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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że budżet ogólny Unii Europejskiej powinien w odpowiedni sposób 
przyczynić się do wdrożenia agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i 
realizacji zapisanych w niej celów zrównoważonego rozwoju oraz celu likwidacji 
ubóstwa, jak zapisano w art. 3 i 21 Traktatu o Unii Europejskiej oraz w art. 208 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; podkreśla, że cele zrównoważonego 
rozwoju muszą stanowić strategiczny priorytet, a ich realizacja musi być prowadzona 
we wszystkich strategiach wewnętrznej i zewnętrznej polityki Unii Europejskiej; 
przypomina, że według ONZ realizacja celów zrównoważonego rozwoju będzie 
wymagała od 5 do 7 bln USD rocznie (z czego od 2,5 do 3 bln USD w krajach 
rozwijających się); podkreśla, że jeśli Unia Europejska chce być wiarygodnym 
podmiotem na szczeblu globalnym, musi odgrywać czołową rolę w osiąganiu celów 
zrównoważonego rozwoju i zwiększyć znaczenie spójności polityki na rzecz rozwoju; 
podkreśla znaczenie dialogu, sprzyjającego włączeniu społecznemu zaangażowania i 
poczucia odpowiedzialności na szczeblu lokalnym, a także docierania wsparcia UE do 
społeczeństwa; podkreśla, że cele zrównoważonego rozwoju są wzajemnie powiązane i 
nierozdzielne, ale podkreśla również, że cel 3 – zdrowie, cel 4 – edukacja, cel 5 – 
równouprawnienie płci, cel 13 – działania w dziedzinie klimatu i cel 16 – pokój, 
sprawiedliwość i silne instytucje muszą być bardziej widoczne w budżecie ogólnym 
Unii Europejskiej na 2020 r.;

2. podkreśla, że Unia i jej państwa członkowskie muszą wypełnić swoje wspólne 
zobowiązanie – potwierdzone ponownie w 2015 r. – do podwyższenia oficjalnej 
pomocy rozwojowej do poziomu 0,7 % ich dochodu narodowego brutto (DNB) do 2030 
r.; apeluje do Komisji i państw członkowskich o przedstawienie wiążących 
harmonogramów stopniowego zwiększania środków aż do osiągnięcia tego poziomu; 
przypomina o wspólnym zobowiązaniu Unii do zapewnienia krajom najsłabiej 
rozwiniętym 0,20 % DNB przeznaczanego na oficjalną pomoc rozwojową; przypomina 
podjęte przez Komisję zobowiązanie do przeznaczania co najmniej 20 % jej całkowitej 
oficjalnej pomocy rozwojowej na rozwój społeczny i włączenie społeczne; podkreśla 
konieczność propagowania i ochrony praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego;

3. ponownie podkreśla swoje obawy wobec używania funduszy rozwoju na cele inne niż 
związane z rozwojem oraz zaznacza, że finansowanie niespełniające kryteriów 
oficjalnej pomocy rozwojowej musi być pozyskiwane ze źródeł innych niż Instrument 
Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI); podkreśla znaczenie 
zagwarantowania standardów praw człowieka we wszelkiej współpracy w ramach DCI i 
zaznacza, że w celu skutecznego zwalczenia ubóstwa w perspektywie długoterminowej 
UE musi zająć się przyczynami ubóstwa i nierówności; potwierdza swoje poparcie dla 
włączenia Europejskiego Funduszu Rozwoju do budżetu i kładzie nacisk na 
wprowadzenie wystarczającej kontroli parlamentarnej nad finansowaniem rozwoju 
przez Unię Europejską;

4. apeluje o podejście oparte na wynikach, egzekwowaniu mechanizmów 
sprawozdawczości, efektywności oraz monitorowaniu wydatków przeznaczonych na 
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pomoc rozwojową UE;

5. wyraża poważne zaniepokojenie sposobem, w jaki wykorzystuje się kryzysowy fundusz 
powierniczy UE dla Afryki (EUTF); zauważa w szczególności, że priorytet przyznany 
finansowaniu zarządzania migracją i granicami jest często usuwany z celów 
ograniczania ubóstwa i eliminowania podstawowych przyczyn migracji oraz że może 
mieć to negatywne skutki; przykładowo za niewłaściwe uważa korzystanie z tego 
instrumentu w celu finansowania działalności libijskiej straży przybrzeżnej bez 
uwzględnienia poważnych naruszeń praw człowieka popełnianych w tym kraju;

6. podkreśla podejście do rozwoju oparte na prawach oraz zasadę niepomijania nikogo; 
podkreśla, że strategie polityczne i programy Unii muszą gwarantować standardy praw 
człowieka oraz pomagać w zwalczaniu utrzymującej się globalnej nierówności i 
dyskryminacji ze względu na takie czynniki, jak dochód, pochodzenie etniczne, płeć, 
wiek, niepełnosprawność, religia lub wyznanie, orientacja seksualna i tożsamość 
płciowa; podkreśla konieczność wspierania niedyskryminacji i ochrony obrońców praw 
człowieka;

7. ubolewa nad ograniczoną rolą Parlamentu Europejskiego w zakresie nadzoru i 
zarządzania EUTF; uważa, że szczególnie istotne jest, aby Parlament był w stanie 
monitorować działalność komitetu operacyjnego, i wzywa Komisję, aby przedstawiła 
szczegółowe informacje na temat decyzji podejmowanych przez ten komitet oraz 
zapewniła reprezentację Parlamentu Europejskiego na jego posiedzeniach;

8. kładzie nacisk na konieczność poczynienia postępów w zakresie 5. celu 
zrównoważonego rozwoju dotyczącego równości płci i apeluje o bardziej konkretne 
działania w obszarze unijnej polityki zewnętrznej, w tym o ukierunkowane działania i 
środki na rzecz równości płci; kładzie nacisk na konieczność walki z przemocą wobec 
kobiet i dziewcząt oraz propagowania dostępu do praw i zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego;

9. podkreśla 16. cel zrównoważonego rozwoju i wspieranie demokracji, dobrych rządów i 
praworządności; zwraca uwagę na znaczenie wspierania dialogu, własności lokalnej 
sprzyjającej włączeniu społecznemu oraz tworzenia środowiska sprzyjającego 
udziałowi obywateli; podkreśla znaczenie młodych ludzi i kobiet jako kluczowych 
czynników zmian; podkreśla znaczenie włączania kobiet w procesy pokojowe i 
rozwiązywanie konfliktów;

10. podkreśla znaczenie wspierania ludności cywilnej na obszarach ogarniętych konfliktami 
i odbudowywania społeczeństw wychodzących z sytuacji konfliktowych; zwraca uwagę 
na sytuację Kurdów, Jazydów, chrześcijan i innych mniejszości etnicznych i religijnych 
na Bliskim Wschodzie; podkreśla znaczenie zdolności Agencji Narodów 
Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie do 
działania i uzyskania wystarczającego wsparcia w okresach zmniejszonego wsparcia ze 
strony innych podmiotów globalnych;

11. popiera wyrażony przez Komisję zamiar wyjaśnienia doktryny stosowanej w zakresie 
współpracy na rzecz rozwoju z państwami, które naruszają zasady polityki zewnętrznej 
Unii Europejskiej;
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12. uważa, że budżet na 2020 r. przeznaczony na cele rozwojowe musi w sposób 
spójniejszy odzwierciedlać koncentrację działań UE na krajach najsłabiej rozwiniętych 
w obszarach edukacji i zatrudnienia ludzi młodych oraz w obszarze przemocy na tle 
płciowym wobec dziewcząt i kobiet, a także zapewnienia powszechnego dostępu do 
wody;

13. wzywa Komisję do zadbania o to, aby finansowanie działań przystosowawczych w 
związku ze skutkami zmiany klimatu i innych działań klimatycznych w państwach 
trzecich miało charakter dodatkowy w stosunku do finansowania działań w ramach 
instrumentów współpracy na rzecz rozwoju; zwraca uwagę, że zmiana klimatu może 
mieć poważniejszy wpływ na osoby, które już znajdują się w trudniejszej sytuacji, i 
prowadzić do cofnięcia postępów osiągniętych w walce z ubóstwem i głodem; jest 
zaniepokojony, że zmiana klimatu może zwielokrotnić negatywne skutki prowadzące 
do większej liczby kryzysów humanitarnych, na przykład przez nasilanie konfliktów i 
wojen;

14. podkreśla, że należy wspierać tworzenie większej liczby godnych i ekologicznych 
miejsc pracy zgodnie z 8. celem zrównoważonego rozwoju; zwraca uwagę na 
powiązania między handlem a rozwojem, wzywa Unię do skuteczniejszego wspierania 
krajów w udziale w handlu międzynarodowym i w pełnym korzystaniu z niego; 
podkreśla znaczenie wspierania dialogu między partnerami społecznymi i podkreśla w 
tym kontekście inicjatywy takie jak globalny ład na rzecz godnej pracy i wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu; podkreśla znaczenie zapewnienia praw 
pracowniczych w globalnych łańcuchach wartości oraz propagowania godnej pracy na 
podstawie norm pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy;

15. uważa, że ważne jest zażegnanie kryzysów humanitarnych oraz skupienie się na 
prewencji, budowaniu odporności i współpracy z zainteresowanymi stronami, aby 
przyczynić się do ograniczenia globalnego niedoboru środków finansowych na 
działania humanitarne; zwraca uwagę, że należy zwiększyć współpracę między 
rządami, społeczeństwem obywatelskim i sektorem prywatnym; nalega na znaczne 
zwiększenie środków finansowych przyznawanych na linie budżetowe na pomoc 
humanitarną, aby przygotować się na nowe klęski i katastrofy, a nie tylko pokrywać 
wydatki związane z bieżącymi kryzysami, przy jednoczesnym zapewnieniu 
wystarczającego finansowania bardziej długofalowej współpracy rozwojowej na rzecz 
silnych i odpornych społeczeństw sprzyjających włączeniu społecznemu; zauważa, że 
mało prawdopodobne jest, aby zmalała liczba kryzysów, oraz że będą one trwały coraz 
dłużej; podkreśla znaczenie właściwych powiązań między pomocą humanitarną a 
współpracą na rzecz rozwoju;

16. podkreśla znaczenie utrzymania środków na płatności w rozdziale dotyczącym pomocy 
humanitarnej przynajmniej na tym samym poziomie co środki na zobowiązania, aby 
uniknąć opóźnień płatności, które mogą mieć znacząco negatywne skutki dla osób i 
partnerów, którzy je wdrażają;

17. podkreśla, że Unia nie może przestać być siłą napędową multilateralizmu i globalnej 
współpracy, oraz wzywa do zapewnienia wystarczających środków finansowych na 
współpracę rozwojową i pomoc humanitarną w ramach nowych wieloletnich ram 
finansowych.
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