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Wstęp do zestawu informacyjnego komisji DEVE

Nazywam się Eva Joly. Należę do grupy Verts/ALE w Parlamencie Europejskim. 
Chociaż pochodzę z Norwegii, zostałam wybrana na posłankę we Francji. Jestem 
przewodniczącą Komisji Rozwoju w Parlamencie Europejskim.

W obecnych czasach miliony osób, głównie z ubogich krajów, muszą na co dzień 
stawiać czoła dramatycznym sytuacjom. Naszą planetą wstrząsnęły następujące po 
sobie kryzysy: finansowy, gospodarczy, energetyczny i żywnościowy, nie licząc 
skutków zmian klimatu, które już teraz są katastrofalne. 

Bez wątpienia wydarzenia te miały poważne konsekwencje w bogatych krajach, lecz 
w krajach rozwijających się skazały one miliony ludzi na najgłębsze ubóstwo. 
Dzisiejszej nocy 20% ludzi na świecie pójdzie spać z pustym żołądkiem. 

Dlaczego powinno to nas obchodzić? Przede wszystkim dlatego, że wszystkie te 
kryzysy, mające dramatyczne skutki dla Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej i innych 
kontynentów, biorą początek w uprzemysłowionych krajach Północy. Ale też dlatego, 
że mamy obowiązek pozostawić naszym dzieciom czystą planetę, na której panuje 
pokój. W tym celu już dziś musimy stawić czoła tym palącym i budzącym sprzeciw 
nierównościom między bogatymi i biednymi.

Zawsze jednak można uczynić jeszcze więcej, Unia Europejska stara się maksymalnie 
ograniczać te dysproporcje. Nikt nie dostarcza większej pomocy na rzecz rozwoju niż 
Europa. Oprócz tej pomocy znaczny wpływ na gospodarki krajów rozwijających się 
wywiera polityka handlowa i rolna Unii. 

W ramach Komisji Rozwoju Parlamentu Europejskiego staramy się dbać o to, aby 
wpływ ten nie był dla krajów rozwijających się negatywny oraz aby polityka 
europejska rzeczywiście przyczyniała się do poprawy jakości życia najuboższych 
ludzi na świecie. W poniższych informacjach przedstawione są nasze metody pracy.

Działamy różnorako. Utrzymujemy szczery i stały dialog na tematy związane 
z rozwojem – od pomocy humanitarnej i zapobiegania konfliktom do rajów 
podatkowych i kwestii płci – z instytucjami europejskimi, państwami członkowskimi, 
naszymi krajami partnerskimi, partnerami globalnymi oraz społeczeństwem 
obywatelskim w Europie i w państwach trzecich.

Pomagamy kształtować politykę UE poprzez rezolucje, które są następnie 
przyjmowane na posiedzeniach plenarnych PE. Dotyczą one zdrowia, edukacji, celów 
milenijnych, bezpieczeństwa żywności, pomocy humanitarnej i wielu innych 
tematów. Gdy Parlament występuje wspólnie z Radą w roli współustawodawcy, 
przygotowujemy jego stanowisko. Tak było w przypadku instrumentu na rzecz 
żywności, a także instrumentu współpracy na rzecz rozwoju. 

Nasza komisja w dalszym ciągu niestrudzenie broni praw człowieka i dobrego 
zarządzania w krajach rozwijających się – nie tylko poprzez dialog i rezolucje, lecz 
także dzięki obserwacjom wyborów. Odgrywamy też centralną rolę w pracach 
Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE.



Ponadto kontrolujemy wydatkowanie funduszy UE i wdrażanie jej decyzji. Wreszcie 
wspólnie z Radą ponosimy zasadniczą odpowiedzialność za dziesięć miliardów euro, 
którą to kwotę Unia corocznie przeznacza na pomoc na rzecz rozwoju. 

Stoimy w obliczu poważnego wyzwania. Jeżeli naprawdę chcemy osiągnąć cele 
milenijne, czeka nas ciężka praca. Poniższe informacje pokazują, że Komisja 
Rozwoju PE robi co w jej mocy, aby stanąć na wysokości zadania.

Eva Joly
listopad 2012 r.



Informacja nr 1

Skład i organy pomocnicze

Skład

Komisja Rozwoju jest jedną z 20 stałych komisji Parlamentu Europejskiego. Od 
początku siódmej kadencji parlamentarnej w jej skład wchodzi 30 członków (spośród 
736 posłów). Najliczniejszą komisją jest Komisja Spraw Zagranicznych (76 
członków), zaś najmniejszą Komisja Rybołówstwa (24 członków).

Członkowie są wybierani z grup politycznych w sposób odzwierciedlający układ sił 
politycznych w całym Parlamencie (pełna lista członków komisji znajduje się 
w załączniku I). Wybór danego posła dotyczący członkostwa w tej a nie innej komisji 
zależy w dużej mierze od osobistych preferencji, ale musi być ostatecznie 
zatwierdzony przez jego grupę polityczną. Większość posłów jest członkami jednej 
komisji i zastępcami w innej, ale istnieją wyjątki od tej reguły.

KOMISJA ROZWOJU

Europejska Partia Ludowa 10

Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów w PE 8

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 4 

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski 3

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 2 2

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica 1

Europa Wolności i Demokracji 1  1 

Niezrzeszeni 1 

Oficjalne stanowiska w komisji („Prezydium”) to jej przewodniczący i czterej 
wiceprzewodniczący, wybierani na posiedzeniu inauguracyjnym komisji na początku 
oraz w połowie każdej kadencji parlamentarnej. Przewodniczący przewodniczy 
posiedzeniom komisji oraz w stosownych przypadkach wypowiada się w jej imieniu 
na posiedzeniu plenarnym. Odgrywa ważną rolę w przygotowywaniu porządku obrad 
komisji oraz działa jako jej przedstawiciel wobec organów zewnętrznych. W razie 
konieczności przewodniczącego może zastąpić jeden z wiceprzewodniczących.

Bardzo znaczącą rolę odgrywają w komisji koordynatorzy grup. Każda grupa 
polityczna wyznacza koordynatorów, którzy są jej rzecznikami w poszczególnych 
komisjach. Koordynatorzy spotykają się w celu omówienia kalendarza prac komisji 
i nierozwiązanych problemów politycznych przed rozpoczęciem pełnej debaty 
w komisji. Rozdzielają też pracę między członkami swojej grupy i pomagają 
w ustaleniu stanowiska grupy w głosowaniach, zarówno w komisji, jak i na 
posiedzeniach plenarnych.



Komisję obsługuje sekretariat złożony z etatowych urzędników służby cywilnej (patrz 
załącznik II). Sekretariat organizuje codzienną pracę komisji, zapewnia opracowania 
analityczne i notatki w odpowiedzi na zapotrzebowanie (zazwyczaj ze strony 
przewodniczącego), dostarcza posłom podstawowe informacje i pomaga im 
w sporządzaniu sprawozdań oraz zarządza planowaniem pracy legislacyjnej na 
szczeblu komisji.

Osobny sekretariat wspomaga Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE i jego 
trzy komisje stałe, współpracując z odpowiednikami w sekretariacie AKP. 

Departament tematyczny Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Zewnętrznej Unii 
Europejskiej w Parlamencie Europejskim zapewnia dodatkowe wsparcie 
przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego oraz różnym organom parlamentarnym 
(komisje i delegacje, zwłaszcza Komisja Rozwoju), sporządzając dokumenty 
informacyjne, konspekty, organizując warsztaty z udziałem niezależnych ekspertów 
zewnętrznych oraz przedstawiając sprawozdania ustne. 

Na wniosek przewodniczących i sprawozdawców udostępnia się im materiały 
pomocnicze, dokumenty referencyjne i projekty dokumentów. Departament udziela 
również wsparcia w przygotowaniu i prowadzeniu delegacji do państw trzecich, m.in. 
misji obserwacji wyborów, oraz w przygotowaniu przesłuchań. 

Ponadto departament tematyczny pomaga w zaspokajaniu potrzeb w zakresie 
dodatkowych informacji i analiz, zamawiając opracowania zewnętrzne na wniosek 
zainteresowanych komisji parlamentarnych (patrz załącznik V).

Wszystkie opublikowane analizy wewnętrzne i zamówione ekspertyzy zewnętrzne 
(analizy, sprawozdania i notatki) dostępne są dla wszystkich posłów do Parlamentu 
Europejskiego i ich pracowników pod adresem 
http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17. 
Zewnętrzne analizy dostępne są także dla szerokiej publiczności pod adresem 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN.

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN


Informacja nr 2

Uprawnienia i obowiązki: wprowadzenie 

Parlament Europejski, tak jak większość parlamentów, ma trzy zasadnicze 
uprawnienia: ustawodawcze, budżetowe i nadzorcze. 20 stałych komisji będących 
wyspecjalizowanymi organami bada sprawy leżące w ich kompetencjach 
i przedstawia swoje stanowisko w postaci sprawozdań, zazwyczaj zawierających 
projekty rezolucji, do ostatecznego przyjęcia na posiedzeniu plenarnym. Dopiero po 
ostatecznym przyjęciu rezolucji na posiedzeniu plenarnym staje się ona oficjalnym 
stanowiskiem Parlamentu Europejskiego.

Komisja Rozwoju zajmuje się stosunkami Unii Europejskiej z krajami rozwijającymi 
się, które to stosunki od zawsze stanowią ważny element europejskiego kalendarza 
politycznego, dyplomatycznego i handlowego. Komisja jest mocno zaangażowana 
w realizację milenijnych celów rozwoju ONZ jako najlepszego sposobu likwidacji 
ubóstwa na świecie.

Komisja Rozwoju jest głównym czynnikiem Parlamentu w promowaniu, wdrażaniu 
i monitorowaniu polityki Unii w dziedzinie rozwoju i współpracy, co obejmuje:

a) dialog polityczny z krajami rozwijającymi się – zarówno dwustronny, jak i na 
forum organizacji międzynarodowych i międzyparlamentarnych,

b) pomoc dla krajów rozwijających się i porozumienia o współpracy z nimi,

c) wspieranie wartości demokratycznych, dobrego zarządzania oraz praw człowieka 
w krajach rozwijających się.

Oprócz tego komisja odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu i umacnianiu stosunków 
między UE i partnerami z regionu Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) dzięki 
ścisłemu monitorowaniu realizacji umowy o partnerstwie AKP-UE (umowa 
z Kotonu) oraz w szczególności dzięki pracom we Wspólnym Zgromadzeniu 
Parlamentarnym AKP-UE.



Informacja nr 3

Regulowanie współpracy UE na rzecz rozwoju

Jednym z głównych zadań Komisji Rozwoju, podobnie jak innych komisji, jest 
przyjmowanie europejskiego ustawodawstwa należącego do dziedziny jej 
kompetencji. 

Podstawa prawna ustawodawstwa w zakresie polityki na rzecz rozwoju zawarta jest 
w art. 208-211 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), które stanowią, 
że decyzje w tej kwestii podejmuje się zgodnie ze „zwykłą procedurą ustawodawczą”.
Oznacza to, że Parlament Europejski i Rada Ministrów wspólnie przyjmują 
ustawodawstwo na podstawie wniosku Komisji.

W ramach zwykłej procedury ustawodawczej, w tym samym czasie co Parlamentowi, 
wniosek ustawodawczy jest przedstawiany Radzie. Tekst ustawodawczy może zostać 
przyjęty jedynie wówczas, gdy Rada i Parlament osiągną porozumienie w sprawie 
każdej poprawki. Dopiero wtedy zostaje przyjęte nowe „europejskie 
ustawodawstwo”.  
Porozumienie może zostać osiągnięte w pierwszym, drugim lub trzecim czytaniu.
Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte, ustawodawstwo nie zostaje przyjęte.

Od 2007 r. głównym narzędziem regulującym działania UE w zakresie współpracy na 
rzecz rozwoju jest instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI).

W ramach DCI istnieje wiele różnych programów, które można podzielić na dwie 
główne kategorie:

Praca ustawodawcza Parlamentu jest zorganizowana w następujący sposób:

- Komisja przedstawia Parlamentowi wniosek ustawodawczy; „komisja 
przedmiotowo właściwa” jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania 
i wyznacza sprawozdawcę (tj. członka komisji, któremu powierza się zadanie 
sporządzenia sprawozdania komisji). Co najmniej jedna z pozostałych komisji może 
zostać poproszona o wydanie opinii dla komisji przedmiotowo właściwej.

- Komisja przedmiotowo właściwa analizuje projekt sprawozdania przygotowany 
przez sprawozdawcę, wraz z poprawkami złożonymi przez innych posłów i opiniami 
przekazanymi przez inne komisje, i przyjmuje ostateczne sprawozdanie.

- Grupy polityczne analizują sprawozdanie i podejmują decyzję w sprawie 
dodatkowych poprawek, które mają być zgłoszone na posiedzeniu plenarnym.

- Na koniec rezolucja zawarta w sprawozdaniu jest omawiana i przyjmowana na 
posiedzeniu plenarnym, stając się w ten sposób stanowiskiem Parlamentu 
Europejskiego. Zazwyczaj zawiera ona proponowane zmiany do wniosku Komisji, 
mające formę poprawek.



Programy tematyczne obejmują działania w konkretnych sektorach współpracy na 
rzecz rozwoju, jak współfinansowanie działań z europejskimi organizacjami 
pozarządowymi, pomoc dla sektorów społecznych takich jak opieka zdrowotna 
i edukacja, działania w zakresie środowiska i energii oraz na rzecz bezpieczeństwa 
żywnościowego. Działania te są wdrażane za pomocą tematycznych dokumentów 
strategicznych, które podlegają demokratycznej kontroli Parlamentu Europejskiego.

Programy geograficzne regulują działania w zakresie współpracy na rzecz rozwoju 
w konkretnych krajach i regionach świata – Azji, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim 
Wschodzie i w Afryce Południowej. Działania te są wdrażane za pomocą krajowych 
i regionalnych dokumentów strategicznych, które podlegają demokratycznej kontroli 
Parlamentu Europejskiego.

Jako że DCI wygaśnie w grudniu 2013 r., Komisja przedstawiła w grudniu 2011 r. 
wniosek dotyczący nowego instrumentu, który będzie musiał zostać przedyskutowany 
i przyjęty przez Parlament i Radę.

Programy geograficzne DCI nie mają zastosowania do współpracy z 78 krajami 
regionu Afryki, Karaibów i Pacyfiku, które wchodzą w skład grupy AKP. Współpraca 
z krajami AKP opiera się na instrumentach spoza struktury wspólnotowej, 
w szczególności na umowie z Kotonu między państwami członkowskimi UE 
i zainteresowanymi krajami rozwijającymi się (patrz oddzielna informacja), zaś 
finansowanie pochodzi z międzyrządowego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR).

Umowa z Kotonu jako prawo pierwotne stanowi część ram regulacyjnych. Umowa, 
podobnie jak jej dalsze zmiany, wymaga zatwierdzenia Parlamentu Europejskiego 
(procedura zgody). Parlament nie uczestniczy w negocjowaniu takich umów, ale 
może wyrazić swoje poglądy w drodze rezolucji.

Kontrola Parlamentu nad dokumentami strategicznymi i wdrażaniem

Od momentu przyjęcia DCI Parlament zaczął korzystać z większych uprawnień 
kontrolnych nad dokumentami strategicznymi nadającymi kierunek wdrażaniu 
ustawodawstwa UE w dziedzinie rozwoju. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
aktów wykonawczych (zwanym niekiedy rozporządzeniem w sprawie procedury 
komitetowej)1 Parlament może sygnalizować przypadki, w których Komisja 
prawdopodobnie przekroczyła przekazane jej ustawowo uprawnienia, za pomocą 
rezolucji przyjętej na posiedzeniu plenarnym. Ponadto ustanowiono dialog z Komisją 
dotyczący kontroli demokratycznej, który umożliwia Parlamentowi wyrażanie 
poglądów na wszelkie kwestie polityczne i prawne związane z dokumentami 
strategicznymi.

Oprócz tych uprawnień kontrolnych Parlament może oczywiście wszcząć 
postępowanie sądowe przez Trybunałem Sprawiedliwości, aby uchylić decyzję, która 
wydaje się przekraczać uprawnienia przekazane Komisji.

                                               
1 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzonego 
przez komitet pojednawczy wspólnego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy 
na rzecz rozwoju (PE-CONS 00057/2011 – C7-0377/2011 – 2009/0060A(COD)).



Od wejścia w życie traktatu lizbońskiego Parlament domaga się jeszcze większych 
uprawnień kontrolnych. Argumentuje, że dokumenty programowe zaliczają się do 
„aktów delegowanych” zgodnie z art. 290 TFUE, który daje Parlamentowi prawo 
weta w procesie decyzyjnym. Dotychczas nie zostało to uzgodnione z Radą, zatem 
w chwili obecnej Parlament nie może korzystać z prawa weta.



Informacja nr 4

Uprawnienia budżetowe i nadzorcze 

W ramach swoich kompetencji Komisja Rozwoju ściśle monitoruje ogólny budżet UE 
i uczestniczy w jego przygotowywaniu, składając poprawki do linii budżetowych 
dotyczących krajów rozwijających się. Zgodnie z procedurą budżetową określoną 
w traktacie lizbońskim Parlament i Rada wspólnie podejmują decyzje w sprawie 
wszelkich wydatków, w tym linii budżetowych dotyczących współpracy na rzecz 
rozwoju. Komisja Rozwoju w Parlamencie odpowiada za części budżetu dotyczące 
rozwoju i stosunków z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (tytuł 21) oraz pomocy 
humanitarnej (tytuł 23). Komisja Rozwoju zajmuje się również liniami budżetowymi 
dotyczącymi Azji i Ameryki Łacińskiej, a także obszaru Morza Śródziemnego 
i dziedziny praw człowieka i rozwoju (tytuł 19). Komisja analizuje budżet 
w kontekście handlu z krajami rozwijającymi się (tytuł 20), a także – co niemniej 
ważne – przygląda się budżetowi administracyjnemu tych departamentów Komisji 
Europejskiej, które zajmują się współpracą na rzecz rozwoju.

Dla Komisji Rozwoju procedura budżetowa rozpoczyna się wiosną każdego roku, 
kiedy to przyjmuje ona stanowisko w sprawie rocznej strategii politycznej Komisji 
Europejskiej. Komisja Rozwoju bierze udział w przygotowaniu stanowiska 
Parlamentu na negocjacje z Radą i Komisją podczas całego przygotowywania 
budżetu. We wrześniu komisja głosuje nad poprawkami do stanowiska Rady 
dotyczącego budżetu na kolejny rok. Posłowie, w szczególności sprawozdawca ds. 
budżetu, negocjują poprawki Komisji Rozwoju z Komisją Budżetową oraz w grupach 
politycznych w Parlamencie. W październiku ustala się stanowisko Parlamentu na 
posiedzeniu plenarnym. Negocjacje są kontynuowane w ramach procedury 
pojednawczej między Parlamentem a Radą do czasu osiągnięcia porozumienia 
i zatwierdzenia go przez obie instytucje. W Parlamencie odbywa się to w drodze 
głosowania na posiedzeniu plenarnym nad tekstem porozumienia budżetowego pod 
koniec roku. Procedura kończy się podpisaniem porozumienia przez 
przewodniczącego Parlamentu.

W następnym roku komisja – pod kierownictwem sprawozdawcy – monitoruje 
wykonanie budżetu przez Komisję Europejską i upewnia się, że pieniądze są 
wydatkowane zgodnie z tym, co uzgodniono z Parlamentem.

W ramach corocznej procedury udzielania absolutorium Parlament bada, w jaki 
sposób Komisja wykonała budżet w poprzednim roku budżetowym. Po 
przeanalizowaniu sprawozdań finansowych Komisji, jej oświadczenia finansowego 
i sprawozdania z uzyskanych wyników, a także rocznego sprawozdania Trybunału 
Obrachunkowego Parlament udziela lub nie udziela absolutorium z wykonania 
budżetu przez Komisję. Procedura udzielania absolutorium obejmuje także realizację 
Europejskiego Funduszu Rozwoju (fundusz finansowany bezpośrednio przez państwa 
członkowskie w celu pokrycia wydatków w ramach umowy z Kotonu o partnerstwie 
AKP-UE i realizowany przez Komisję – patrz informacja nr 3). Procedurą udzielania 
absolutorium kieruje Komisja Kontroli Budżetowej. Komisje legislacyjne, w tym 
Komisja Rozwoju, wydają opinie.



Łączna pomoc UE na rzecz rozwoju (tj. oficjalna pomoc rozwojowa wydatkowana 
przez Komisję Europejską) wyniosła w 2010 r. 9,8 mld euro. Największą część tej 
kwoty przeznaczono na edukację, opiekę zdrowotną, dobre zarządzanie i inną 
infrastrukturę społeczną (35%), infrastrukturę transportową, komunikacyjną, 
energetyczną i inną (12%) oraz pomoc humanitarną (13%).

Niemal połowa tej kwoty pochodzi z budżetu UE. Pozostała część pochodzi 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju. Chociaż komisja kontroluje EFR (w tym 
poprzez procedurę absolutorium), Parlament Europejski nie ma możliwości 
wywierania wpływu na wydatki w ramach EFR, który jest dostarczany bezpośrednio 
przez państwa członkowskie i nie stanowi części budżetu UE. 

Jednakże w odniesieniu do funduszy w ramach budżetu członkowie Komisji Rozwoju 
wnieśli czynny wkład w wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2007-2013, które 
określają pułapy wydatkowania dla każdej kategorii wydatków na następne siedem 
lat. 

Uprawnienia nadzorcze

Bardzo ważną funkcją Parlamentu Europejskiego i jego stałych komisji jest nadzór 
nad władzą wykonawczą, tj. Komisją Europejską, jak również nad niektórymi 
aspektami pracy Rady UE i Europejskiego Banku Centralnego.

Komisje wykonują tę funkcję poprzez różne instrumenty:

- Przesłuchania komisarzy: na początku każdej kadencji Komisji Parlament 
Europejski organizuje przesłuchania mianowanych komisarzy przed 
zatwierdzeniem całej Komisji na posiedzeniu plenarnym. Podczas tych 
przesłuchań posłowie do PE mają prawo zadawać kandydatom na komisarzy 
pytania dotyczące ich przyszłej roli, programu, wizji zagadnień związanych 
z UE itp. Po przesłuchaniach komisje przyjmują swoje stanowiska dotyczące 
tego, czy dany kandydat jest odpowiedni. Na początku 2010 r. Komisja 
Rozwoju zorganizowała przesłuchanie Andrisa Piebalgsa, komisarza 
odpowiedzialnego za współpracę na rzecz rozwoju, oraz Kristaliny Georgievy, 
odpowiedzialnej za pomoc humanitarną i ochronę ludności. K. Georgieva była 
druga kandydatką na to stanowisko, ponieważ komisja nie zatwierdziła 
pierwszej kandydatury.

- Spotkania z prezydencją Rady: co roku wysoka przedstawiciel UE ds. 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton jest zapraszana na 
posiedzenie komisji w roli przewodniczącej Rady ds. Zagranicznych, która 
również zajmuje się kwestiami rozwoju. Co więcej, o zabranie głosu 
w sprawie szczególnych kwestii takich jak pomoc humanitarna proszony jest 
odpowiedzialny minister z państwa członkowskiego sprawującego rotacyjną 
prezydencję w Radzie Ministrów UE.

- Spotkania z komisarzami: dwóch komisarzy odpowiedzialnych za współpracę 
na rzecz rozwój i pomoc humanitarną jest stałymi gośćmi na posiedzeniach 
komisji.



- Pytania do Rady i Komisji: posłowie do PE mogą kierować pytania do obu 
instytucji na posiedzeniach plenarnych, a także na posiedzeniach komisji.

- Przesłuchania ekspertów: komisja regularnie organizuje wysłuchania 
publiczne, zazwyczaj dotyczące tematów sprawozdań będących 
w przygotowaniu (patrz załącznik IV).

Informacja nr 5

Promowanie demokracji i praw człowieka 

Komisja Rozwoju, wraz z Komisją Spraw Zagranicznych i Komisją Handlu 
Międzynarodowego, jest jedną z trzech komisji Parlamentu Europejskiego 
zajmujących się stosunkami zewnętrznymi.

W 2006 r. w ramach instrumentów działań zewnętrznych Parlament i Rada przyjęły 
„Europejski instrument na rzecz demokracji i praw człowieka”. Instrument ten jest 
w szczególny sposób ukierunkowany na poprawę przestrzegania praw człowieka 
i podstawowych wolności, promowanie i umacnianie demokracji, wzmacnianie 
społeczeństwa obywatelskiego działającego na rzecz praw człowieka i zwiększanie 
rzetelności procesów wyborczych. 

Debaty i rezolucje dotyczące przypadków łamania praw człowieka, zasad demokracji 
i państwa prawa

Grupy polityczne regularnie zwracają się do przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego o przeprowadzenie debat w pilnych przypadkach łamania praw 
człowieka, zasad demokracji i państwa prawa. Debaty te odbywają się w czwartki po 
południu podczas posiedzeń plenarnych w Strasburgu. Zwykle przeprowadza się trzy 
debaty dotyczące trzech różnych przypadków łamania praw człowieka. Odpowiednie 
projekty rezolucji są poddawane pod głosowanie niezwłocznie po zakończeniu debat.

Delegacje i misje obserwacji wyborów

Komisja Rozwoju może wysyłać własne delegacje do miejsc będących przedmiotem 
szczególnego zainteresowania. Mogą to być różne kraje związane zwykle z pracami 
komisji w dziedzinie polityki rozwoju i pomocy humanitarnej. Członkowie komisji 
regularnie uczestniczą w delegacjach ad hoc Parlamentu Europejskiego do krajów 
rozwijających się, które zazwyczaj biorą udział w konferencjach międzynarodowych 
lub w obserwacji wyborów. Delegacje te składają sprawozdania przed odpowiednimi 
komisjami Parlamentu Europejskiego.

Misje obserwacji wyborów aktywnie przyczyniają się do rozwoju procesu 
demokratyzacji w krajach rozwijających się i innych. Status i znaczenie 
międzynarodowych misji obserwacji wyborów dla wspierania narodzin i umacniania 
demokracji stale rośnie.

Delegacje wysyłane przez Parlament Europejski, które wniosły istotny wkład 
w międzynarodowe działania w zakresie obserwacji wyborów, ściśle współpracują 
z misjami obserwacyjnymi UE ds. wyborów. Gdy powoływane są wspólne misje 



międzynarodowe z udziałem OBWE/ODIHR i Rady Europy, status i doświadczenia 
polityczne posłów uzupełniają wieloletnie kwalifikacje ekspertów w zakresie 
wyborów.

W latach 2010 i 2011 Komisja Rozwoju czynnie uczestniczyła w obserwacji 
wyborów m.in. w Kongo, Nikaragui, Tanzanii, Togo i Ugandzie.

Nagroda im. Sacharowa i Sieć Nagrody im. Sacharowa

Są to dwa konkretne narzędzia, których Parlament Europejski używa w celu 
propagowania ochrony praw człowieka na scenie światowej.

Nagroda im. Sacharowa: Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli została 
ustanowiona przez Parlament Europejski w grudniu 1985 r., kiedy słynny rosyjski 
dysydent Andriej Sacharow wciąż przebywał na wewnętrznym zesłaniu 
w miejscowości Gorki, gdzie umieściły go władze ówczesnego ZSRR. Nagroda im. 
Sacharowa jest przyznawana co roku w uznaniu działań lub zasług na rzecz ochrony 
praw człowieka, demokracji i wolności słowa. Jest to prestiżowa nagroda 
przyznawana wyjątkowym osobom, organizacjom lub grupom osób (jak w przypadku 
laureatów nagrody w 2011 r., reprezentujących Arabską Wiosnę) walczącym 
z nietolerancją, fanatyzmem i uciskiem.

Nadzór nad procedurą przyznania nagrody im. Sacharowa, której ukoronowaniem jest 
grudniowa ceremonia wręczenia nagrody w Strasburgu, sprawują wspólnie 
Podkomisja Praw Człowieka (odgrywająca główną rolę) oraz Komisja Spraw 
Zagranicznych i Komisja Rozwoju.

Sieć Nagrody im. Sacharowa: Sieć Nagrody im. Sacharowa została utworzona przez 
Parlament Europejski w 2011 r. w celu zwiększenia na arenie światowej widoczności 
nagrody w dziedzinie praw człowieka i wolności słowa. Celem utworzenia Sieci 
Nagrody im. Sacharowa jest połączenie działań poprzednich i obecnych laureatów 
nagrody, a także działaczy na rzecz ochrony praw człowieka na całym świecie oraz 
wspieranie ich w rozwijaniu sieci operacyjnej. W ramach Sieci Nagrody im. 
Sacharowa w listopadzie 2011 r. w Brukseli odbyła się konferencja wysokiego 
szczebla w sprawie praw człowieka.



Informacja nr 6

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE 

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE powstało w wyniku wspólnej chęci 
doprowadzenia do spotkania pochodzących z wyboru przedstawicieli Wspólnoty 
Europejskiej – posłów do Parlamentu Europejskiego – oraz pochodzących z wyboru 
przedstawicieli państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, które podpisały umowę 
z Kotonu. 
Jest to jedyna instytucja tego typu na świecie – jedyne zgromadzenie 
międzynarodowe, w którym przedstawiciele różnych krajów regularnie wspólnie 
obradują w celu promowania wzajemnej zależności Północy i Południa.

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE jest demokratyczną instytucją 
parlamentarną, dążącą do wspierania i obrony procesów demokratycznych w celu 
zagwarantowania prawa narodów do wyboru własnych celów w dziedzinie rozwoju 
oraz środków ich realizacji.

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne utworzono na mocy umowy z Kotonu (art. 
17), która definiuje jego rolę następująco:

„– promowanie procesów demokratycznych poprzez dialog i konsultacje;
– ułatwienie lepszego zrozumienia między obywatelami Unii Europejskiej i państw 

AKP, a także szerzenie świadomości publicznej w zakresie kwestii dotyczących 
rozwoju;

– omawianie zagadnień dotyczących rozwoju Partnerstwa AKP-UE;
– przyjmowanie uchwał oraz sporządzanie zaleceń dla Rady Ministrów mających 

na celu osiągnięcie celów niniejszej Umowy.”

Zgromadzenie odgrywa również unikalną rolę w kontroli parlamentarnej nad innymi 
instytucjami, odbywając podczas każdej sesji formalne tury pytań z udziałem Komisji 
Europejskiej oraz przewodnictwa Rady UE i państw AKP. Ponadto Komisja 
Europejska zobowiązana jest do przedstawiania sprawozdań z działań 
podejmowanych w następstwie poprzednich rezolucji Zgromadzenia.
Zgromadzenie otrzymało również istotne uprawnienia nadzorcze nad dokumentami 
służącymi wdrażaniu współpracy UE na rzecz rozwoju (tj. krajowymi, regionalnymi 
i tematycznymi dokumentami strategicznymi) dla regionów i krajów AKP, 
zapewniając odpowiednią dyskusję i analizę parlamentarną bieżącego i planowanego 
wydatkowania z EFR w grupie krajów AKP.

Skład i metody działania

Przedstawiciele 78 krajów AKP powinni być parlamentarzystami lub – jeżeli nimi nie 
są – przedstawicielami wyznaczonymi przez parlament każdego z krajów AKP. Na 
początku każdej sesji delegaci niebędący parlamentarzystami muszą uzyskać 
akredytację. 



Spotykają się oni ze swoimi 78 odpowiednikami z Parlamentu Europejskiego na 
tygodniowym posiedzeniu plenarnym dwa razy do roku: raz w kraju AKP i raz 
w kraju UE sprawującym przewodnictwo w UE. Działania Zgromadzenia regulują 
wspólne, demokratyczne przepisy określone w jego Regulaminie.

Pracami Zgromadzenia kieruje dwóch wybieranych przez nie 
współprzewodniczących: jeden pochodzi z kraju AKP, a drugi z UE. Oprócz dwóch 
współprzewodniczących Prezydium Zgromadzenia obejmuje dwudziestu czterech 
wiceprzewodniczących (12 z Europy i 12 z krajów AKP), których również wybiera 
Zgromadzenie. Zazwyczaj Prezydium zbiera się cztery razy do roku w celu 
zapewnienia ciągłości pracy Zgromadzenia oraz przygotowania nowych inicjatyw 
służących wzmocnieniu i ulepszeniu współpracy. Analizuje ono także poszczególne 
zagadnienia polityczne i przyjmuje stanowisko w kwestiach praw człowieka. 
Prezydium Zgromadzenia wysyła również misje rozpoznawcze do krajów AKP lub 
UE, publikuje sprawozdania i organizuje misje obserwacji wyborów.

W roku 2003 utworzono trzy stałe komisje. Przygotowują one merytoryczne projekty, 
nad którymi następnie głosuje Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne. Są to:

• Komisja Spraw Politycznych;
• Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Handlu;
• Komisja Spraw Socjalnych i Środowiska Naturalnego.

W 2008 r. Zgromadzenie zaczęło zwoływać posiedzenia regionalne. W 2010 r. 
Zgromadzenie przeprowadziło posiedzenie regionalne regionu Afryki Wschodniej na 
Seszelach, a w 2011 r. regionu Afryki Środkowej w Kamerunie. Każde posiedzenie 
regionalne dotyczy trwających negocjacji w zakresie umowy o partnerstwie 
gospodarczym regulującej handel UE z danym regionem oraz służy 
przedyskutowaniu kwestii mających wspólne znaczenie dla krajów tego regionu oraz 
UE.

Inicjatywy podejmowane przez Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne wnosi aktywny wkład we wdrażanie 
i wzmacnianie kolejnych porozumień AKP-UE i przedstawia liczne wnioski w wielu 
różnych dziedzinach:

 wspieranie demokracji parlamentarnej i umacnianie roli parlamentów 
w krajach AKP, w tym obserwacja wyborów; 

 zwiększanie roli kobiet w procesie rozwoju, zwłaszcza poprzez edukację;

 wzmacnianie zobowiązania do poszanowania i obrony praw człowieka 
i godności ludzkiej;

 włączanie polityki na rzecz środowiska naturalnego do projektów w dziedzinie 
rozwoju, w szczególności przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu 
w regionach AKP;



 promowanie handlu jako narzędzia rozwoju, w szczególności poprzez umowy 
o współpracy gospodarczej przewidziane w umowie z Kotonu;

 programy rozwoju obszarów wiejskich i mikroprojekty dostosowane do 
potrzeb konkretnych społeczności;

 zwalczanie epidemii i wzmacnianie usług w zakresie ochrony zdrowia 
i higieny;

 coroczne spotkania między partnerami gospodarczymi i społecznymi;

 ściślejsza współpraca z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego 
zaangażowanymi w rozwój;

 pomoc dla krajów zadłużonych realizujących politykę dostosowań 
strukturalnych w celu umożliwienia im utrzymania niezbędnych usług;

 przyspieszenie procedur pomocowych oraz zwiększenie środków 
przeznaczonych dla uchodźców i przesiedleńców.

Sekretariat Parlamentu Europejskiego wspomaga członków Zgromadzenia z ramienia 
UE oraz delegacje Parlamentu Europejskiego do Parlamentu Panafrykańskiego 
i południowoafrykańską. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: 
www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/



Informacja nr 7

Milenijne cele rozwoju – nasze globalne zobowiązanie 

Deklaracja milenijna została przyjęta we wrześniu 2000 r. przez 189 światowych 
przywódców, którzy zobowiązali się do „oswobodzenia wszystkich mężczyzn, kobiet 
i dzieci z niegodnych i nieludzkich warunków skrajnego ubóstwa” do roku 2015. W 
tym celu opracowano osiem milenijnych celów rozwoju (MCR):

1. Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód
2. Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym
3. Promować równość płci i awans społeczny kobiet
4. Ograniczyć umieralność dzieci
5. Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami
6. Ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, malarii i innych chorób
7. Stosować zrównoważone metody gospodarowania zasobami naturalnymi
8. Stworzyć globalne partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju

W roku 2005 Parlament Europejski przyjął sprawozdanie Komisji Rozwoju w sprawie 
milenijnych celów rozwoju. W tekście podkreślono, że ograniczenie ubóstwa dzięki 
realizacji MCR i deklaracji milenijnej należy uznać za nadrzędną podstawę polityki 
UE na rzecz rozwoju i że musi to znaleźć swoje wyraźne odzwierciedlenie we 
wszystkich odnośnych wnioskach politycznych i legislacyjnych. 

W dniu 15 czerwca 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie 
postępów w realizacji milenijnych celów rozwoju: śródokresowego przeglądu 
w ramach przygotowań do posiedzenia wysokiego szczebla ONZ we wrześniu 2010 r. 
W rezolucji tej ujęto szereg zaleceń dla państw członkowskich UE przed szczytem. 
Uznano w niej, że nie osiągnięto wyników w realizacji żadnego z ośmiu milenijnych 
celów rozwoju, i zwrócono się do państw członkowskich o przyjęcie wiodącego, 
ambitnego i jednolitego stanowiska w sprawie realizacji milenijnych celów rozwoju 
przed terminem upływającym w 2015 r.

Szczególnym elementem rezolucji z 2010 r. była potrzeba wskazania innowacyjnych 
mechanizmów finansowania, włączywszy ogólnoświatowy podatek od transakcji 
walutowych i transakcji na instrumentach pochodnych w celu finansowania 
globalnych dóbr publicznych, w tym milenijnych celów rozwoju; ostateczne 
rozwiązanie kwestii rajów podatkowych, unikania zobowiązań podatkowych 
i nielegalnych przepływów finansowych, a także systematyczne ujawnianie zysków 
i podatków płaconych przez przedsiębiorstwa; ograniczenie kosztów przekazów 
pieniężnych dokonywanych przez pracowników migrujących do krajów pochodzenia 
oraz złagodzenie zadłużenia krajów rozwijających się, w tym wolne od odsetek 
moratorium na spłatę zadłużenia do 2015 r. dla krajów rozwijających się.

Parlament Europejski był czynnie zaangażowany w kampanię „Niech ubóstwo 
przejdzie do historii” w 2005 r. oraz w nowojorski szczyt ONZ we wrześniu 2010 r. 
mający na celu przegląd milenijnych celów rozwoju. Przyczynił się również walnie 
do wprowadzenia w życie – w niemal rekordowym czasie – „instrumentu 



żywnościowego” w wysokości 1 mld euro, będącego odpowiedzią UE na kryzys 
spowodowany cenami żywności w 2008 r. 

Posłowie do Parlamentu Europejskiego wyrazili w związku z tym uznanie dla tych 
państw członkowskich, które już osiągnęły lub przekroczyły cel przeznaczenia 0,7% 
PNB na pomoc publiczną na rzecz rozwoju (związany z 8. milenijnym celem 
rozwoju), a jednocześnie odnotowali w niektórych krajach niepokojącą tendencję 
polegającą na spadku poziomu pomocy, jak również na rezygnacji z wcześniejszych 
zobowiązań w zakresie harmonogramu. 

Rzeczywiście, UE jako całość nie osiągnęła pośredniego celu wynoszącego 0,56% 
PNB na pomoc w 2010 r. i będzie miała trudności z realizacją celu w wysokości 0,7% 
PNB do 2015 r. Istnieją też zasadnicze różnice w wynikach państw członkowskich. 
W związku z tym komisja regularnie przypomina pozostającym w tyle państwom 
członkowskim, aby wyznaczyły sobie wyraźny harmonogram i terminy osiągnięcia 
celu w wysokości 0,7% w roku 2015.

Niemniej jednak komisja często wskazuje, że nie zdołamy ograniczyć o połowę 
ubóstwa i głodu do roku 2015, zapewnić wszystkim bezpłatnego nauczania i poprawić 
dostępu do opieki zdrowotnej, jeżeli kraje rozwijające się będą nadal musiały 
wydawać na spłatę zadłużenia cztery razy więcej, niż wydają na podstawowe usługi 
społeczne.

Pierwszeństwo dla zdrowia i edukacji – kluczowych sektorów milenijnych celów 
rozwoju

Spośród wielu problemów, którymi często zajmuje się Komisja Rozwoju, szczególny 
nacisk kładzie się na opiekę zdrowotną i edukację. Walka z chorobami związanymi 
z ubóstwem, HIV/AIDS, gruźlicą i malarią, jest niezwykle pilną sprawą na całym 
świecie. Niszczycielskie skutki HIV/AIDS podważają wieloletnie osiągnięcia polityki 
na rzecz rozwoju. Dlatego też Komisja Rozwoju poparła utworzenie światowego 
funduszu na rzecz zwalczania tych chorób i znacznie zwiększyła udział w nim 
Wspólnoty. Posłowie do PE wielokrotnie podkreślali także, że lepszy dostęp do 
informacji i opieki pomógłby zarówno w zwalczaniu HIV/AIDS, jak i ubóstwa. 
Podkreślali, że profilaktyka, opieka i leczenie są współzależne. Aby skutecznie 
zwalczać choroby, potrzebne jest skoordynowane nastawienie do polityki współpracy, 
badań i polityki na rzecz rozwoju. Muszą także zostać ulepszone systemy opieki 
zdrowotnej w krajach rozwijających się. 

Problemem są nie tylko koszty leków, ale także to, że w przypadku wielu chorób nie 
istnieją odpowiednie sposoby leczenia. Chorób tych, które powodują 90% 
zachorowań na świecie, dotyczy jedynie 10% badań. Posłowie często podkreślali, że 
tam gdzie rynek nie generuje rozwiązań, należy stymulować badania publiczne 
i znajdować bodźce zachęcające sektor prywatny do inwestowania w dane obszary. 
Posłowie kładli także nacisk na to, że najważniejsze leki powinny być tańsze, co 
oznaczałoby ich lokalną produkcję, i podkreślali prawo krajów członkowskich WTO 
do wykorzystywania elastyczności dozwolonej przez porozumienie TRIPS do 
ochrony zdrowia publicznego i zapewnienia wszystkim dostępu do leków. 



Zdrowie reprodukcyjne – podstawowy a zarazem bardzo drażliwy problem – było 
jednym z priorytetów poprzedniej kadencji parlamentarnej. Innym przedmiotem 
szczególnego zainteresowania posłów były upośledzenia i choroby zaniedbane. 

Posłowie uważają, że ubóstwo zostanie zmniejszone tylko wówczas, jeżeli więcej 
osób będzie miało dostęp do odpowiedniego wykształcenia. Komisja regularnie 
podkreślała znaczenie podstawowego wykształcenia i wzywała do podjęcia jak 
największych starań na rzecz realizacji milenijnego celu rozwoju polegającego na 
zapewnieniu powszechnego nauczania na poziomie podstawowym do roku 2015. 
Obecnie około 113 mln dzieci nie uczęszcza do szkoły, przy czym większość tej 
grupy stanowią dziewczynki, a 860 mln ludzi w krajach rozwijających się jest 
analfabetami. 



Informacja nr 8

Pomoc humanitarna

Pomoc humanitarna to pomoc mająca na celu ratowanie życia, łagodzenie cierpienia 
oraz zachowanie i ochronę godności ludzkiej w sytuacjach nadzwyczajnych i wskutek 
ich wystąpienia. Odróżnia się ją od pomocy rozwojowej, w ramach której dąży się do 
przeciwdziałania czynnikom społeczno-gospodarczym mogącym mieć wpływ na 
powstawanie sytuacji kryzysowych. Skuteczna pomoc humanitarna opiera się na 
czterech podstawowych zasadach: bezstronności, braku dyskryminacji, niezależności 
i neutralności. UE definiuje pomoc humanitarną następująco:

Pomoc humanitarna Wspólnoty obejmuje akcje niesienia pomocy, akcje ratunkowe 
i działania ochronne na zasadach niedyskryminacyjnych mające na celu pomoc 
ludziom w państwach trzecich, szczególnie zaś najbardziej bezbronnym spośród 
nich, z pierwszeństwem przysługującym osobom w krajach rozwijających się, 
ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof wywołanych działalnością człowieka, takich 
jak wojny i wybuchy walk, lub sytuacji wyjątkowych lub okoliczności 
porównywalnych do klęsk żywiołowych lub katastrof wywołanych działalnością 
człowieka. Pomoc humanitarna Wspólnoty jest udzielana przez okres potrzebny do 
zaspokojenia potrzeb humanitarnych, powstałych w wyniku tych różnych sytuacji1.

Pomoc humanitarna przybiera wiele form – gotówka, dostawy, pracownicy –
i pochodzi z różnych źródeł: rządy, organizacje pozarządowe, agencje ONZ, 
Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc, lokalne grupy społeczne, datki społeczne 
i przekazy środków od diaspory.

Unia Europejska, współdziałająca ze swoimi 27 państwami członkowskimi, jest 
głównym światowym dawcą pomocy humanitarnej i dostarcza niemal połowę 
światowego finansowania na rzecz pomocy ofiarom klęsk żywiołowych 
i wywołanych przez człowieka. Oprócz programów zarządzanych przez indywidualne 
państwa członkowskie UE pomoc humanitarna jest też finansowana z budżetu UE 
i zarządzana przez Dyrekcję Generalną ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności 
(ECHO) Komisji, powołaną w 1992 r.

W 2011 r. UE udzieliła pomocy humanitarnej i cywilnej na łączną kwotę 1,2 mld 
euro2. Złożyła się na to pomoc humanitarna na rzecz ok. 117 mln osób w 91 krajach 
spoza UE, a także szybka reakcja na 18 wniosków o pomoc z mechanizmu obrony 
ludności, zarówno w UE, jak i poza nią.

W ostatnich kilku latach zarysowała się tendencja rosnących potrzeb 
przewyższających dostępne środki, co wynika z ogólnoświatowego wzrostu liczby 
kryzysów humanitarnych, klęsk i podatności na zagrożenia oraz zwiększenia ich 
zasięgu.
                                               
1 Art. 1 rozporządzenia w sprawie pomocy humanitarnej – rozporządzenie Rady 1257/96.
2 Dane liczbowe w tej sekcji są oparte na sprawozdaniu rocznym dotyczącym polityki Unii 
Europejskiej w zakresie pomocy humanitarnej i ochrony ludności oraz wdrażania tej polityki w 2011 r. 
(COM(2012) 489 final).



 Początkowy budżet na pomoc humanitarną w 2011 r. (853 mln euro) był kilkakrotnie 
uzupełniany w odpowiedzi na nowe kryzysy i klęski żywiołowe mające miejsce 
w trakcie roku. To dodatkowe finansowanie zmobilizowano poprzez przeniesienia 
z rezerwy UE na pomoc nadzwyczajną, wykorzystanie 10. Europejskiego Funduszu 
Rozwoju zarezerwowanego na pomoc humanitarną w krajach Afryki, Karaibów 
i Pacyfiku, poprzez składki EFTA i przeniesienia z innych linii budżetowych 
w ramach działu budżetu UE przeznaczonego na pomoc zewnętrzną (dział 4).
Szacuje się, że 42% całkowitego finansowania z UE udzielonego w 2011 r. 
przeznaczono na długotrwałe kryzysy, 38% było wymagane w odpowiedzi na klęski 
żywiołowe, a 20% wykorzystano na doraźne kryzysy i interwencje. Około połowę 
finansowania pochłonęły interwencje związane z żywnością i żywieniem. Inne 
główne obszary działania to zdrowie, w tym wsparcie psychologiczne (12%) oraz 
woda i urządzenia sanitarne (14%).
Operacje humanitarne finansowane przez Komisję Europejską są realizowane przez 
niemal 200 partnerskich organizacji pomocowych. Połowę finansowania w 2011 r. 
(50%) wdrażały organizacje pozarządowe, ok. jednej trzeciej (36%) różne agendy 
ONZ, zaś resztę (14% inne organizacje międzynarodowe. Stosunki Komisji 
z organizacjami pozarządowymi regulują umowy ramowe o partnerstwie, zaś stosunki 
z organami ONZ – ramowa umowa finansowo-administracyjna. Aby otrzymać 
finansowanie na działania humanitarne, organizacje partnerskie składają propozycje 
finansowania, które ocenia się na podstawie walorów technicznych 
i zidentyfikowanych potrzeb.

Traktat lizboński ustanowił nową podstawę prawną pomocy humanitarnej1, 
ugruntowując zobowiązanie UE do opartej na zasadach pomocy humanitarnej oraz 
stawiając wyraźny wymóg, aby środki UE i państw członkowskich uzupełniały się 
i wzajemnie umacniały. 
Głównym instrumentem finansowym regulującym działania w tej dziedzinie jest 
rozporządzenie w sprawie pomocy humanitarnej2, które pozostawiono 
w niezmienionej postaci podczas przeglądu innego ustawodawstwa UE w ramach 
przygotowań do nowych wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013. Kwota 
pomocy przekazanej na rzecz tego instrumentu w okresie 2007-2013 wynosi 5,6 mld 
euro. Roczny budżet na pomoc humanitarną jest regularnie zwiększany, aby reagować 
na nowe kryzysy i klęski żywiołowe. Odbywa się to z wykorzystaniem rezerwy na 
pomoc nadzwyczajną, finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
przeznaczonego na pomoc humanitarną w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz 
za pomocą przeniesień z innych linii budżetowych.

Pomoc humanitarna dla krajów rozwijających się jest tradycyjnie uważana za 
kompetencję Komisji Rozwoju. Główną rolą Komisji jest monitorowanie dostarczania 
pomocy humanitarnej Wspólnoty, zapewnienie, że zapisy budżetowe odpowiadają 
potrzebom humanitarnym, kierowanie do Komisji Budżetowej wniosków 
o zezwolenie na wykorzystanie funduszy rezerwowych w razie potrzeby oraz 
określanie stanowiska Parlamentu Europejskiego w międzynarodowej debacie wokół 
                                               
1 Środki Komisji w zakresie pomocy humanitarnej przyjmuje się na podstawie części V tytuł III 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dotyczący współpracy z państwami trzecimi i pomocy 
humanitarnej (art. 214 TFUE).
2 Rozporządzenie Rady 1257/96, Dz.U. 163 z 2.7.1996, s. 1.



roli i instrumentów pomocy humanitarnej. Aby realizować te zadania, komisja 
wyznacza co dwa lata stałego sprawozdawcę ds. pomocy humanitarnej.

Europejski konsensus w sprawie pomocy humanitarnej, kluczowy dokument z 2007 r. 
podpisany wspólnie przez przewodniczących Parlamentu, Komisji i Rady, określa 
wspólną wizję, cele polityczne i wspólne zasady niesienia unijnej pomocy 
humanitarnej. Jego celem jest poprawa spójności, elastyczności, skuteczności 
i profesjonalizmu w związku z udzielaniem pomocy poprzez lepszą koordynację na 
szczeblu UE i bliższe związki z międzynarodowymi partnerami. Sprawozdanie 
Komisji Rozwoju z własnej inicjatywy wniosło kluczowy wkład w osiągnięcie tego 
ważnego ogólnoeuropejskiego porozumienia. Dla Parlamentu przyjęcie konsensusu 
nie było celem samym w sobie, lecz początkiem procesu, który poprawi skuteczność 
niesienia pomocy humanitarnej przez UE i rozszerzy jej zakres, tak aby uwzględnić 
zapobieganie ryzyku wystąpienia klęsk oraz odbudowę po zakończeniu kryzysu.

Pomoc humanitarna jest wstępnym warunkiem rozwoju w sytuacji klęsk 
żywiołowych i konfliktów, ale musi być częścią długofalowej strategii. Nieustanny 
brak bezpieczeństwa żywnościowego w Rogu Afryki w wyjątkowo jaskrawy sposób 
uwidocznił potrzebę skoncentrowania się na wzmocnieniu odporności, budowaniu 
lokalnej zdolności do reagowania i rozwijaniu długofalowych strategii krajowych 
w celu unikania powtarzających się klęsk. Termin „łączenie pomocy doraźnej, 
odbudowy i rozwoju” (LRRD) jest próbą ujęcia szarej strefy pomiędzy wsparciem 
humanitarnym a długofalowym rozwojem. Komisja Rozwoju opowiadała się 
stanowczo za skuteczniejszym wypełnianiem tej luki między działaniem 
humanitarnym a rozwojem.

Zdolność reagowania UE nie ogranicza się do pomocy humanitarnej, lecz przejawia 
się też w postaci środków ochrony ludności, które posiadają państwa członkowskie. 
Wszystkie 27 państw członkowskich UE bierze udział w unijnym mechanizmie 
ochrony ludności, podobnie jak Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika 
Macedonii, Islandia, Liechtenstein i Norwegia. Dokonują one łączenia zasobów, które 
mogą być udostępnione krajom dotkniętym klęską. Wsparcie może przybrać postać 
pomocy w naturze, wyposażonych ekip oraz wysłania ekspertów ds. oceny 
i koordynacji. Wsparcie UE zależy od zasobów rządowych, a jeżeli pomoc potrzebna 
jest w państwach trzecich, funkcjonuje ona równolegle do pomocy humanitarnej.
O pomoc z Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności może zwrócić się każdy 
kraj na świecie. Przyjmowanie ofert lub ich odrzucanie leży w gestii kraju 
zwracającego się o pomoc. W praktyce większość państw uczestniczących oferuje 
pomoc bezpłatnie, w geście solidarności. Ponadto Komisja może współfinansować do 
50% kosztów pomocy transportowej z instrumentu finansowego ochrony ludności. 
W 2012 r. ma zostać utworzone europejskie centrum reagowania kryzysowego, które 
w dalszym stopniu wzmocni zdolność reagowania UE w przypadku katastrof.

UE reaguje nie tylko na klęski i kryzysy. Oprócz interwencji w przypadku katastrof 
panuje coraz szersza zgoda co do potrzeby większego skupienia się na zapobieganiu, 
gotowości, zmniejszaniu ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i wzmacnianiu 
odporności szczególnie narażonych społeczności, aby umożliwić im lepsze radzenie 
sobie w przypadku klęsk, a przez to ograniczyć katastrofalne skutki dla dotkniętej 
ludności i jej źródeł utrzymania. Zmniejszanie ryzyka związanego z klęskami 
żywiołowymi i przystosowanie do zmian klimatu skupia na sobie coraz większą 
uwagę i jest włączane do operacji UE w zakresie pomocy humanitarnej.



UE propaguje również poszanowanie i przestrzeganie międzynarodowego prawa 
humanitarnego. Komisja Rozwoju uczestniczy w szerokim spektrum działań 
związanych z pomocą humanitarną. Parlament Europejski, jako organ władzy 
budżetowej UE, podkreśla co roku konieczność zwiększenia poziomu finansowania 
w reakcji na sytuacje kryzysowe. Komisja Rozwoju wywiera wpływ na strategiczne 
decyzje Komisji i sposoby wdrażania oraz dokonuje krytycznego przeglądu kwestii 
dotyczących pomocy humanitarnej w programie prac Komisji i strategii operacyjnej 
ECHO na kolejny rok. W ramach zorganizowanego dialogu komisarz K. Georgieva 
jest kilka razy do roku zapraszana w celu wymiany poglądów z komisją. Wysłuchania 
publiczne dotyczące kwestii z zakresu pomocy humanitarnej regularnie gromadzą 
prominentnych przedstawicieli ONZ, Czerwonego Krzyża, Komisji Europejskiej 
i humanitarnych organizacji pozarządowych na dyskusjach poświęconych aktualnym 
kwestiom humanitarnym.



Informacja nr 9

Udział w planie działania UE na rzecz rozwoju

W roku 2005, w związku z niepokojącymi rezultatami średnioterminowego przeglądu 
postępów w zakresie realizacji milenijnych celów rozwoju (wrzesień 2005 r.) oraz 
w wyniku nacisków ze strony Parlamentu Europejskiego Unia Europejska 
zobowiązała się do realizacji celu polegającego na przeznaczeniu 0,7% PNB na 
pomoc publiczną na rzecz rozwoju do roku 2015. 

Po raz pierwszy Komisja i państwa członkowskie UE uzgodniły harmonogram 
stopniowej realizacji celu 0,7%, zawierającego indywidualne wiążące cele dla 
każdego z państw członkowskich, umożliwiając w ten sposób monitorowanie 
projektu. 

Europejski konsensus w sprawie rozwoju

Dnia 20 grudnia 2005 r. Komisja, Rada i Parlament Europejski podpisały dokument 
określający wspólne cele i zasady współpracy na rzecz rozwoju: Europejski 
konsensus w sprawie rozwoju. Po raz pierwszy wszystkie trzy instytucje przyjęły 
wspólnie dokument strategiczny w sprawie polityki na rzecz rozwoju. Ten 
obowiązujący dokument odzwierciedla wolę wniesienia przez Unię Europejską 
istotnego wkładu w likwidację ubóstwa i pomoc w budowaniu bardziej pokojowego 
i sprawiedliwego świata. Kieruje on działaniami Wspólnoty i państw członkowskich 
w zakresie współpracy na rzecz rozwoju we wszystkich krajach rozwijających się, 
w duchu komplementarności.

Pierwsza część konsensusu, zatytułowana Wizja rozwoju Unii Europejskiej, określa 
wspólne cele i zasady współpracy na rzecz rozwoju: 

- likwidacja ubóstwa jako podstawowy i najważniejszy cel;
- zasady własności i partnerstwa;
- zasada spójności polityki; 
- dostarczanie większej ilości pomocy w bardziej efektywny sposób; 
- promowanie wspólnych wartości, zwłaszcza praw człowieka, równości płci 

i dobrego zarządzania;
- promowanie skutecznej wielostronności i dogłębnego dialogu politycznego;
- udział społeczeństwa obywatelskiego;
- stałe zaangażowanie w zapobieganie słabości państwa, w tym budowanie 

zdolności;
- umacnianie demokracji parlamentarnej. 



Choć UE zobowiązała się do zwiększenia pomocy budżetowej do 0,7% produktu 
narodowego brutto do 2015 r., nie osiągnęła wspólnego celu średniookresowego 
wynoszącego 0,56% do 2010 r. Unia w coraz większym stopniu nadaje priorytet 
wsparciu krajów najsłabiej rozwiniętych oraz krajów o niskich i średnich dochodach. 

Centralny aspekt europejskiego konsensusu stanowi spójność polityki na rzecz 
rozwoju, będąca trzonem skuteczności pomocy, a zarazem jasną zasadą moralną: jest 
niedopuszczalne, aby rezultaty europejskiej polityki rozwoju były pomniejszane za 
sprawą wyników w innych dziedzinach polityki WE. Zasada ta, zapisana w art. 208 
traktatu lizbońskiego, wymaga, aby każda dziedzina polityki europejskiej miała na 
uwadze swoje ewentualne skutki dla celów rozwoju. Także i w tym przypadku 
kierunek wskazują milenijne cele rozwoju.

Program działań na rzecz zmian

Strategie dla Afryki, Karaibów i Pacyfiku 

Parlament Europejski, za pośrednictwem Komisji Rozwoju, aktywnie zareagował na 
proponowane strategie UE dla różnych regionów AKP, Afryki, Karaibów i Pacyfiku, 
skupiając się na kluczowych wymogach trwałego rozwoju, takich jak: 

- promowanie pokoju i bezpieczeństwa;
- wsparcie dla słabych państw; 
- dobre i skuteczne zarządzanie;
- promowanie handlu; 
- integracja z gospodarką światową; 
- integracja z globalnymi systemami komunikacji; 
- spójność społeczna;
- trwałość środowiska naturalnego. 

Skuteczność pomocy 

W 2005 r. Unia Europejska zobowiązała się do radykalnej poprawy wpływu swojej 
współpracy na rzecz rozwoju dzięki inicjatywom na rzecz większej ilości pomocy, 
dostarczanej szybciej i bardziej efektywnie, w celu sprostania wyzwaniom 

Druga część konsensusu, zatytułowana Polityka Wspólnoty Europejskiej na rzecz 
rozwoju, definiuje, w jaki sposób Wspólnota będzie realizować europejską wizję 
rozwoju, określoną w części pierwszej, ze środków powierzonych Wspólnocie: 

- dalsze postępy w zakresie niezobowiązującej pomocy; 
- w stosownych przypadkach redukcja zadłużenia; 
- integrowanie wspólnych problemów: demokracja, dobre zarządzanie, prawa 

człowieka, prawa dzieci i ludów tubylczych, równość płci; trwałość środowiska 
naturalnego i wspieranie walki z HIV/AIDS; 

- wsparcie dla globalnych funduszy wyraźnie związanych z milenijnymi celami 
rozwoju; 

- wsparcie budżetowe, jeżeli warunki na to pozwalają.



milenijnych celów rozwoju. Zadaniem „pakietu efektywności pomocy”, przyjętego 
przez Komisję dnia 2 marca 2006 r., było przełożenie tych zobowiązań na działania. 
Dwa lata później Komisja zainicjowała przyjęcie stanowiska UE w sprawie 
skuteczności pomocy przed trzecim forum wysokiego szczebla w sprawie 
skuteczności pomocy, które odbyło się w Akrze (Ghana) we wrześniu 2008 r. 
i uzupełniło zobowiązania podjęte na pierwszym i drugim forum wysokiego szczebla 
w Rzymie (2003) i Paryżu (2005), czego ukoronowaniem był plan działania z Akry. 

Pusan, Korea – IV Forum wysokiego szczebla

W dniu 1 grudnia 2011 r. IV Forum wysokiego szczebla przyjęło partnerstwo 
z Pusanu w sprawie skutecznej współpracy na rzecz rozwoju. Podstawą tej strategii są 
zasady deklaracji paryskiej (2005) i plan działania z Akry (2008). „Partnerstwo 
z Pusanu” opiera się na czterech zasadach skutecznego rozwoju: kraje partnerskie 
muszą odgrywać centralną rolę (zaangażowanie kraju), zwiększyć skuteczność 
pomocy (nacisk na wyniki), angażować wszystkie podmioty publiczne i prywatne 
działające na rzecz rozwoju (integracyjne partnerstwa na rzecz rozwoju) oraz 
zapewnić rozliczalność i realizację zobowiązań na szczeblu politycznym 
(przejrzystość i rozliczalność między krajami będącymi darczyńcami i odbiorcami). 
Unia Europejska jest jednym z głównych propagatorów zasad skuteczności pomocy 
przyjętych w Pusanie poprzez Program działania na rzecz zmian i promowania 
koordynacji działań ofiarodawców pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi.

W deklaracji paryskiej kraje partnerskie i ofiarodawcy zobowiązali się do 
wzmocnienia roli parlamentów w krajowych strategiach rozwoju, a przez to – do 
poprawy wzajemnej odpowiedzialności i przejrzystości środków rozwojowych.

Nowy Program działań na rzecz zmian, zaproponowany przez Komisję jako strategia 
zwiększenia oddziaływania polityki rozwojowej UE, jest w trakcie przyjmowania 
i będzie wywierał długotrwały wpływ na skuteczność pomocy UE. Jeżeli chodzi 
o spójność polityki na rzecz rozwoju, postępy w tej dziedzinie są powolne, ponieważ 
priorytety polityczne w innych obszarach, takich jak rolnictwo, handel lub 
rybołówstwo, są często sprzeczne z priorytetami rozwoju.

Stosunki z podmiotami niepaństwowymi 

Definiując swe priorytety polityczne i swój wkład, członkowie Komisji Rozwoju 
biorą pod uwagę obawy podmiotów zewnętrznych, a szczególnie przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego zarówno w UE, jak i w krajach trzecich. 

Członkom Komisji Rozwoju zależy na tym, aby prowadzić politykę otwartych drzwi 
wobec tak zwanych podmiotów niepaństwowych – który to termin obejmuje szeroką 
gamę przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, takich jak organizacje 
pozarządowe, związki zawodowe, instytucje akademickie itp., a niekiedy uwzględnia 
także samorządy. 
Ważnym partnerem była w tym kontekście Europejska Konfederacja Organizacji 
Pozarządowych na rzecz Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych i Rozwoju 
(CONCORD). Jej 19 sieci międzynarodowych i 22 stowarzyszenia krajowe z państw 
członkowskich Unii Europejskiej reprezentują ponad 1.600 europejskich organizacji 
pozarządowych. CONCORD i jej organizacje członkowskie mają wkład w prace 



Parlamentu Europejskiego dzięki swemu szczególnemu doświadczeniu, cennemu 
zwłaszcza dla komisji odpowiedzialnych za politykę zewnętrzną UE (Komisja 
Rozwoju, Komisja Handlu Międzynarodowego i Komisja Spraw Zagranicznych). 

Dzięki dobrej atmosferze współpracy z Komisją Rozwoju spotkania między 
CONCORD a koordynatorami politycznymi i personelem Komisji Rozwoju 
odbywają się dwa razy do roku. Spotkania te okazały się bardzo owocne i umożliwiły 
stworzenie nowych obszarów dialogu między społeczeństwem obywatelskim 
i Komisją Rozwoju. Ich głównym celem była wymiana pomysłów i propozycji 
w zakresie wspólnych zainteresowań oraz znalezienie wspólnej płaszczyzny. 
Przeprowadzone prace w sprawie instrumentu współpracy na rzecz rozwoju dobitnie 
świadczą o tych dobrych stosunkach. 

Komisja Rozwoju zaangażowała się w stosunki z podmiotami niepaństwowymi 
i lokalnymi władzami z półkuli południowej, zwłaszcza z krajów Afryki, Karaibów 
i Pacyfiku.

W ciągu ostatnich kilku lat Komisja Rozwoju regularnie zapraszała na swoje 
posiedzenia i wysłuchania przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
z państw rozwiniętych i rozwijających się. Wydarzenia te koncentrowały się na takich 
tematach jak kraje najsłabiej rozwinięte, rozwój i edukacja, rolnictwo w Afryce 
i lekarstwa. 

Ponadto w ramach nowego wspólnego partnerstwa strategicznego miedzy Afryką 
i UE członkowie Komisji Rozwoju i inni posłowie do PE walczyli o zagwarantowanie 
społeczeństwu obywatelskiemu roli instytucjonalnej, tak aby jego głos – wraz 
z głosem reprezentowanych obywateli – był donośny i wyraźnie słyszany. 

Analogicznie Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE podejmowało 
w ubiegłych latach usilne starania, aby zaangażować społeczeństwo obywatelskie 
w swoje działania. Zgromadzenie wyznaczyło dwóch wiceprzewodniczących ds. 
stosunków z podmiotami niepaństwowymi, dając wyraźny sygnał, jak duże znaczenie 
przywiązuje do tych aspektów. 



Informacja nr 10 

Komisja Rozwoju – światowy partner na rzecz rozwoju

Parlament Panafrykański – uprzywilejowany partner PE

Afryka jest prawdopodobnie tym kontynentem, który przedstawia sobą największe 
wyzwania i możliwości pod względem rozwoju. Jest ona relatywnie największym na 
świecie skupiskiem ubogich ludzi i państw w trudnej sytuacji. Trafia do niej około 
połowa budżetu pomocowego UE. Jej narody i ludy cechują wieloletnie związki 
historyczne z Europą, ulega ona również szybkim przemianom, mając perspektywy na 
nową, pomyślną przyszłość – na co wyraźnie wskazuje ogromne zainteresowanie 
Chin. 

W 2007 r. głowy państw i szefowie rządów UE i Afryki przyjęli wspólną strategię dla 
Afryki i UE – ramy dla ambitnej, długoterminowej polityki, które potwierdzają ich 
wolę pogłębienia stosunków politycznych i wspólnego zmierzenia się z globalnymi 
wyzwaniami.

Strategia ta obejmuje nie tylko współpracę w zakresie rozwoju, lecz również takie 
zagadnienia jak pokój i bezpieczeństwo, zarządzanie i prawa człowieka, handel, 
energia i zmiany klimatu. W trakcie ostatniej kadencji parlamentarnej członkowie 
Komisji Rozwoju przygotowali na posiedzenie plenarne trzy sprawozdania w sprawie 
tej strategii.

W 2004 r. Unia Afrykańska (UA) utworzyła Parlament Panafrykański (PAP) –
ogólnokontynentalny parlament o charakterze konsultacyjnym – złożony z delegacji, 
w skład których wchodzi po pięciu posłów ze wszystkich 54 państw członkowskich 
UA. Parlament Panafrykański ma stałą siedzibę w Midrand w Republice Południowej 
Afryki i odbywa posiedzenia dwa razy w roku.

PE od samego początku utrzymywał bliskie kontakty z Parlamentem Panafrykańskim, 
ustanawiając delegację ds. stosunków z nim. Delegacja ta uczestniczyła w niemal 
wszystkich sesjach PAP od 2004 r., zaś delegacje PAP regularnie odwiedzały PE.

Za sprawą bliskiej współpracy instytucje UA/UE oficjalnie uznały pełny udział 
obydwu parlamentów w strukturach instytucjonalnych wspólnej strategii UE-Afryka.
Oznacza to, że PE i PAP są obecnie zaangażowane w przygotowywanie szczytów 
Afryka-UE, ich przewodniczący zabierają głos podczas ceremonii otwarcia tych 
szczytów, PE i PAP dyskutują nad wdrożeniem wspólnej strategii dla Afryki, 
a ministrowie UA i UE oraz obydwa parlamenty odgrywają pełną i czynną rolę 
w różnych organach decyzyjnych i wykonawczych wspólnej strategii.

Współpraca z  PAP stanowi również jeden z priorytetów Biura Wspierania 
Demokracji Parlamentarnej PE.



Stosunki z parlamentami krajowymi państw członkowskich 

Parlamenty krajowe odgrywają coraz ważniejszą rolę w funkcjonowaniu UE poprzez 
współpracę z Komisją Europejską, PE i między sobą. 

Posłowie do parlamentów krajowych, będąc blisko obywateli, mogą przyczynić się do 
ustanowienia skutecznych i konstruktywnych powiązań między obywatelami 
i instytucjami UE, wspierając bardziej demokratyczne i przejrzyste podejście do 
prowadzenia polityki unijnej.

W ostatnich latach Komisja Europejska systematycznie przekazywała parlamentom 
krajowym, w celu rozważenia, wnioski ustawodawcze przedstawiane Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Jakość relacji między Parlamentem Europejskim i parlamentami państw 
członkowskich oraz polityczna wartość dodana, jaką mogą one przynieść, będzie 
w końcowym efekcie rezultatem wspólnych starań. Traktat z Lizbony wzmocnił tę 
relację, ustanawiając procedurę przekazywania „uzasadnionych opinii” przez 
parlamenty krajowe do Parlamentu Europejskiego, ponadto w Parlamencie 
Europejskim przyjęto wspólne podejście do postępowania z tymi opiniami oraz 
uwagami parlamentów krajowych.

Głównym celem współpracy między Parlamentem Europejskim i parlamentami 
krajowymi jest umocnienie parlamentarnego wymiaru UE, a przez to przyczynienie 
się do utwierdzenia demokratycznej legitymacji i przejrzystości prowadzenia polityki 
przez UE. Innym celem jest informowanie parlamentów krajowych o pracach 
Parlamentu Europejskiego w jego różnych obszarach kompetencji. W związku z tym 
coraz więcej komisji Parlamentu Europejskiego – w tym Komisja Rozwoju – zaprasza 
krajowych posłów na swoje posiedzenia, aby podzielili się wiedzą i doświadczeniem 
przy omawianiu propozycji dotyczących polityki.

Podnoszenie świadomości publicznej w zakresie rozwoju 

Podnoszenie świadomości publicznej oraz edukacja w zakresie rozwoju stanowią 
sposób promowania podstawowych wartości UE – tolerancji i solidarności – w coraz 
bardziej globalnym, współzależnym i wielokulturowym społeczeństwie.

Unia Europejska jest de facto wynikiem procesu dialogu międzykulturowego, którego 
celem jest zgromadzenie różnych zainteresowanych stron po to, aby uczyły się od
siebie i kontynuowały wspólny projekt.

W związku z tym zwiększenie wiedzy opinii publicznej na temat współpracy na rzecz 
rozwoju przyczyni się do wzmocnienia poczucia międzynarodowej solidarności oraz 
pomoże w stworzeniu sprzyjającego środowiska dla pogłębiania wielokulturowego 
społeczeństwa europejskiego. Będzie ono środkiem zachęcającym do pełnego udziału 
wszystkich obywateli w eliminacji ubóstwa w skali światowej oraz w walce 
z wykluczeniem poprzez kampanie, edukację, podnoszenie świadomości, rzecznictwo 
i szkolenia.



Parlamenty odgrywają zatem pierwszorzędną rolę w mobilizacji opinii publicznej na 
rzecz współpracy w zakresie rozwoju i międzynarodowej solidarności z krajami 
rozwijającymi się, w perspektywie złagodzenia i likwidacji ubóstwa.

Istotną rolę w tym procesie mają też władze krajowe i lokalne, organizacje 
pozarządowe i inne podmioty społeczeństwa obywatelskiego zaangażowane we 
współpracę Północy z Południem.

W każdej kadencji Parlament Europejski wnosi trwały wkład w celu zwiększenia 
publicznej świadomości w zakresie unijnej polityki współpracy na rzecz rozwoju. 
Parlament organizuje szereg imprez publicznych, warsztatów, przesłuchań, dyskusji 
i debat parlamentarnych, które skupiają się na kwestiach rozwoju.

Komisja Rozwoju bierze czynny udział w dorocznych Europejskich Dniach Rozwoju.
Parlament wysyła delegację posłów do PE na wszystkie wydarzenia i wraz 
z Parlamentem Panafrykańskim pełni rolę gospodarza wydarzeń specjalnych. Ponadto 
Komisja Rozwoju ma własne stoisko w „Wiosce Rozwoju”, mające na celu 
rozpowszechnianie materiałów i podnoszenie publicznej świadomości na temat roli 
i prac komisji. 

Kolejną ważną imprezą dla szerokiej publiczności jest Europejski Dzień Otwartych 
Drzwi, który odbywa się co roku w rocznicę podpisania deklaracji Roberta 
Schumana. Ma on na celu podniesienie publicznej świadomości na temat działalności 
instytucji europejskich oraz funkcjonowania Unii. W tym dniu Parlament jest 
dostępny dla szerokiej publiczności. Komisja Rozwoju regularnie uczestniczy w Dniu 
Otwartym Parlamentu, docierając do ludzi w różnym wieku i o rozmaitych 
zainteresowaniach.
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in the Seventh Parliamentary Term (2009–2014)

REPORT on development aspects of intellectual property rights on genetic 
resources: the impact on poverty reduction in developing countries
Own-initiative
A7-0423/2012, tabled in December 2012
Rapporteur: Catherine Grèze

Report on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2011
Own-initiative
A7-0328/2012, tabled in October 2012
Rapporteur: Norbert Neuser

RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on 
behalf of the European Union, of the Food Assistance Convention
Non-legislative enactment
A7-0309/2012, tabled in October 2012 
Rapporteur: Nirj DEVA 

REPORT on the EU 2011 Report on Policy Coherence for Development
Own-initiative
A7-0302/2012, tabled in October 2012
Rapporteur: Birgit SCHNIEBER-JASTRAM 

REPORT on an Agenda for Change: the future of EU development policy
Own-initiative
A7-0234/2012, tabled in July 2012
Rapporteur: Charles GOERENS 

REPORT on the proposal for a Council decision amending Council Decision 
2001/822/EC on the association of the overseas countries and territories with the 
European Community
Consultation procedure
A7-0169/2012, tabled in May 2012 
Rapporteur: Maurice PONGA 

REPORT on defining a new development cooperation with Latin America
Own-initiative
A7-0159/2012, tabled in May 2012
Rapporteur: Ricardo CORTÉS LASTRA 
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012%2f2063(INI)
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012%2f2002(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0169%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011%2f2286(INI)


REPORT on the impact of devolution of the Commission’s management of 
external assistance from its headquarters to its delegations on aid delivery
Own-initiative
A7-0056/2012, tabled in March 2012
Rapporteur: Filip KACZMAREK 

REPORT on EU development cooperation in support of the objective of 
universal energy access by 2030
Own-initiative
A7-0442/2011, tabled in December 2011
Rapporteur: Norbert NEUSER 

REPORT on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2010
Own-initiative
A7-0315/2011, tabled in September 2011
Rapporteur: Filip KACZMAREK 

REPORT on the 4th High Level Forum on Aid Effectiveness
Own-initiative
A7-0313/2011, tabled in September 2011   
Rapporteur: Cristian Dan PREDA 

REPORT on an EU policy framework to assist developing countries in 
addressing food security challenges
Own-initiative
A7-0284/2011, tabled in July 2011 
Rapporteur: Gabriele ZIMMER 

REPORT on financing of reinforcement of dam infrastructure in developing 
countries
Own-initiative
A7-0213/2011, tabled in May 2011 
Rapporteur: Nirj DEVA 

REPORT on the future of EU budget support to developing countries
Own-initiative
A7-0206/2011, tabled in May 2011 
Rapporteur: Charles GOERENS 

REPORT on increasing the impact of EU development policy
Own-initiative
A7-0205/2011, tabled in May 2011 
Rapporteur: Filip KACZMAREK 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0056%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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REPORT on Regulation (EC) 1905/2006 establishing a financing instrument for 
development cooperation: lessons learned and perspectives for the future
Own-initiative
A7-0187/2011, tabled in May 2011 
Rapporteur: Gay MITCHELL 

REPORT on Tax and Development – Cooperating with Developing Countries on 
Promoting Good Governance in Tax Matters
Own-initiative
A7-0027/2011, tabled in February 2011 
Rapporteur: Eva JOLY 

RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the 
Agreement between the European Community and its Member States, of the one 
part, and the Republic of South Africa, of the other part, amending the 
Agreement on Trade, Development and Cooperation
Non-legislative enactment
A7-0018/2011, tabled in February 2011 
Rapporteur: Eva JOLY 

RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at 
first reading with a view to the adoption of a regulation of the European 
Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1905/2006 
establishing a financing instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0009/2011, tabled in January 2011 
Rapporteur: Charles GOERENS 

RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at 
first reading with a view to the adoption of a regulation of the European 
Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 
establishing a financing instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0006/2011, tabled in January 2011 
Rapporteur: Gay MITCHELL 

REPORT on implementation of the European Consensus on Humanitarian Aid: 
the mid-term review of its action plan and the way forward
Own-initiative
A7-0375/2010, tabled on December 2010 
Rapporteur: Michèle STRIFFLER 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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REPORT with a proposal for a European Parliament recommendation to the 
Council on setting up an EU rapid response capability
Own-initiative
A7-0332/2010, tabled in December 2010 
Rapporteur: Iva ZANICCHI 

REPORT on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2009
Own-initiative
A7-0315/2010, tabled in November 2010 
Rapporteur: Eva JOLY 

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of 
the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing 
instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0285/2010, tabled in October 2010 
Rapporteur: Charles GOERENS 

REPORT on health care systems in sub-Saharan Africa and global health
Own-initiative
A7-0245/2010, tabled in September 2010 
Rapporteur: Véronique DE KEYSER 

REPORT on poverty reduction and job creation in developing countries: the 
way forward
Own-initiative
A7-0192/2010, tabled in June 2010 
Rapporteur: Eleni THEOCHAROUS 

REPORT on progress towards the achievement of the Millennium Development 
Goals: mid-term review in preparation of the UN high-level meeting in 
September 2010
Own-initiative
A7-0165/2010, tabled in May 2010 
Rapporteur: Michael CASHMAN 

REPORT on the EU Policy Coherence for Development and the ‘Official 
Development Assistance plus’ concept
Own-initiative
A7-0140/2010, tabled in May 2010 
Rapporteur: Franziska KELLER 
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REPORT on the effects of the global financial and economic crisis on developing 
countries and on development cooperation
Own-initiative
A7-0034/2010, tabled in March 2010 
Rapporteur: Enrique GUERRERO SALOM 

REPORT on the second revision of the Partnership Agreement ACP-EC (the 
"Cotonou Agreement")
Own-initiative
A7-0086/2009, tabled in December 2009 
Rapporteur: Eva JOLY 

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of 
the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing 
instrument for development cooperation and Regulation (EC) No 1889/2006 on 
establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human 
rights worldwide
Codecision procedure
A7-0078/2009, tabled in December 2009 
Rapporteur: Gay MITCHELL 
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Annex IV

List of hearings and events organised by the Committee on Development of the 
European Parliament in the Sixth Legislative Period (2009–2014)

HEARINGS AND EVENTS

2013 Hearings and events

22 January Hearing on "Millennium Development Goals and beyond 2015 -
a strong EU engagement"

2012 Hearings and events

9 October Hearing on "Guaranteeing Sustainable Land Security in Developing 
Countries"

18 September Hearing on "How to make OCTs relays for EU development policy"

3 September Hearing on "Linking Relief, Rehabilitation and Development: Towards 
more Effective Aid"

29 February Hearing on "Environmental Degradation and its Impact on Poverty"

2011 Hearings and events

11 October Interparliamentary Committee Meeting with national Parliaments on 
"Human rights conditionality in development policy"

4 October Hearing on "Food security in developing countries: the challenge to 
feed the people"

30 August Joint DEVE-DROI hearing on "Development Education"

20 June Joint FEMM-AFET-DEVE-DROI workshop on "The role of women in 
the democratisation process in North Africa and the Middle East"

13 April Hearing on "The Blurring of Roles between Humanitarian and Military 
Actors: State of Play and Perspectives"



2010 Hearings and events

22 June Joint PECH-DEVE hearing on "CFP Reform: The external 
dimension"

2 June Hearing on "Property rights, property ownership and land grab in 
Developing Countries"

27 April Joint DEVE-INTA-EMPL-DROI hearing on "Child Labour in 
Developing Countries"

22 March Hearing on "Palestine: Bridge Building for Development"

25 January Hearing on "Human Rights Slot on Trade Union Rights in Colombia"

2009 Hearings and events

10 November Hearing on "The effects of the global financial crisis on developing 
countries and development cooperation"

15 October Hearing on "EU Climate Poverty" (in association with Oxfam Intern.)

5 October Joint DEVE-CONT hearing on "Involving Non-State Actors in EC 
Development Cooperation - The Way Forward"



Annex V

STUDIES COMMISSIONED BY THE COMMITTEE ON DEVELOPMENT AND 
IMPLEMENTED BY THE POLICY DEPARTMENT DURING THE 7TH 
PARLIAMENTARY TERM (2009-2014)

All studies are available at: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html

Title: Strengthening the Link between Relief, Rehabilitation and 
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Annex VI

Development aid: Net official development assistance (ODA)
Net disbursements at current prices and exchange rates
Millions of US dollars

2009 2010 2011  (1)
DAC Countries, Total 119 778 128 465 133 526
Australia 2 762 3 826 4 799
Austria 1 142 1 208 1 107
Belgium 2 610 3 004 2 800
Canada 4 000 5 209 5 291
Denmark 2 810 2 871 2 981
Finland 1 290 1 333 1 409
France 12 602 12 915 12 994
Germany 12 079 12 985 14 533
Greece 607 508 331
Ireland 1 006 895 904
Italy 3 297 2 996 4 241
Japan 9 457 11 021 10 604
Korea 816 1 174 1 321
Luxembourg 415 403 413
Netherlands 6 426 6 357 6 324
New Zealand 309 342 429
Norway 4 081 4 580 4 936
Portugal 513 649 669
Spain 6 584 5 949 4 264
Sweden 4 548 4 533 5 606
Switzerland 2 310 2 300 3 086
United Kingdom 11 283 13 053 13 739
United States 28 831 30 353 30 745
G7, Total 81 549 88 533 92 148
DAC EU Members, Total 67 211 69 661 72 315
Non-DAC Countries,Total 6 672 7 235 2 509
EU Institutions 13 444 12 679 12 627
Czech Republic 215 228 256
Hungary 117 114 140
Iceland 34 29 26
Israel  (1) 124 145 176
Poland 375 378 417
Slovak Republic 75 74 87
Slovenia 71 59 63
Thailand 40 10  ..
Turkey 707 967 1 320
United Arab Emirates 834 412  ..
Arab Countries  ..  ..  ..
Other Donor Countries, 
Total  ..  ..  ..

Last updated: 4 April 2012



.. Not available
Note: Detailed information on the sources and definitions used may be found in the source 
database.
1 ODA for 2011 is preliminary.
Source: Official and private flows, OECD International Development Statistics (database)



Annex VII

THE MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)

MDG 1: ERADICATE EXTREME POVERTY AND HUNGER
 Reduce by half the proportion of people living on less than a dollar a day 
 Achieve full and productive employment and decent work for all, including 

women and young people
 Reduce by half the proportion of people who suffer from hunger

MDG 2: ACHIEVE UNIVERSAL PRIMARY EDUCATION
 Ensure that all boys and girls complete a full course of primary schooling 

MDG 3: PROMOTE GENDER EQUALITY AND EMPOWER WOMEN
 Eliminate gender disparity in primary and secondary education preferably by 

2005, and at all levels by 2015 

MDG 4: REDUCE CHILD MORTALITY
 Reduce by two thirds the mortality rate among children under five 

MDG 5: IMPROVE MATERNAL HEALTH
 Reduce by three quarters the maternal mortality ratio
 Achieve, by 2015, universal access to reproductive health

MDG 6: COMBAT HIV/AIDS, MALARIA AND OTHER DISEASES
 Halt and begin to reverse the spread of HIV/AIDS
 Achieve, by 2010, universal access to treatment for HIV/AIDS for all those who 

need it
 Halt and begin to reverse the incidence of malaria and other major diseases

MDG 7: ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
 Integrate the principles of sustainable development into country policies and 

programmes; reverse loss of environmental resources 
 Reduce biodiversity loss, achieving, by 2010, a significant reduction in the rate of 

loss
 Reduce by half the proportion of people without sustainable access to safe 

drinking water and basic sanitation
 Achieve significant improvement in lives of at least 100 million slum dwellers, by 

2020 

MDG 8: DEVELOP A GLOBAL PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT
 Develop further an open, trading and financial system that is rule-based, 

predictable, and non-discriminatory trading and financial system. Includes 
a commitment to good governance, development and poverty reduction — both 
nationally and internationally 

 Address the special needs of the least developed countries’ special needs. This 
includes tariff- and quota-free access for their exports; enhanced debt relief for 
heavily indebted poor countries; cancellation of official bilateral debt; and more 



generous official development assistance for countries committed to poverty 
reduction

 Address the special needs of landlocked developing countries and small island 
developing states States (through the Programme of Action for the Sustainable 
Development of Small Island Developing States and the outcome of the twenty-
second special session of the General Assembly)

 Deal comprehensively with the debt problems of developing countries’ debt 
problems through national and international measures to make debt sustainable in 
the long term 

 In cooperation with the developing countries, develop decent and productive work 
for youth 

 In cooperation with pharmaceutical companies, provide access to affordable 
essential drugs in developing countries 

 In cooperation with the private sector, make available the benefits of new 
technologies - especially information and communications technologies
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