą šiems vaikams – 
dažniausiai mergaitėms, vargšams, 
gyvenantiems nutolusiose zonose ar 
priklausantiems kitai pažeidžiamai 
grupei, yra tikras iššūkis. Taip pat 
skubiai reikia atkreipti didelį dėmesį į 
švietimo kokybę ir mokyklos nebaigimo 
problemas, kadangi 123 mln. mokinių 
neįgyja pagrindinių skaitymo, rašymo ir 
skaičiavimo įgūdžių.

13,7 MLN.   
NAUJŲ MOKINIŲ PRADĖJO LANKYTI 

PRADINES MOKYKLAS 

UŽTIKRINTI VISUOTINĮ  
PRADINĮ IŠSILAVINIMĄ 

TVT numatė strategines švietimo 
planavimo ir finansavimo gaires.  
Be to, ES švietimo parama teikia 
pirmenybę visuotiniam pradiniam 
išsilavinimui, užtikrina lygias galimybes 
mergaitėms ir berniukams bei palankių 
sąlygų neturintiems vaikams ir gerina 
bendrą kokybę.

ES dirba su įvairiais partneriais 
(nacionalinėmis vyriausybėmis, vietos 
valdžios institucijomis, pilietinėmis 

visuomenės organizacijomis ir privačiu 
sektoriumi) ir bendradarbiauja su 
besivystančiomis šalimis bei kitais 
pagalbos teikėjais pagal tarptautines 
iniciatyvas, pavyzdžiui Pasaulinės 
partnerystės švietimo srityje 

iniciatyvą. Didžiausia dalis ES 
paramos teikiama remiantis 
dvišaliu bendradarbiavimu.  
Taip padedama vyriausybėms 
kurti ir įgyvendinti švietimo 
politiką.

Nuo 2007 iki 2013 m. ES švietimui 
skyrė 4,2 mlrd. eurų: 2,9 mlrd. eurų 
pagrindiniam (pradiniam ir viduriniam) 
ir profesiniam išsilavinimui 42 šalyse 

bei 1,3 mlrd. eurų aukštojo mokslo 
programoms.

http://www.globalpartnership.org/
http://www.globalpartnership.org/
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PASTATYTA ARBA  
RENOVUOTA   

37 000 
 MOKYKLŲ

Labiau integruotas mokymas
„Kai užaugsiu, būsiu mokytoja ir mokysiu  
vaikus. Neleisiu jiems dirbti tiek daug, kiek 
tenka man, tegul tik mokosi ir žaidžia“, – sako 
Sabina Akhter. Sabina Bangladeše dalyvauja 
pradinio lavinimo programoje SHARE, kuri remia 
sunkiausiai pasiekiamus vaikus. Tai šešerių 
metų iniciatyva, kurią finansuoja ES  
(52 mln. eurų, 95 % bendro biudžeto).

Įgyvendinant SHARE vietos partneriai 
bendradarbiauja su tarptautiniais partneriais, 
kad vaikams, gyvenantiesiems ekonomiškai 
pažeidžiamose arba geografiškai atokiose 
vietovėse ir priklausantiems vietinėms 
bendruomenėms arba turintiems specialiųjų 
mokymosi poreikių, būtų suteiktas pradinis 
išsilavinimas. Per pirmuosius programos 
įgyvendinimo metus joje dalyvavo 
137 000 berniukų ir 144 000 mergaičių; buvo 
įsteigta beveik 5 000 neformalių pradinių 
mokyklų, įdarbinta ir apmokyta 5 600 mokytojų. 
Iki 2018 m. daugiau nei 650 000 vaikų turėtų 
įgyti priešmokyklinį ir pradinį išsilavinimą.

1,2 MLN.   
PRADINIŲ KLASIŲ  
MOKYTOJŲ DIRBO  

MOKYKLOSE
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pradiniame ugdyme: 100 berniukų tenka 
97 besimokančios mergaitės, o 1990 m. 

jų buvo tik 86. Vidurinio išsilavinimo 
srityje taip pat padaryta pažanga – 
100 berniukų tenka 96 mergaitės. 
Tačiau skurdas vis dar problema, 
nes skurdžiausių šeimų mergaitės, 

siekiančios išsilavinimo, susiduria 
su didelėmis kliūtimis. Pasaulyje tik 

dvi iš 130 šalių pasiekė lyčių lygybę 
visuose švietimo lygmenyse. Todėl ES 
ir toliau skirs ypatingą dėmesį, kad 
padėtų mergaitėms įgyti išsilavinimą. 
Tą ji ir darė pastaruosius dešimt metų, 
padėjusi 300 000 studenčių įgyti 
vidurinį išsilavinimą. Be to, beveik 
13 000 aukštųjų mokyklų studenčių 
dalyvavo ES judumo programose, 
pavyzdžiui, Erasmus Mundus.

Suteikus daugiau teisių moterims stipriai 
sumažėja skurdo, nes auga gamyba, padidėja 
namų ūkių pajamos, gerėja vaikų sveikata, 
auga švietimo lygis. Tačiau moterys ir toliau 
diskriminuojamos. Jų ekonominė ir kultūrinė 
situacija dažnai yra prasta, o laisvė apribota. 
Jos turi mažiau nuosavybės teisių nei vyrai ir 
dažnai negali priimti sprendimų.

ES programos remia moterų dalyvavimą 
politikoje, pavyzdžiui, skatina jų vaidmenį 
taikos ir valstybės kūrimo procesuose.  
ES taip pat stengiasi pagerinti jų ekonominę 
ir socialinę padėtį, skatindama lygias moterų 
ir vyrų teises, pavyzdžiui, paveldėjimo ir 
nuosavybės, ir užtikrindama, kad moterys 
turėtų galimybę kontroliuoti ir naudotis 
ištekliais.

Nepaisant didžiulio atotrūkio,  
kurį reikės panaikinti daugelyje besivystančių 
šalių, lyčių lygybė jau beveik pasiekta 12 994

STUDENTĖS DALYVAUJA ERASMUS 
MUNDUS PROGRAMOJE IR KITOSE 

STUDENTŲ JUDUMO PROGRAMOSE

736 
PILIETINĖS VISUOMENĖS  

ORGANIZACIJOS REMIA LYČIŲ LYGYBĘ 

SKATINTI LYČIŲ LYGYBĘ IR 
SUTEIKTI DAUGIAU TEISIŲ 
MOTERIMS

http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/mundus_en.htm
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300 000    
NAUJŲ MERGAIČIŲ  

MOKINIŲ LANKO VIDURINES 
MOKYKLAS

Pagalba moterims 60 kaimų
Pagal maisto priemonę ES padėjo patenkinti 
pagrindinius maisto poreikius ir sušvelninti 
neigiamą svyruojančių maisto kainų 
poveikį 60 kaimų gyventojams keturiose 
Tanzanijos Šinjanga regiono vietovėse. 
Parama buvo suteikta, norint padėti bent 
10 000 moterų valdomų smulkių ūkių ir 
10 000 vyrų valdomų ūkių, balansuojančių 
ant arba esančių žemiau skurdo ribos. 
Projektu buvo siekiama pagerinti žemės ūkio 
našumą ir pajamas, taip pat suteikti paramą 
160 000 kaimo bendruomenės  
narių 60 kaimų.
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vakcinacijos ir imunizacijos aljansui.  
Dėl ES teikiamos paramos šalies lygmeniu 
nuo 2004 iki 2012 m. 18,3 mln. vaikų 
papildomai buvo paskiepyti nuo tymų. Per 
tą patį laikotarpį ES padėjo pastatyti arba 
renovuoti daugiau kaip 8 500 sveikatos 
priežiūros įstaigų pasaulyje.

Besivystančiuose regionuose 2011 m. 57 iš 
1000 vaikų mirė nesulaukę penkerių metų. 
Lyginant su 1990 m. (97 iš 1000 vaikų), 
situacija labai pagerėjo, bet vis dar 
nepakanka, kad būtų pasiektas tikslas – 
iki 2015 metų sumažinti šį skaičių dviem 
trečdaliais, kaip numatyta TVT.
Vaikų mirtingumas didžiausias kaimo 
vietovėse ir skurdžiai gyvenančiose 
šeimose. Sprendžiant vaikų mirtingumo 
klausimą, būtina gerinti mitybą, vandens 
tiekimą, nuotekų šalinimą ir vaikų 
ugdymą. Šioms sritims ES programos 
skiria didelį dėmesį daugelyje 
besivystančių šalių.

Sveikatos apsauga, žinoma, taip 
pat labai svarbi. Paramą gaunančių 
šalių sveikatos paslaugos ir išorės 
pagalba šiame sektoriuje padėjo 
apsaugoti vaikus nuo daugelio 
pagrindinių vaikų mirtingumo 
priežasčių, pavyzdžiui, plaučių 
uždegimo, viduriavimo ir 
maliarijos. Geresnės sveikatos 
priežiūros paslaugos taip pat 
padėjo išvengti ligų, kurioms 
galima užkirsti kelią, ir mirčių 
atliekant imunizaciją, planuojant 
nėštumus bei išvengiant ankstyvų 
nėštumų.

Siekdama pagrindinio tikslo – 
saugoti vaikų sveikatą, vien tik 2012 m.  
ES suteikė didelę paramą sveikatos 
sektoriui 39 besivystančiose šalyse.  
ES taip pat padeda pasauliniu lygiu, 
ypatingai teikdama finansinę paramą 
Pasauliniam kovos su AIDS, tuberkulioze 
ir maliarija fondui bei Pasauliniam 

18,3 MLN.    
VAIKŲ IKI VIENERIŲ METŲ 

PASKIEPYTI NUO TYMŲ

SUMAŽINTI VAIKŲ  
MIRTINGUMĄ

http://www.gavialliance.org/
http://www.theglobalfund.org/en/
http://www.theglobalfund.org/en/
http://www.gavialliance.org/
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BUVO PASTATYTA, 
RENOVUOTA, APRŪPINTA 

DAUGIAU KAIP   
8 500   

SVEIKATOS CENTRŲ IR 
ĮSTAIGŲ

Vaikų priežiūros sistemos 
2008–2009 m. ekonominė ir politinė krizė 
smarkiai paveikė Zimbabvės sveikatos 
sektorių. Sveikatos ir vaikų socialinės gerovės 
ministerija kartu su tarptautiniais partneriais 
rado sprendimą, kaip atkurti sveikatos sistemą, 
skirdama ypatingą dėmesį vaikų sveikatai. 
Ministerija iš ES gavo 30,3 mln. eurų paramą.

Buvo pasiekti geri rezultatai – paskiepyta 
daugiau vaikų nuo tymų. 2007 m. buvo 
paskiepyta tik 65,6 % vaikų iki vienerių metų, 
o 2012 m. daugiau kaip 95 %. 556 sveikatos 
priežiūros darbuotojai buvo apmokyti dirbti 
su sergančiais vaikais, įskaitant dažnai 
pasitaikančias naujagimių, prastos mitybos ir 
vaikų, sergančių ŽIV/AIDS, problemas.
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SUTEIKTA  
BEVEIK 17 MLN. 

KONSULTACIJŲ REPRODUKCINĖS 
SVEIKATOS KLAUSIMAIS

parengti ir įgyvendinti nacionalinę 
sveikatos politiką ir strategijas. 
Pavyzdžiui, padeda vyriausybėms stiprinti 
savo sveikatos priežiūros sistemas, kad 
jos suteiktų visuotinę galimybę naudotis 
reprodukcinės sveikatos paslaugomis.

Antra, ES bendradarbiauja su kitais 
dalyviais: nevyriausybinėmis ir kitomis 
pilietinės visuomenės organizacijomis, 
Jungtinių Tautų agentūromis, pavyzdžiui, 
Jungtinių Tautų gyventojų fondu (UNFPA), 
norėdama apginti reprodukcijos ir motinų 
sveikatos teises, kad moterys ir mergaitės 
galėtų priimti pagrįstus sprendimus.

Pagal šias dvi kryptis ES siekia:  
•  didinti galimybes pasinaudoti motinos, 

naujagimių ir skubia akušerine sveikatos 
priežiūra; 

•  apmokyti akušeres ir kvalifikuotą 
gimdymo priežiūros personalą;

•  gerinti sveikatos priežiūros specialistų 
darbo sąlygas;

•  integruoti motinų sveikatos ir ŽIV 
paslaugas; bei 

•  didinti galimybes pasinaudoti 
svarbiausiomis motinų sveikatos 
priežiūros paslaugomis ir informuoti 
šeimos planavimo klausimais, 
pavyzdžiui, dalyti būtinuosius gimdymo 
rinkinius ir kontraceptikus.

2010 m. pasaulyje 100 000 gyvų 
naujagimių teko 210 mirusių 
gimdyvių. Nuo 1990 m. šis skaičius 
gerokai sumažėjo, kai 100 000 gyvų 
naujagimių tekdavo 400 mirusių 
gimdyvių. Besivystančiuose regionuose 
gimdymuose dalyvaujančių kvalifikuotų 
sveikatos priežiūros darbuotojų 
skaičius išaugo nuo 55 % 1990 m. iki 
66 % 2011 m.

Tačiau apskritai gimdyvių mirtingumo 
mažinimo pažanga yra lėta. Gerinti 
motinų sveikatą yra vienas iš sunkiausių 
TVT. Galimybė naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis yra pagrindinis 
veiksnys, tačiau ne vienintelis: 222 mln. 
moterų neturi galimybės kontroliuoti 
šeimos planavimo dėl socialinių ir 
ekonominių kliūčių.

ES siekia gerinti motinų sveikatą dviem 
būdais: pirma, skatina vyriausybes 

PAGERINTI MOTINŲ  
SVEIKATĄ

http://www.unfpa.org/public/
http://www.unfpa.org/public/
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Pagrindinė sveikatos priežiūra 
visiems
Tris dešimtmečius trukęs karas Afganistane padarė 
didžiulį neigiamą poveikį. Nepaisant per pastarąjį 
dešimtmetį pasiektos pažangos, žmogaus socialinės 
raidos ir socioekonominės plėtros rodikliai išlieka  
labai žemi.

Nuo 2001 m. ES sveikatos sektoriui skyrė 
341 mln. eurų, įskaitant vyriausybės įgyvendinamą 
Bazinį sveikatos paslaugų paketą (BPHS) ir Pagrindinį 
ligoninių teikiamų paslaugų paketą (EPHS). Jais 
vadovaujantis aptarnaujama 10 nesaugiausių ir 
labiausiai apleistų Afganistano provincijų. 10 šios 
šalies rajonų ES remiamų medicinos įstaigų skaičius 
išaugo nuo 292 2008 metais iki 406 2012-aisiais; 
jos teikia paslaugas daugiau kaip 5,2 mln. gyventojų. 
2012 m. daugiau nei 100 000 gimdymų dalyvavo 
kvalifikuoti specialistai.

PAGERINTI MOTINŲ  
SVEIKATĄ

DAUGIAU NEI   
7,5 MLN.  

GIMDYMŲ DALYVAVO 
KVALIFIKUOTI 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
DARBUOTOJAI
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pavyzdžiui, Europos ir besivystančių šalių 
partnerystės klinikinių tyrimų srityje 
programą.

Pasaulyje naujų ŽIV infekcijų mažėja, 
o besivystančiame pasaulyje daugėja 
gydymo galimybių. 2011 m. buvo 
gydyta daugiau nei pusė mažo ir 
vidutinio pragyvenimo lygio šalyse 
gyvenančių žmonių, kuriems reikėjo 
gyvybę gelbstinčio gydymo. Visą 
gyvenimą trunkančio ŽIV/AIDS 
sergančių žmonių gydymo poreikis 
reikalauja daug sveikatos priežiūrai 
būtinų lėšų besivystančiose šalyse.

Gydant maliariją taip pat pasiekta 
pažanga. Pasaulyje nuo 2000 m. šios 
ligos atvejų sumažėjo 17 %, o nuo  
jos mirė 25 % mažiau žmonių.  
Tačiau dar reikia daug nuveikti. 
2010 m. dar užfiksuota apie 219 mln. 
maliarijos atvejų. Nuo šios ligos mirė 
660 000 žmonių. 90 % mirčių užfiksuota 
Afrikoje, daugiausia vaikų iki penkerių 
metų amžiaus.

Vadovaudamasi savo bendradarbiavimo 
sveikatos srityje strategija, ES siekia 
padėti stiprinti nacionalines sveikatos 
sistemas pagal koordinuotą visuotinę 
metodiką, kad pagrindinėmis sveikatos 
priežiūros paslaugomis galėtų 
pasinaudoti ir labiausiai pažeidžiami bei 
marginalizuoti gyventojai, kurie dažnai 
serga tokiomis ligomis kaip ŽIV, maliarija 
ir tuberkulioze.

ES teikia didelę finansinę paramą 
kovai su ligomis, kurdama valstybines 
programas, finansuoja Pasaulinį kovos 
su AIDS, tuberkulioze ir maliarija fondą 
bei remia mokslinių tyrimų programas, 

NUO 2010 IKI 2012 M.  
DAUGIAU NEI   
350 000   

ŽMONIŲ, UŽSIKRĖTUSIŲ SUNKIOS 
FORMOS ŽIV INFEKCIJA, BUVO 

PASKIRTAS KOMBINUOTAS 
ANTIRETROVIRUSINIS GYDYMAS

KOVOTI SU ŽIV/AIDS,  
MALIARIJA IR KITOMIS  
LIGOMIS 

http://www.edctp.org/
http://www.edctp.org/
http://www.edctp.org/
http://www.theglobalfund.org
http://www.theglobalfund.org
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IŠDALYTA 
18 MLN.     

  INSEKTICIDINIŲ 
APSAUGINIŲ LOVOS 

TINKLELIŲ

Trijų ligų fondas 
ES yra antra pagal dydį paramos teikėjų 
Mianmaro/Birmos trijų ligų fondui (3DF). 
Šis fondas 2006-2011 m. iš keleto rėmėjų 
gavo 102,5 mln. eurų. lėšų, kad sustabdytų 
ŽIV/AIDS, tuberkuliozės ir maliarijos 
plitimą bei skirtų gydymą ir priežiūrą. 
Fondas gydė 22 000 žmonių nuo AIDS. 
Kasmet buvo nustatoma 41 000 naujų 
tuberkuliozės atvejų, o išgydoma 85 %. 
2007 m. išdalyta 24 000 nuo maliarijos 
apsaugančių tinklelių, o 2011 m. šis 
skaičius viršijo 400 000. 2010 m. pagal 
3DF projektą gydytų maliarijos atvejų  
skaičius viršijo 600 000.
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APSAUGOTA  
1,9 MLN. 
 KM² MIŠKŲ

pasaulyje. Tačiau 2,5 mlrd. žmonių vis 
dar neturi galimybės naudotis nuotekų 
šalinimo sistemomis. Apytikriai 1,7 mln. 
žmonių, iš kurių 90 % yra jaunesni 
kaip penkerių metų, kasmet miršta dėl 
užteršto vandens ir sanitarijos normų 
pažeidimų.

Nuo 2004 m. ES parama suteikė galimybę 
70,2 mln. žmonių naudotis geriamuoju 
vandeniu, o 24,5 mln. – nuotekų šalinimo 
sistemomis. Didėjant vandens paklausai 
– ir dėl augančio gyventojų skaičiaus, ir 
vystant ekonominę veiklą – ES taip pat 
remia šalių bendradarbiavimą, siekiant 
geriau dalytis ir valdyti vandens išteklius. 

Plėtra nėra tvari, jei ji kenkia 
aplinkai, eikvoja gamtos išteklius 
ir didina pažeidžiamumą stichinių 
nelaimių atveju. ES skatina tvarumą 
integruodama aplinkos klausimus 
į visas vystymosi programas, 
taikydama konkrečias 
aplinkos apsaugos 
priemones.

ES remia šalis 
partneres, siekiančias 
skatinti tvarų gamtos, 
ypač žemės, miško, pakrantės 
zonų ir žuvininkystės išteklių 
valdymą, apsaugoti ekosistemas ir 
kovoti su dykumėjimu. ES taip pat 
pirmauja bendrai kovojant su klimato 
kaita, neteisėtu miškų kirtimu, remiant 
besivystančias pasaulio šalis. 

Iki 2010 m. perpus sumažėjo žmonių, 
neturinčių prieigos prie neužteršto 
vandens šaltinių. Šis rezultatas pasiektas 
penkeriais metais anksčiau nei planuota. 
Tačiau 768 mln. žmonių, arba 11 % 
visų pasaulio gyventojų, vis dar neturi 
prieigos prie geriamojo vandens. Žmonių, 
besinaudojančių sutvarkyta nuotekų 
šalinimo sistema, skaičius padidėjo nuo 
49 % 1990 m. iki 64 % 2011 m. visame 

UŽTIKRINTI APLINKOSAUGINĮ 
TVARUMĄ
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TOLIAU SAUGOMOS  
1,1 MLN.   

KM² SAUGOMŲ TERITORIJŲ

Higienos ir bazinės sveikatos 
apsaugos sektoriaus rėmimo 
programa 
Įgyvendinus šį projektą (ES finansavimas –  
24,9 mln. eurų) Bolivijos miestuose Potosi 
ir Tarijoje buvo įrengtos 39 vandens tiekimo 
sistemos ir 11 vandens nuotekų sistemų – 
įskaitant aštuonis nuotekų valymo įrenginius.  
60 000 namų buvo įrengti vandens skaitikliai 
ir dar 31 000 prijungta prie nuotekų surinkimo 
sistemų. Iš viso atitinkamą naudą gavo  
76 000 žmonių. Be galimybių didinimo gauti 
geriamojo vandens ir naudotis nuotekų šalinimo 
sistemomis, projekto metu buvo stiprinti ir 
nacionalinės sveikatos ir vandens sektoriaus 
įstaigų pajėgumai Potosi ir Tarija skyriuose.

24,5 MLN.  
ŽMONIŲ NAUDOJASI NUOTEKŲ 

ŠALINIMO ĮRENGINIAIS

DAUGIAU KAIP     
70 MLN.     

ŽMONIŲ NAUDOJASI ŠVARESNIU 
GERIAMUOJU VANDENIU
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ir vystymosi veiksmingumą:  
Europos lygmeniu kuria bendras 

programas su valstybėmis 
narėmis, tarptautiniu mastu 
veikia Busano partnerystės 

už veiksmingą vystomąjį 
bendradarbiavimą ribose. 

Visuose lygmenyse 
ES siekia geresnio 
darbo pasidalijimo, 

mažesnės pagalbos 
fragmentacijos, didesnio 

skaidrumo ir nuspėjamumo bei didesnio 
dėmesio rezultatams.

Prieiga prie rinkų ir pagalba prekybai

ES yra atviriausia rinka besivystančioms 
pasaulio šalims. Nuo 2000-ųjų iki 
2011 m. visoms besivystančioms šalims 
ES rinka buvo neapmokestinta muitais 
ir nereguliuojama kvotomis. Remiantis 
ES iniciatyva „Viskas, išskyrus ginklus“ 
mažiausiai išsivysčiusių šalių (MIŠ) 
eksportui nebuvo taikomi muitai ir kvotos 
(išskyrus ginklus ir naftą). Šiuo metu ES iš 
mažiausiai išsivysčiusių šalių importuoja 
daugiau nei JAV, Kanada, Japonija ir Kinija 
kartu sudėjus (išskyrus kuro importą).

Pagalba prekybai padeda kurti gamybinius 
pajėgumus ir stiprina šalies gebėjimą 
prekiauti vidaus, regioninėse ir tarptautinėse 
rinkose. ES ir jos valstybės narės yra aiškūs 
tokio pobūdžio pagalbos teikimo lyderiai. 
2011 m. jos suteikė 32 % visos pasaulio 
pagalbos prekybai (9,5 mlrd. eurų).

Siekiant 8 TVT, padaryta didelė 
pažanga: pagerėjo besivystančių šalių 
prieiga prie rinkų ir technologijų, o jų 
skolos sumažėjo. Tačiau iki 2010 m. 
palaipsniui stabiliai didėjusios pagalbos 
apimtys vėliau realiai mažėjo. ES yra 
pagrindinė mažiausiai išsivysčiusių šalių 
produkcijos rinka ir didžiausia pasaulyje 
pagalbos prekybai teikėja. 

Didesnė ir efektyvesnė pagalba 

ES ir jos valstybės narės drauge teikia 
didesnę pagalbą nei visi kiti paramos 
teikėjai kartu sudėjus bei pirmauja pagal 
bendrųjų nacionalinių pajamų dalį skiriamą 
pagalbai – 0,7 %.

ES parama teikiama toms sritims, kurioms 
ji gali padaryti didžiausią poveikį. ES kaip 
atskiras paramos teikėjas skatina pagalbos 

PLĖSTI PASAULINĘ 
PARTNERYSTĘ VYSTYMOSI 
LABUI

http://www.oecd.org/dac/
http://www.oecd.org/dac/
http://www.oecd.org/dac/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150983.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/aid-for-trade/index_en.htm
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RINKIMŲ STEBĖJIMO MISIJŲ 
APRĖPTIS – DAUGIAU KAIP 

711 MLN.     
BALSUOTOJŲ

ĮVYKDYTOS 69 
RINKIMŲ STEBĖJIMO MISIJOS IR 

NUSIŲSTA DAUGIAU KAIP  
7 500 STEBĖTOJŲ

2011 m. ES ir jos valstybės narės taip 
pat suteikė 71 % su prekyba susijusios 
pasaulinės paramos (2,8 mlrd. eurų), kuri 
yra pagalbos prekybai dalis ir ja remiamos 
pagrindinės su prekyba susijusios veiklos.

Saugumas ir demokratija

2004 metais sukurta Afrikos taikos 
palaikymo priemonė (ATPP) yra pagrindinis 
Afrikos Sąjungos (AS) taikos ir saugumo 
darbotvarkės finansavimo šaltinis.  
ES finansuojama (iki šiol skirta 1,1 mlrd. 
eurų) ATPP užtikrina numatomą Afrikos 
vadovaujamų taikos palaikymo operacijų 
finansavimą ir padeda stiprinti gebėjimus 
bei plėtoti AS-ES politinį dialogą šioje 
srityje. Be kita ko, ATPP rėmė 2007 m. 
prasidėjusią AS misiją Somalyje (AMISOM) 
bei visai neseniai Afrikos vadovaujamą 
Tarptautinės paramos misiją  
Malyje (AFISMA).

ES lėšomis šiuo metu dislokuoti 
24 000 taikdarių Afrikos vadovaujamose 
taikos palaikymo operacijose, 
250 apmokytų taikos palaikymo ir 
saugumo darbuotojų dirba Afrikos taikos  
ir saugumo struktūros institucijose. 

Taip pat šiuo metu vykdoma 13 „Skubaus 
reagavimo mechanizmo“ veiklų, visų 
pirma, susijusių su tarpininkavimu  
krizių metu.

ES yra pasaulinė lyderė paramos rinkimams 
ir rinkimų stebėjimo srityje, šiam tikslui 
kasmet išleidžiama apie 140 mln. eurų.  
Nuo 2010 m. ES rėmė 50 rinkimų programų 
pasaulyje, o nuo 2004 m. į 49 šalis 
nusiuntė 69 stebėjimo misijas.

http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/peace/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/peace/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/peace/index_en.htm
http://amisom-au.org/
http://amisom-au.org/
http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/peace/capacity_building/apsa_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/peace/capacity_building/apsa_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/peace/early-response-mechanism_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/peace/early-response-mechanism_en.htm
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Pagrindinis koridorius
Prieigos prie jūros neturinčiai Centrinei 
Afrikos Respublikai Douala-Bangis 
koridorius (1 360 km) yra gyvybiškai 
svarbus, nes jungia ją su Kamerūno uostu 
Douala. Kasdien koridoriumi pravažiuoja 
2700 automobilių, tačiau ilgą laiką buvo 
asfaltuota tik 710 km kelio. 2012 m.,  
iš dalies finansuojant ES, buvo išasfaltuoti 
likę 650 km. Todėl Douala-Bangis kelionės 
laikas sutrumpėjo nuo 8 iki 3 dienų,  
o atitinkamą naudą iš to gavo 6,7 mln. 
žmonių.

PRIŽIŪRĖTA, NUTIESTA  
AR ATNAUJINTA 
87 000 KM  

KELIŲ

Geresnis susisiekimas

Efektyvus transporto tinklas yra esminė 
nacionalinio saugumo, ilgalaikio 
vystymosi, skurdo mažinimo ir regioninės 
integracijos su kaimyninėmis šalimis 
sąlyga. Viena didžiausių transporto srities 
paramos teikėjų AKR šalyse yra ES.  
Ji padėjo nutiesti ar atnaujinti daugiau 
kaip 10 000 km ir prižiūrėti daugiau 
kaip 77 000 km kelių, padėjo gerinant 
nacionalinius kelių eismo valdymo 
pajėgumus.
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Ekologiškų produktų rinkos 
galimybės
2007 m. buvo pradėtas vykdyti 3 metų 
trukmės projektas Vakarų Krante 
(Palestinoje), kuriuo siekta pagerinti 
aliejaus gamybos efektyvumą ir kokybę. Šis 
projektas, kurio didžiąją dalį finansavo ES 
(1,6 mln. eurų), buvo skirtas 2400 alyvuoges 
auginantiems namų ūkiams 10 kaimų. 
Įgyvendinus projektą 467 nauji ūkininkai 
gavo ekologiškų produktų gamintojo 
sertifikatą, o žemės plotas, kuriame taikomi 
ekologiški ūkininkavimo metodai,  
padidėjo 338 %. Alyvuogių malūnai buvo 
atnaujinti ir aprūpinti atsarginėmis dalimis.  
Buvo pagerintos higienos sąlygos alyvuogių 
presuose. Padvigubėjo sertifikuoto ekologiško 
Sąžiningos prekybos alyvuogių aliejaus 
gamyba.
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2012 m. Europos Sąjunga skyrė 
didelę (13,8 mlrd. eurų) sumą išorės 
pagalbai pasaulyje, kuri sudaro 9 % 
viso jos biudžeto. Pagrindiniai pagalbos 
gavėjai – neturtingos ir mažiausiai 
išsivysčiusios šalys. 

2004–2012 metais ES daugiausia 
dėmesio skyrė socialinei infrastruktūrai 
(pavyzdžiui, švietimui ir sveikatos 
apsaugai), ekonominei infrastruktūrai 
(pavyzdžiui, transportui ir energetikai).  
ES taip pat aktyviai veikia žmogaus teisių 
ir valdymo, tvaraus vystymosi ir lyčių 
lygybės srityse. Geografiškai daugiausia 
paramos ES skiria Užsacharės Afrikai bei 
Europos kaimynams.

ES PAGALBA: FAKTŲ IR  
SKAIČIŲ APŽVALGA

ES biudžeto dalis (procentais), skirta išorės pagalbai 2012 m.

Oficialios paramos vystymuisi (OPV) kitimas 2004-2012 m.
Lėšos milijonais eurų
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■ Komisijos biudžetas be išorės pagalbos  
134 630 mln. eurų

■ Išorės pagalba (Biudžetas + EPF)  
13 784 mln. eurų 

 Komisijos biudžetas + EPF 
148 414 mln. eurų91%

9%

Dvišaliai ir vienašaliai OPV srautai.
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■ Socialinė infrastruktūra: švietimas, 
sveikata, vanduo, valdymas ir pilietinė 
visuomenė, kita

■ Ekonominė infrastruktūra ir paslaugos: 
transportas, komunikacija, energetika, 
kitos paslaugos

■ Gamyba: žemės ūkis, miškininkystė 
ir žuvininkystė, pramonė, kasyba ir 
statyba, prekyba ir turizmas 

■ Daugiasektoriniai / Apimantys įvairias 
sritis: aplinka, kita

■ Parama biudžetui, pagalba maistu, 
maisto sauga

■ Veiksmai, susiję su skola

■ Humanitarinė pagalba

■ Kita/Nepaskirstyta: administravimo 
išlaidos, nenurodyta

■ Europa

■ Afrika į Šiaurę nuo Sacharos

■ Afrika į Pietus nuo Sacharos

■ Amerika

■ Azija Artimieji Rytai

■ Azija Pietų ir Centrinė, Tolimieji Rytai

■ Okeanija

■ Dvišaliai nepskirstyti

■ OPV daugiašalė pagalba, iš viso

OPV pasiskirstymas sektoriais 2004-2012 m.

Geografinis OPV pasiskirstymas 2004-2012 m.

37 480

5 525

11 114

9 789

11 137

123

8 985 11 154

16 213

5 356

31 052
6 799

5 656

11 177

659

3 137

15 257

Lėšos milijonais eurų

Lėšos milijonais eurų
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8,8 MLN.   
ŽMONIŲ BUVO 
SUTEIKTA SU 

UŽIMTUMU SUSIJUSI 
PAGALBA

1,2 MLN.   
PRADINIŲ KLASIŲ  
MOKYTOJŲ DIRBO  

MOKYKLOSE

PASTATYTA ARBA  
RENOVUOTA   

37 000 
 MOKYKLŲ

736 
PILIETINĖS VISUOMENĖS  
ORGANIZACIJOS REMIA  

LYČIŲ LYGYBĘ

12 994
STUDENTĖS DALYVAUJA 

ERASMUS MUNDUS 
PROGRAMOJE IR KITOSE 

STUDENTŲ JUDUMO 
PROGRAMOSE

300 000    
NAUJŲ MERGAIČIŲ  

MOKINIŲ LANKO VIDURINES 
MOKYKLAS

18,3 MLN.    
VAIKŲ IKI VIENERIŲ METŲ 

PASKIEPYTI NUO TYMŲ

BUVO PASTATYTA,  
RENOVUOTA, APRŪPINTA 

DAUGIAU KAIP   
8 500   

SVEIKATOS CENTRŲ  
IR ĮSTAIGŲ

46,5 MLN.     
ŽMONIŲ GAVO SOCIALINES 

APRŪPINIMUI MAISTU 
SKIRTAS IŠMOKAS

7,7 MLN.    
ŽMONIŲ PASINAUDOJO  

TECHNINIO IR PROFESINIO 
ŠVIETIMO BEI MOKYMO 

GALIMYBE

13,7 MLN.   
NAUJŲ MOKINIŲ PRADĖJO 

LANKYTI PRADINES 
MOKYKLAS 
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SUTEIKTA  
BEVEIK 17 MLN. 

KONSULTACIJŲ REPRODUKCINĖS 
SVEIKATOS KLAUSIMAIS

DAUGIAU NEI   
7,5 MLN.  

GIMDYMŲ DALYVAVO 
KVALIFIKUOTI SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS  
DARBUOTOJAI

NUO 2010 IKI 2012 M.  
DAUGIAU NEI   
350 000   

ŽMONIŲ, UŽSIKRĖTUSIŲ SUNKIOS 
FORMOS ŽIV INFEKCIJA, BUVO 

PASKIRTAS KOMBINUOTAS 
ANTIRETROVIRUSINIS GYDYMAS

IŠDALYTA 
18 MLN. INSEKTICIDINIŲ 

APSAUGINIŲ LOVOS 
TINKLELIŲ

APSAUGOTA  
1,9 MLN. 
 KM² MIŠKŲ

DAUGIAU KAIP     
70 MLN.     

ŽMONIŲ NAUDOJASI 
ŠVARESNIU GERIAMUOJU 

VANDENIU

24,5 MLN.  
ŽMONIŲ NAUDOJASI  
NUOTEKŲ ŠALINIMO  

ĮRENGINIAIS

TOLIAU SAUGOMOS  
1,1 MLN.   

KM² SAUGOMŲ TERITORIJŲ

RINKIMŲ STEBĖJIMO 
MISIJŲ APRĖPTIS – 

DAUGIAU KAIP 
711 MLN.     

BALSUOTOJŲ
ĮVYKDYTOS 69 

RINKIMŲ STEBĖJIMO MISIJOS  
IR NUSIŲSTA DAUGIAU KAIP  

7 500 STEBĖTOJŲ

PRIŽIŪRĖTA, NUTIESTA  
AR ATNAUJINTA 
87 000 KM  

KELIŲ
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Šiame dokumente pateikiami duomenys 
atspindi rezultatus, pasiektus 
įgyvendinant Europos Komisijos 
finansuojamas programas, kurias 
valdo Vystymosi ir bendradarbiavimo 
generalinis direktoratas – EuropeAid 
ir kurios finansuojamos iš ES biudžeto 
arba Europos plėtros fondo. ES 
valstybių narių finansuojamų dvišalių 
programų duomenys nepateikiami, 
nebent būtų nurodyta kitaip. 

Išskirti kiekvienos TVT srities rezultatai 
rodo, kaip Komisijos finansuojamos 
programos padėjo siekti aštuonių 
Tikslų. Šiuos rezultatus apskaičiavo ES 
delegacijos besivystančiose šalyse ir 
EUROPAID, remdamosi teoriniais tyrimais 
bei ad hoc surinktais duomenimis.

Aptariamas laikotarpis: 2004-2012 
metai. Tais atvejais, kai konkrečių 
rezultatų nebuvo įmanoma susieti su 
projektais (pavyzdžiui, kai pagalba 
buvo teikiama biudžetui – tiesiogiai 

vyriausybėms, o ne konkrečiam projektui 
arba kai pagalba buvo teikiama bendrai 
finansuojant su kitais paramos teikėjais), 
rezultatai buvo skaičiuojami proporcingai, 
atsižvelgiant į Komisijos pagalbos dalį. 
Duomenys apie kiekvienos TVT srities 
situaciją pasaulyje pateikiami iš Jungtinių 
Tautų „Tūkstantmečio vystymosi 
tikslų ataskaitos“ bei Pasaulio banko 
„Pasaulinės stebėsenos ataskaitos“.

Duomenys apie rezultatus jokiu būdu 
negali būti vertinami kaip išsamiai 
atspindintys visus Komisijos pagalbos 
vystymuisi rezultatus. Jie tik iš dalies 
atspindi Komisijos veiklą teikiant pagalbą 
vystymuisi, susietą su pasirinktais TVT 
rodikliais.

Elektroninė šios brošiūros versija su 
nuorodomis į tekste minimus dokumentus 
bei ataskaitas pateikiama šiame 
interneto puslapyje: http://ec.europa.eu/
europeaid/what/millenium-development-
goals

METODINĖ PASTABA

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals
http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals
http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals
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