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WSKAZÓWKI 

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Rozwoju, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

1. podkreśla, że zgodnie z art. 208 TFUE głównym celem współpracy UE na rzecz rozwoju 

jest ograniczenie i eliminacja ubóstwa oraz że jest ona prowadzona zgodnie z zasadami i 

celami działań zewnętrznych UE; rozumie, że ubóstwo wynika z wielu powiązanych ze 

sobą przyczyn, w tym ekonomicznych, politycznych, społeczno-kulturowych, 

środowiskowych oraz związanych z konfliktami lub bezpieczeństwem; zauważa, że 

zgodnie z art. 3 ust. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) celem UE w jej stosunkach ze 

światem jest przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju, solidarność i wzajemny 

szacunek, swobodny i uczciwy handel, eliminacja ubóstwa oraz ochrona praw człowieka, 

a sektor prywatny ma potencjał wnoszenia wkładu w zrównoważony, wydajny i 

długoterminowy rozwój; podkreśla ponadto, że cele unijnej współpracy na rzecz rozwoju 

to promowanie praw człowieka, szerzenie i umacnianie demokracji, dobre zarządzanie i 

praworządność; wobec tego podkreśla, że o współpracy na rzecz rozwoju powinny 

decydować właśnie te cele; przypomina, że cele współpracy na rzecz rozwoju należy 

uwzględniać podczas realizacji unijnych strategii politycznych mogących mieć wpływ na 

kraje rozwijające się; uważa, że rozwój gospodarczy odgrywa kluczową rolę w eliminacji 

ubóstwa, a postępy w tej dziedzinie mają decydujące znaczenia dla osiągnięcia celu, jakim 

jest eliminacja skrajnego ubóstwa do 2030 r.; ponadto popiera wykorzystanie milenijnych 

celów rozwoju jako ram dla ograniczenia ubóstwa oraz realizacji innych zamierzeń, takich 

jak poprawa zdrowia i edukacji; 

2. z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady z dnia 12 grudnia 2014 r. dotyczące 

wzmocnienia roli sektora prywatnego we współpracy na rzecz rozwoju; przychyla się do 

zawartej w konkluzjach opinii, że „sektor prywatny wykazuje coraz większą aktywność w 

dziedzinie rozwoju” oraz że istnieje potrzeba „wzmocnienia roli sektora prywatnego we 

wdrażaniu przyszłych celów zrównoważonego rozwoju” w oparciu o zasady skuteczności 

pomocy; 

3. podkreśla potencjał zaangażowania sektora prywatnego w długoterminowy, 

zrównoważony rozwój oraz podkreśla możliwość wytworzenia unijnej wartości dodanej 

dzięki partnerstwu z sektorem prywatnym na rzecz osiągnięcia celów rozwoju; 

4. wspiera prace Stowarzyszenia Europejskich Instytucji Finansowania Rozwoju, gdyż jego 

członkowie oferują wsparcie kapitałowe przedsiębiorstwom w krajach rozwijających się 

w formie inwestycji bezpośrednich w firmy, a także pośrednio poprzez powierzanie 

kapitału lokalnym bankom komercyjnym i funduszom private equity rynków 

wschodzących oraz koncentrują się na mikroprzedsiębiorstwach, a także na małych i 

średnich przedsiębiorstwach; wzywa Komisję do wspierania tego typu programów w 

ramach swojego finansowania i współpracy ze względu na nadrzędne znaczenie sektora 

prywatnego w krajach rozwijających się; 

5. wzywa do opracowania skuteczniejszych standardów przejrzystości i rozliczalności 

przedsiębiorstw technologicznych w UE w związku z eksportem technologii, które mogą 
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być wykorzystywane do łamania praw człowieka, wspierania korupcji lub do prowadzenia 

działań sprzecznych z interesami UE w zakresie bezpieczeństwa; 

6. podkreśla, że celów tych nie można zrealizować w ramach samej tylko polityki na rzecz 

rozwoju, lecz że należy je włączyć do szerszego podejścia łączącego politykę zagraniczną 

i politykę bezpieczeństwa, politykę handlową oraz wszelkie inne instrumenty polityki w 

zakresie działań zewnętrznych; zauważa, że decydujące znaczenie ma spójność tych 

różnych obszarów działań zewnętrznych UE; 

7. podkreśla potrzebę zbadania możliwości szerszego zaangażowania sektora prywatnego w 

ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, aby przyczyniał się on do generowania wzrostu 

gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w sąsiedztwie Europy, np. poprzez udostępnianie 

swojej wiedzy na temat dostępu do kapitału; 

8. zauważa, że za rozwój odpowiada przede wszystkim państwo, ramy dotyczące pomocy 

rozwojowej muszą zostać określone przez rządy oraz że jest to przede wszystkim zadanie 

dla sektora publicznego, ale podkreśla, że przeciwdziałanie ubóstwu wymaga nie tylko 

polityki publicznej, lecz również zaangażowania sektora prywatnego; zwraca uwagę, że 

choć zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej najważniejszym celem sektora prywatnego 

nie jest przeciwdziałanie ubóstwu ani dążenie do równości, lecz osiągnięcie zysku, 

niemniej jednak ma on ważny wpływ na społeczeństwo, wobec czego należy dokładnie 

określić jego zaangażowanie na rzecz realizacji celów rozwoju ze szczególnym naciskiem 

na społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw; apeluje zatem do wszystkich 

przedsiębiorstw UE o wypełnianie zobowiązań wynikających z odpowiedzialności 

społecznej w zakresie przestrzegania praw człowieka zgodnie z wytycznymi ONZ; wzywa 

Unię Europejską do poszukiwania sposobów wzmocnienia społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstw; 

9. podkreśla, że sektor prywatny powinien angażować się w politykę i unijne projekty na 

rzecz rozwoju, o ile odmienne role sektora prywatnego i publicznego są w pełni 

rozumiane i uznawane przez wszystkie zaangażowane strony; podkreśla, że partnerstwo 

publiczno-prywatne w ramach programu na rzecz rozwoju na okres po 2015 r. musi być 

wyraźnie ukierunkowane na przeciwdziałanie ubóstwu; podkreśla, że w pełni 

funkcjonująca gospodarka rynkowa opierająca się na praworządności wciąż jest ważnym 

motorem rozwoju gospodarczego i społecznego oraz że unijna polityka rozwoju powinna 

to odzwierciedlać; zwraca uwagę, że partnerstwo publiczno-prywatne, instrumenty 

łączone i mikrokredyty mogą być ważnymi narzędziami ograniczania ubóstwa oraz 

pobudzania wzrostu gospodarczego, innowacji i tworzenia nowych miejsc pracy, jednak 

wymagają dogłębnej analizy pod względem skutków rozwoju, rozliczalności i 

przejrzystości; podkreśla jednak, że budowanie endogenicznego sektora prywatnego z 

lokalnymi mikroprzedsiębiorstwami, MŚP oraz lokalnymi łańcuchami wartości jest ważne 

dla tworzenia miejsc pracy oraz stanowi źródło dochodów podatkowych dla krajów 

rozwijających się, gdyż większość miejsc pracy w krajach rozwijających się powstaje w 

krajowych mikroprzedsiębiorstwach i MŚP; z zadowoleniem przyjmuje zalecenie Rady 

dotyczące większego wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw; 

10. z zadowoleniem przyjmuje „Ramy zaangażowania przedsiębiorstw w działalność 
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Organizacji Narodów Zjednoczonych”, w których podkreśla się, iż silny sektor prywatny 

pobudzający wzrost gospodarczy ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia milenijnych 

celów rozwoju oraz że sektor prywatny „wnosi znaczący wkład we wspólny postęp 

gospodarczy, społeczny i środowiskowy”; 

11. uważa, że sektory prywatny i publiczny są najskuteczniejsze, gdy działają wspólnie w 

celu wytworzenia zdrowego środowiska dla inwestycji, działalności przedsiębiorstw oraz 

fundamentów dla wzrostu gospodarczego; 

12. zwraca uwagę, że żadne państwo nie było w stanie wyeliminować ubóstwa bez wzrostu 

gospodarczego oraz że bez wzrostu gospodarczego żadne państwo nie wyjdzie z 

zależności od pomocy; ponadto uważa, że sektor prywatny stanowi kluczową siłę 

napędową wzrostu gospodarczego i może mieć znaczący wkład w ograniczenie ubóstwa 

oraz podwyższenie standardu życia poprzez tworzenie większej liczby miejsc pracy o 

lepszym statusie oraz zapewnienie wyższych zarobków, a także lepszych towarów i usług 

po przystępnych cenach; 

13. z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie sektora prywatnego w forum wysokiego 

szczebla OECD ds. skuteczności pomocy; w związku z tym w szczególności z 

zadowoleniem przyjmuje inicjatywy obejmujące innowacyjne sposoby lewarowania 

finansowania rozwoju przez sektor prywatny oraz wspólną deklarację z Pusanu z 2011 r. 

zatytułowaną „Rozszerzenie i zacieśnienie współpracy sektora publicznego i prywatnego 

na rzecz szerszego, sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz zrównoważonego 

wzrostu”; 

14. podkreśla, że reformy strukturalne i instytucjonalne poparte prawidłowym wdrażaniem 

polityki oraz sprawiedliwymi przepisami, prawami i regulacjami mogą stanowić 

katalizator inwestycji sektora prywatnego i wzrostu wywozu, co z kolei będzie stanowić 

wkład w osiąganie celów rozwoju oraz ograniczanie ubóstwa; 

15. z zadowoleniem przyjmuje rolę, jaką odgrywają inwestycje zagranicznego sektora 

prywatnego w krajach rozwijających się w stymulowaniu krajowego rozwoju; ponadto 

podkreśla, jak ważne jest propagowanie odpowiedzialnych inwestycji, które wspierają 

rynki lokalne i stanowią pomoc w ograniczaniu ubóstwa; 

16. wyraża zadowolenie, że odsetek niewiązanej pomocy dwustronnej wciąż rośnie, ale 

jednocześnie wyraża zaniepokojenie z powodu ciągłego występowania formalnych i 

nieformalnych form pomocy wiązanej1; wzywa UE oraz jej państwa członkowskie do 

wywiązania się z zobowiązania powziętego w ramach konsensusu europejskiego w 

sprawie rozwoju w celu „propagowania dalszego niewiązania pomocy wykraczającego 

poza istniejące zalecenia OECD”; podkreśla potencjał wzrostu w kontekście dalszej 

pomocy niewiązanej, co byłoby korzystne dla lokalnych sektorów przemysłu w krajach 

rozwijających się; domaga się podniesienie wysokości realnej pomocy oraz tworzenia 

trwałych łańcuchów wartości dodanej na szczeblu regionalnym i lokalnym; wzywa do 

dalszego wzmacniania pozycji lokalnych podmiotów oraz wspierania tworzenia trwałych 

łańcuchów wartości dodanej na szczeblu regionalnym i lokalnym; podkreśla wagę 

                                                 
1 ActionAid (2005): Real Aid An Agenda for Making Aid Work (Realna pomoc. Program skuteczności 

pomocy), s. 4. 
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odpowiedzialności lokalnej i regionalnej, własnych strategii krajowych państw 

partnerskich oraz programów reform, a także zaangażowania projektów na rzecz rozwoju 

i wartości dodanej tworzonej poprzez zapewnienie lokalnych łańcuchów dostaw; uważa, 

że polityka rozwoju odgrywa ważną rolę w eliminowaniu podstawowych przyczyn 

bieżących przepływów migracyjnych w kierunku Unii Europejskiej; 

17. podkreśla konieczność silnego prawodawstwa w dziedzinie praw własności w celu 

powstrzymania masowego przejmowania gruntów, tj. gdy przejęcia gruntów na wielką 

skalę w krajach rozwijających się skutkują poważnymi przypadkami naruszenia praw 

człowieka, zwłaszcza w przypadku ludności rdzennej, lub powodują znaczne szkody w 

środowisku naturalnym; z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie w 2014 r. programu UE 

na rzecz lepszego zarządzania gruntami w krajach afrykańskich; podkreśla wagę pełnej 

przejrzystości i rozliczalności działań unijnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych w 

ramach inwestycji agrobiznesowych i przejęć gruntów na wielką skalę w krajach 

rozwijających się; podkreśla, że centralnym punktem działań na rzecz rozwoju powinna 

być w dalszym ciągu ochrona praw człowieka, równość płci i spójność społeczna, a także 

walka z nierównościami; przypomina o potrzebie przestrzegania uzgodnionych norm 

międzynarodowych, takich jak normy Międzynarodowej Organizacji Pracy i wytyczne 

ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, oraz wzywa Komisję do przejęcia wiodącej roli 

poprzez opracowanie jasno określonej umowy ramowej obejmującej wszystkie umowy 

partnerskie z sektorem prywatnym zgodnie z zasadami i normami społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw; podkreśla, że poszanowanie praw człowieka powinno 

stać się podstawą działalności gospodarczej; usilnie domaga się wiążących regulacji 

międzynarodowych dla przedsiębiorstw, aby przestrzegały one standardów w dziedzinie 

praw człowieka, praw pracowniczych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

środowiska; 

18. popiera zobowiązania grupy G8 w sprawie podatku, przejrzystości oraz handlu, które 

stanowią podstawę rozwoju gospodarczego, w tym wdrażanie ustalanych na szczeblu 

międzynarodowym wytycznych mających na celu propagowanie dobrych praktyk 

biznesowych oraz ochronę dzierżawy gruntów i praw własności; domaga się, aby 

europejskie starania na rzecz rozwoju odgrywały znaczącą rolę we wdrażaniu wytycznych 

ONZ dotyczących działalności gospodarczej i praw człowieka, w tym współpracy z 

europejskimi przedsiębiorstwami i inwestorami w celu zapewnienia pełnej zgodności z 

wytycznymi oraz wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych w ich 

działalności biznesowej i łańcuchach dostaw w krajach rozwijających się; wzywa Komisję 

do opowiedzenia się za propozycją inwestorów i innych zainteresowanych podmiotów, 

która dotyczy wsparcia wiążących zasad sprawozdawczości społecznej, środowiskowej 

oraz sprawozdawczości w dziedzinie praw człowieka ze strony przedsiębiorstw, spójnej z 

dyrektywą UE w sprawie sprawozdawczości niefinansowej, które ujęte są wspólnie w 

nowo zaproponowanych celach zrównoważonego rozwoju ONZ; 

19. wzywa UE i jej państwa członkowskie do wspierania krajów rozwijających się, aby mogły 

one mobilizować własne środki, np. w ramach krajowych systemów podatkowych, a także 

zwalczać nielegalne przepływy finansowe i korupcję, w wyniku których kraje rozwijające 

się tracą rocznie kilkaset miliardów euro1, czyli wielokrotność całkowitej oficjalnej 

                                                 
1 Eurodad: Giving with one hand and taking with the other – Europe's role in tax-related capital flight from 

developing countries [Dawać jedną ręką, a zabierać drugą – rola Europy w odpływie kapitału z krajów 



 

AD\1066375PL.doc 7/8 PE552.030v02-00 

 PL 

pomocy na rzecz rozwoju; wzywa UE oraz jej państwa członkowskie, a także wszystkie 

organizacje oraz kraje rozwinięte i rozwijające się, które w 2011 r. podpisały partnerstwo 

z Pusanu w sprawie skutecznej współpracy na rzecz rozwoju, aby wywiązały się ze 

swojego zobowiązania do wzmożenia wysiłków mających na celu walkę z korupcją i 

nielegalnymi przepływami finansowymi; wzywa Komisję, by w ramach tej strategii 

przyjęła spójne podejście uwzględniające najważniejsze obowiązujące przepisy w 

zakresie przejrzystości, walki z unikaniem opodatkowania i oszustwami podatkowymi, 

rachunkowości oraz monitorowania najważniejszych gałęzi przemysłu wydobywczego; w 

związku z tym wzywa do kontynuowania działań mających na celu zapewnienie 

odpowiedzialności korporacji przed państwami, w których prowadzą działalność; domaga 

się skutecznych międzynarodowych zasad w dziedzinie przeciwdziałania unikaniu 

opodatkowania i oszustwom podatkowym, tj. w planie działania na rzecz zwalczania 

unikania opodatkowania i oszustw podatkowych; 

20. wzywa do zwiększenia przejrzystości finansowania w celu pomocy w walce z korupcją i 

nielegalnymi przepływami pieniężnymi, w tym poprzez rozwój sprawiedliwych i 

skutecznych systemów podatkowych; 

21. podkreśla, że finansowanie na rzecz rozwoju musi wzmacniać zasoby dostępne z myślą o 

propagowaniu równości między kobietami i mężczyznami, praw kobiet i wzmocnienia 

pozycji kobiet, a także w celu wyeliminowania pracy dzieci; zwraca uwagę, że sektor 

prywatny może odgrywać ważną rolę w tej kwestii; 

22. nalega, aby UE oraz jej państwa członkowskie podtrzymały swoją pozycję głównych 

darczyńców w zakresie pomocy na rzecz rozwoju oraz odgrywały wiodącą rolę w 

utrzymywaniu międzynarodowych zobowiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju; 

wzywa państwa członkowskie do wypełnienia zobowiązania polegającego na 

przeznaczaniu 0,7% PKB na oficjalną pomoc rozwojową; podkreśla, że środki prywatne 

nie mogą służyć do sztucznego zawyżania tego wkładu; podkreśla potrzebę dalszych 

wysiłków na rzecz innowacyjnych mechanizmów finansowych w celu dalszego 

wspierania finansowania rozwoju przez sektor prywatny jako działania uzupełniającego 

oficjalną pomoc rozwojową przy pełnym poszanowaniu takich zasad jak dodatkowość, 

przejrzystość, rozliczalność, skuteczna sprawozdawczość, samoodpowiedzialność i 

dostosowanie do priorytetów krajów partnerskich; 

23. z zadowoleniem przyjmuje zróżnicowane podejście Komisji do wysoce różnorodnego 

sektora prywatnego, obejmującego zarówno mikroprzedsiębiorstwa, jak i duże korporacje; 

wzywa do zastosowania zróżnicowanego podejścia w stosunku do krajów najsłabiej 

rozwiniętych i niestabilnych państw; 

24. wzywa UE do kontynuowania aktywnego udziału w dyskusjach na temat programu na 

okres po 2015 r. z uwzględnieniem szans i wyzwań wynikających z bliższego partnerstwa 

z podmiotami sektora prywatnego. 

                                                                                                                                                         
rozwijających się ze względów podatkowych], s. 6. 



 

PE552.030v02-00 8/8 AD\1066375PL.doc 

PL 

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI 

Data przyjęcia 23.6.2015    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

34 

30 

0 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario 

Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo 

Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Mark 

Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen 

Freund, Michael Gahler, Richard Howitt, Manolis Kefalogiannis, Tunne 

Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard 

Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine 

Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán 

Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, 

Vincent Peillon, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo 
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Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, 
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Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Luis de Grandes Pascual, Tanja Fajon, Neena Gill, Takis 
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Barandiarán, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Marietje Schaake, 

Traian Ungureanu, Bodil Valero 

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 

głosowania końcowego 

Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, 
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