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WSKAZÓWKI 

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

właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

1. wyraża zadowolenie z powodu długoterminowego zaangażowania UE na rzecz 

wspierania tego kraju, a także z faktu, iż UE wybrała Irak jako kraj pilotażowy, w 

którym zamierza skuteczniej realizować koncepcję powiązania pomocy humanitarnej z 

rozwojową, aby wspierać przechodzenie od udzielania pomocy humanitarnej do 

długoterminowej odbudowy i stabilizacji; przypomina, że kryzys w Iraku stanowi 

sytuację nadzwyczajną trzeciego stopnia w nomenklaturze ONZ oraz że obecnie 11 mln 

ludzi potrzebuje pomocy; wobec tego apeluje do UE i jej państw członkowskich o 

zintensyfikowanie w pierwszej kolejności wysiłków na rzecz pilnego rozwiązania 

najważniejszych problemów humanitarnych i zaspokojenia potrzeb ludzkich, zwłaszcza 

w odniesieniu do ponad trzech milionów osób wewnętrznie przesiedlonych; 

2. wzywa UE, aby dalej angażowała się w pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych w Iraku 

oraz uwzględniała fakt, że w kraju tym przebywa ponad 3 mln osób wewnętrznie 

przesiedlonych, z czego około 1,6 mln żyje w fatalnych warunkach sanitarnych i 

higienicznych; podkreśla również, że około połowa osób wewnętrznie przesiedlonych 

to dzieci i że 600 tys. z nich nie otrzymuje żadnej formy edukacji; 

3. podkreśla, że w kraju tym powszechne jest ubóstwo i choć jest to kraj o wyższym 

średnim dochodzie, lata przemocy, konfliktów i sekciarstwa znacznie osłabiły postępy 

w dziedzinie rozwoju; apeluje do UE o koncentrowanie swojej pomocy rozwojowej w 

ramach ukierunkowanych projektów na najsłabszych grupach społecznych i osobach 

najbardziej potrzebujących, mianowicie kobietach, dzieciach, młodzieży, osobach 

wewnętrznie przesiedlonych i uchodźcach; 

4. podkreśla, że praworządność, prawa człowieka i dostęp do wymiaru sprawiedliwości to 

wciąż ważne wyzwania oraz że w indeksie przejrzystości Irak plasuje się na jednym z 

najniższych miejsc; apeluje do UE o priorytetowe podejście do kwestii wdrażania 

reform politycznych i gospodarczych mających na celu budowanie zdolności 

instytucjonalnych i konsolidację demokracji; 

5. domaga się wspierania zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu 

zgodnie z priorytetami Iraku w dziedzinie rozwoju kraju; 

6. zwraca uwagę, że w procesach społecznych i politycznych w Iraku mężczyźni 

odgrywają nader dominującą rolę oraz że wyjątkowo silny wpływ na te procesy 

wywierają przywódcy religijni; ubolewa, że często prowadzi to do wykluczania kobiet i 

grup świeckich z interakcji społecznych; 

7. uważa, że podczas przechodzenia od pomocy doraźnej do fazy rozwoju najważniejsze 

obszary pomocy rozwojowej obejmują takie kwestie jak długofalowe podejście, 

stabilizacja, reformy i usprawnienia w dziedzinie dobrego zarządzania i rozliczalności, 

rozwój edukacji, rozwijanie umiejętności, dostęp do środków utrzymania, opieka 

zdrowotna oraz świadczenie podstawowych usług społecznych; podkreśla ponadto 

znaczenie reform dla poprawy sytuacji w zakresie równowagi płci oraz reprezentacji 
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kobiet w życiu politycznym kraju; oczekuje konkretnych propozycji dotyczących 

planowanych działań w odpowiedzi na te potrzeby i apeluje do Komisji o 

przedstawienie dowodów osiągniętych wyników i rezultatów w ramach wieloletniego 

programu orientacyjnego na lata 2014–2017; 

8. podkreśla potrzebę wspierania Iraku na drodze ku zrównoważonej dywersyfikacji 

gospodarki, aby ograniczyć jego uzależnienie od eksploatacji i wywozu surowców 

takich jak ropa naftowa, która w 2016 r. stanowiła 46,8 proc. wywozu z tego kraju; 

9. podkreśla, że degradacja środowiska i niszczenie infrastruktury, następujące po sobie 

susze i pustynnienie to czynniki, które w dużym stopniu wpłynęły na ludność wiejską, a 

także pogorszyły sytuację w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i niedoboru 

wody, zwłaszcza w przypadku osób przesiedlonych; apeluje do UE o ścisłą współpracę 

z władzami Iraku z myślą o wydajniejszym i sprawiedliwszym wykorzystywaniu 

zasobów naturalnych i takimże zarządzaniu nimi; 

10. wyraża zaniepokojenie z powodu wysokiego odsetka uczniów obu płci przedwcześnie 

kończących naukę w irackich szkołach (organizacje społeczeństwa obywatelskiego 

krytykują, że 60 proc. uczniów szkół podstawowych, którzy podjęli naukę w 2015 r., 

przerwało już naukę); podkreśla, że wysoki odsetek osób posiadających umiejętność 

czytania i pisania ma kluczowe znaczenie dla budowania pokoju w sytuacjach 

obarczonych konfliktem; 

11. apeluje do UE o udostępnienie programów edukacyjnych poświęconych kwestii pokoju 

i zapobiegania brutalnemu ekstremizmowi, a także kampaniom rozbrojeniowym w celu 

powstrzymania proliferacji broni strzeleckiej i lekkiej w Iraku; 

12. podkreśla, jak ważne jest podejmowanie działań na rzecz indywidualnej świadomości w 

zakresie praw człowieka, aby dążyć do harmonii między społecznościami i zniechęcać 

grupy zbrojne do rekrutowania młodych ludzi, którzy są podatni na przemoc i 

ekstremizm; 

13. podkreśla potrzebę rozległej wiedzy fachowej na temat kwestii dotyczących mediów i 

wolności słowa, kiedy oferuje się szkolenia dla lokalnych podmiotów działających w 

sferze mediów w zakresie pokojowego dziennikarstwa; 

14. domaga się świadczenia pomocy humanitarnej i rozwojowej w oparciu o potrzeby i w 

sposób bezstronny, aby skutecznie wspierać proces stabilizacji i odbudowy, w tym 

bezpieczny powrót mniejszości religijnych i grup etnicznych do swoich domostw; 

podkreśla, że podmioty zewnętrzne, w tym UE, muszą aktywnie dążyć do ograniczania 

ryzyka polegającego na instrumentalizacji pomocy przez krajowe podmioty polityczne 

lub jej podziale w sposób dyskryminujący lub uprzywilejowywujący określone grupy; 

15. apeluje do UE o zadbanie o to, by fundusze UE inwestowano w projekty, które 

pomagają ludności irackiej, oraz by gminom udzielano odpowiedniego wsparcia w 

zakresie świadczenia podstawowych usług i budowania władzy na szczeblu lokalnym, 

tak aby zagwarantować podstawowe standardy życia ludności; ponadto apeluje do UE o 

zapewnienie koordynacji między władzami centralnymi a lokalnymi władzami 

samorządowymi, aby określić priorytety inwestycyjne oraz zwiększyć wsparcie dla 

społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza dla obrońców praw człowieka; w 



 

AD\1153304PL.docx 5/8 PE620.878v02-00 

 PL 

szczególności apeluje o priorytetowe traktowanie finansowania projektów stanowiących 

wsparcie dla podmiotów promujących odpowiedzialność i przemiany demokratyczne 

oraz stymulujących dialog na szczeblu lokalnym i mechanizmy rozwiązywania 

konfliktów, zwłaszcza z udziałem ludzi młodych; 

16. wyraża głębokie zaniepokojenie powszechną w Iraku wielopoziomową korupcją, przy 

czym najwyraźniej nie ma jasnej strategii, która miałaby doprowadzić do rozwiązania 

tego problemu; 

17. podkreśla, że w powszechnym odczuciu brakuje sprawiedliwości, a iracki system 

sądownictwa charakteryzują podwójne standardy; zauważa, że najwyraźniej irackie 

instytucje sądownicze nie podejmują niezbędnych działań z myślą o ściganiu winnych 

naruszania praw człowieka czy innych przestępców; 

18. zauważa, że reforma sektora bezpieczeństwa w Iraku to poważne wyzwanie, w związku 

z którym Narody Zjednoczone i UE powinny udzielić wsparcia; podkreśla potrzebę 

dążenia do demobilizacji grup zbrojnych i objęcia ich członków reformą sektora 

bezpieczeństwa; 

19. wzywa UE do udzielania władzom irackim zaawansowanej pomocy technicznej z myślą 

o należytym zarządzaniu zasobami naturalnymi, usprawnieniu poboru podatków i 

ograniczeniu nielegalnych przepływów finansowych w trosce o to, aby w perspektywie 

średnioterminowej Irak był w stanie o własnych siłach finansować swój rozwój i 

ograniczyć skalę nierówności wśród swojej ludności i między regionami kraju; 

podkreśla potrzebę aktywnego doradztwa na rzecz sektora prywatnego i inwestorów 

prywatnych, aby poprawić wrażliwość na konflikty i zwiększyć wkład sektora 

prywatnego w budowanie pokoju i zrównoważony rozwój; 

20. apeluje do UE o inwestowanie w ożywienie i rozwój gospodarki na szczeblu lokalnym, 

zwłaszcza poprzez zwiększanie wsparcia na rzecz przedsiębiorczości, MŚP i szkoleń 

zawodowych, promowanie inwestycji w dziedzinach o znaczeniu priorytetowym, takich 

jak energia i rolnictwo, a także poprzez zachęcanie do partnerstwa 

publiczno-prywatnego; uważa, że stworzenie korzystnych warunków pobudzających 

rozwój sektora prywatnego nie tylko pozwoli rozwiązać problem bezrobocia wśród 

ludzi młodych w tym kraju, ale również umożliwi powrót osób wewnętrznie 

przesiedlonych i uchodźców po zakończeniu konfliktu; 

21. przypomina, że kobiety i dziewczęta niewspółmiernie cierpią z powodu konfliktu i 

ekstremizmu oraz są w większym stopniu narażone na przemoc i nadużycia, w tym 

przemoc na tle seksualnym, tortury, handel ludźmi, niewolnictwo i wczesne 

małżeństwa; podkreśla potrzebę wyjścia naprzeciw specyficznym potrzebom 

humanitarnym i rozwojowym kobiet i dziewcząt, zwłaszcza w społecznościach, które 

przesiedlono; apeluje do UE o dalsze działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn 

oraz wzmacniania pozycji kobiet w ramach działań rozwojowych, a także o 

uwypuklanie roli kobiet w procesie odbudowy kraju oraz zaprowadzania w nim pokoju; 

22. apeluje do UE o zacieśnienie współpracy z podmiotami irackiego społeczeństwa 

obywatelskiego; podkreśla, że w procesie stabilizacji i odbudowy niezbędne jest 

stosowanie podejścia uwzględniającego aspekt płci, aby zapewnić skuteczną integrację 

kobiet; 
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23. podkreśla, że walki z terroryzmem nie należy ograniczać do działań represyjnych, ale że 

powinna ona przyczyniać się do przestrzegania praw człowieka i prawa 

międzynarodowego, aby uniknąć dalszej lub ponownej radykalizacji; apeluje do 

podmiotów politycznych i społecznych oraz działających w sferze rozwoju i 

bezpieczeństwa o dokonanie starannej analizy przyczyn radykalizacji, brutalnego 

ekstremizmu i rekrutacji terrorystów, a także o konsekwentne przeciwdziałanie tym 

zjawiskom; 

24. zachęca organizacje społeczeństwa obywatelskiego do angażowania się na rzecz 

rozbrojenia, demobilizacji i procesów reintegracyjnych w Iraku; 

25. apeluje do UE o wdrażanie programów umożliwiających obywatelom uczestnictwo w 

procesach podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym oraz poprawę przejrzystości i 

rozliczalności instytucji; 

26. podkreśla konieczność inwestowania w iracki sektor rolny z uwagi na jego duży 

potencjał w zakresie zatrudnienia oraz znaczenie ponownego zaludnienia obszarów 

wiejskich, gdzie liczba ludności wciąż maleje z powodu konfliktów. 
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