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Poprawka 1
Ellie Chowns, Michèle Rivasi, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Benoît 
Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ponownie podkreśla swoje obawy 
w związku z wykorzystywaniem 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, jak ważne jest zagwarantowanie 
standardów praw człowieka we współpracy 
podejmowanej w ramach instrumentu DCI 
i z naciskiem podkreśla, że aby skutecznie 
wyeliminować ubóstwo w perspektywie 
długoterminowej, Unia musi zająć się 
przyczynami ubóstwa i nierówności;

2. podkreśla, że ambicja Unii, by 
stworzyć „partnerstwo na zasadzie 
równości” z państwami Afryki, Karaibów i 
Pacyfiku zakłada pełne poszanowanie 
„zasady odpowiedzialności”, zgodnie z 
międzynarodowymi zobowiązaniami Unii 
w zakresie skuteczności pomocy; 
ponownie podkreśla swoje obawy w 
związku z wykorzystywaniem 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); w 
szczególności apeluje do Unii i jej państw 
członkowskich, aby powstrzymały się od 
obwarowywania pomocy warunkami 
dotyczącymi migracji i reform 
handlowych, co jest sprzeczne z zasadami 
skuteczności pomocy rozwojowej; 
podkreśla, jak ważne jest zagwarantowanie 
standardów praw człowieka we współpracy 
podejmowanej w ramach instrumentu DCI 
i z naciskiem podkreśla, że aby skutecznie 
wyeliminować ubóstwo w perspektywie 
długoterminowej, Unia musi zająć się 
pierwotnymi przyczynami ubóstwa i 
nierówności;

Or. en

Poprawka 2
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 2



PE644.942v01-00 4/12 AM\1194825PL.docx

PL

Projekt opinii Poprawka

2. ponownie podkreśla swoje obawy 
w związku z wykorzystywaniem 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, jak ważne jest zagwarantowanie 
standardów praw człowieka we współpracy 
podejmowanej w ramach instrumentu DCI 
i z naciskiem podkreśla, że aby skutecznie 
wyeliminować ubóstwo w perspektywie 
długoterminowej, Unia musi zająć się 
przyczynami ubóstwa i nierówności;

2. ponownie podkreśla swoje obawy 
w związku z wykorzystywaniem 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, jak ważne jest zagwarantowanie 
standardów praw człowieka we współpracy 
podejmowanej w ramach instrumentu DCI 
i z naciskiem podkreśla, że aby skutecznie 
wyeliminować ubóstwo w perspektywie 
długoterminowej, Unia musi zająć się 
przyczynami ubóstwa i nierówności; 
podkreśla, że programy i działania 
wdrażane w ramach DCI muszą być 
spójne z celami politycznymi Unii 
Europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do 
migracji;

Or. fr

Poprawka 3
Bernhard Zimniok

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ponownie podkreśla swoje obawy 
w związku z wykorzystywaniem 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, jak ważne jest zagwarantowanie 
standardów praw człowieka we współpracy 
podejmowanej w ramach instrumentu DCI 
i z naciskiem podkreśla, że aby skutecznie 
wyeliminować ubóstwo w perspektywie 
długoterminowej, Unia musi zająć się 

2. ponownie podkreśla swoje obawy 
w związku z wykorzystywaniem 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, jak ważne jest zagwarantowanie 
standardów praw człowieka we współpracy 
podejmowanej w ramach instrumentu DCI 
i z naciskiem podkreśla, że aby mieć 
większe możliwości wspierania redukcji 
ubóstwa w krajach otrzymujących pomoc, 
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przyczynami ubóstwa i nierówności; Unia powinna skoncentrować wsparcie na 
beneficjentach w celu zajęcia się 
przyczynami ubóstwa i nierówności;

Or. en

Poprawka 4
Beata Kempa

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ponownie podkreśla swoje obawy 
w związku z wykorzystywaniem 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, jak ważne jest zagwarantowanie 
standardów praw człowieka we współpracy 
podejmowanej w ramach instrumentu DCI 
i z naciskiem podkreśla, że aby skutecznie 
wyeliminować ubóstwo w perspektywie 
długoterminowej, Unia musi zająć się 
przyczynami ubóstwa i nierówności;

2. ponownie podkreśla swoje obawy 
w związku z wykorzystywaniem 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, jak ważne jest zagwarantowanie 
standardów praw człowieka we współpracy 
podejmowanej w ramach instrumentu DCI 
i z naciskiem podkreśla, że aby skutecznie 
wspierać tworzenie dobrobytu i 
wyeliminować ubóstwo w perspektywie 
długoterminowej, Unia musi zająć się 
przyczynami ubóstwa i nierówności;

Or. en

Poprawka 5
Hildegard Bentele

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ponownie podkreśla swoje obawy 
w związku z wykorzystywaniem funduszy 
rozwoju na cele inne niż związane z 
rozwojem oraz zaznacza, że finansowanie 
niespełniające kryteriów oficjalnej pomocy 

2. ponownie podkreśla swoje obawy 
w związku z wykorzystywaniem funduszy 
rozwoju na cele inne niż związane z 
rozwojem oraz zaznacza, że finansowanie 
niespełniające kryteriów oficjalnej pomocy 
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rozwojowej musi być pozyskiwane ze 
źródeł innych niż instrument finansowania 
współpracy na rzecz rozwoju (DCI); 
podkreśla, jak ważne jest zagwarantowanie 
standardów praw człowieka we współpracy 
podejmowanej w ramach instrumentu DCI 
i z naciskiem podkreśla, że aby skutecznie 
wyeliminować ubóstwo w perspektywie 
długoterminowej, Unia musi zająć się 
przyczynami ubóstwa i nierówności;

rozwojowej musi być pozyskiwane ze 
źródeł innych niż instrument finansowania 
współpracy na rzecz rozwoju (DCI); 
podkreśla, jak ważne jest zagwarantowanie 
standardów praw człowieka we współpracy 
podejmowanej w ramach instrumentu DCI 
i z naciskiem podkreśla, że aby skutecznie 
wyeliminować ubóstwo w perspektywie 
długoterminowej, Unia musi zająć się 
przyczynami ubóstwa oraz wspierać 
równość szans;

Or. de

Poprawka 6
Ellie Chowns, Michèle Rivasi, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Benoît 
Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża ubolewanie, że Komisja nie 
składa sprawozdań dotyczących sposobu, 
w jaki budżet i strategie polityczne Unii 
przyczyniają się do zrównoważonego 
rozwoju i realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju, ani nie 
prowadzi w tym względzie działań 
monitorujących; zauważa, że Komisja 
opublikowała niedawno dokument 
otwierający debatę na temat możliwych 
dróg ku zrównoważonej Europie; wyraża 
jednak ubolewanie, że dokument ten nie 
zawiera analizy luk wskazującej, co Unia 
musi jeszcze uczynić w zakresie budżetu, 
polityki i ustawodawstwa, ani nie 
przedstawia wkładu unijnych programów 
wydatków na rzecz realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju;

3. wyraża ubolewanie, że pomimo 
zaangażowania Unii na rzecz 
zrównoważoności i celów 
zrównoważonego rozwoju (CZR) w 
sprawozdaniu specjalnym Trybunału 
Obrachunkowego nr 7/2019 wykazano, że 
Komisja nie składa sprawozdań 
dotyczących sposobu, w jaki budżet i 
strategie polityczne Unii przyczyniają się 
do zrównoważonego rozwoju i realizacji 
CZR, ani nie prowadzi w tym względzie 
działań monitorujących; zauważa, że 
Komisja opublikowała niedawno dokument 
otwierający debatę na temat możliwych 
dróg ku zrównoważonej Europie; wyraża 
jednak ubolewanie, że dokument ten nie 
zawiera analizy luk wskazującej, co Unia 
musi jeszcze uczynić w zakresie budżetu, 
polityki i ustawodawstwa, ani nie 
przedstawia wkładu unijnych programów 
wydatków na rzecz realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en
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Poprawka 7
Hildegard Bentele

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. z zadowoleniem odnotowuje, że do 
2018 r. 20,3 % międzynarodowej 
współpracy i pomocy rozwojowej 
finansowanej przez UE miało na celu 
przeciwdziałanie zmianie klimatu; 
potwierdza swoje stanowisko, zgodnie z 
którym w przyszłości finansowanie to 
powinno być ponad dwukrotnie wyższe, a 
co najmniej 45 % środków z 
proponowanego Instrumentu Sąsiedztwa 
oraz Współpracy Międzynarodowej i 
Rozwojowej na lata 2021–2027 należy 
przeznaczyć na cele polityki klimatycznej i 
środowiskowej; w tym kontekście 
postuluje, aby ułatwić dostęp do energii ze 
źródeł odnawialnych i wspierać inwestycje 
w technologie środowiskowe, a także 
prowadzić wymianę wiedzy, rozwijać 
zrównoważone łańcuchy dostaw i w 
dalszym ciągu rozbudowywać gospodarkę 
o obiegu zamkniętym, międzynarodowe 
partnerstwa w zakresie zrównoważonego 
użytkowania gruntów, lasów, wody i 
surowców oraz inwestycje w ochronę 
ludności i systemy wczesnego ostrzegania;

Or. de

Poprawka 8
Ellie Chowns, Michèle Rivasi, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Benoît 
Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka
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4. ogólnie wyraża zadowolenie, że 
korzysta się ze wsparcia budżetowego w 
celu udzielania pomocy krajom 
rozwijającym się w podejmowanych przez 
nie staraniach na rzecz reform i osiągnięcia 
celów zrównoważonego rozwoju, apeluje 
jednak do Komisji, aby w każdym 
przypadku jaśniej oceniała i określała 
wyniki w zakresie rozwoju, które mają 
zostać osiągnięte dzięki wsparciu 
budżetowemu, oraz aby przede wszystkim 
wzmocniła mechanizmy kontrolne 
dotyczące działań państw będących 
beneficjentami w zakresie korupcji, 
poszanowania praw człowieka, 
praworządności i demokracji.

4. ogólnie wyraża zadowolenie, że 
korzysta się ze wsparcia budżetowego w 
celu udzielania pomocy krajom 
rozwijającym się w podejmowanych przez 
nie staraniach na rzecz reform i osiągnięcia 
celów zrównoważonego rozwoju, apeluje 
jednak do Komisji, aby w każdym 
przypadku jaśniej oceniała i określała 
wyniki w zakresie rozwoju, które mają 
zostać osiągnięte dzięki wsparciu 
budżetowemu, oraz aby przede wszystkim 
wzmocniła mechanizmy kontrolne 
dotyczące działań państw będących 
beneficjentami w zakresie korupcji, 
poszanowania praw człowieka, 
praworządności i demokracji. przypomina, 
że mobilizacja zasobów krajowych jest 
centralnym elementem zrównoważonego 
finansowania rozwoju oraz jednym z 
pięciu kluczowych wyzwań w dziedzinie 
rozwoju, wymagających wsparcia 
budżetowego; wzywa Komisję do przyjęcia 
polityki handlowej i inwestycyjnej zgodnej 
z tym celem, co wymaga m.in., aby 
uwzględniać obawy krajów najsłabiej 
rozwiniętych co do umów o partnerstwie 
gospodarczym, dotyczące erozji dochodów 
związanej ze zniesieniem ceł, a w 
negocjacjach w sprawie umów 
podatkowych i inwestycyjnych z krajami 
rozwijającymi się zapewnić sprawiedliwy 
podział praw do nakładania podatków, w 
szczególności w odniesieniu do 
redystrybucji dochodów podatkowych z 
zasobów naturalnych;

Or. en

Poprawka 9
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. ogólnie wyraża zadowolenie, że 
korzysta się ze wsparcia budżetowego w 

4. ogólnie wyraża zadowolenie, że 
korzysta się ze wsparcia budżetowego w 
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celu udzielania pomocy krajom 
rozwijającym się w podejmowanych przez 
nie staraniach na rzecz reform i osiągnięcia 
celów zrównoważonego rozwoju, apeluje 
jednak do Komisji, aby w każdym 
przypadku jaśniej oceniała i określała 
wyniki w zakresie rozwoju, które mają 
zostać osiągnięte dzięki wsparciu 
budżetowemu, oraz aby przede wszystkim 
wzmocniła mechanizmy kontrolne 
dotyczące działań państw będących 
beneficjentami w zakresie korupcji, 
poszanowania praw człowieka, 
praworządności i demokracji.

celu udzielania pomocy krajom 
rozwijającym się w podejmowanych przez 
nie staraniach na rzecz reform i osiągnięcia 
celów zrównoważonego rozwoju, apeluje 
jednak do Komisji, aby w każdym 
przypadku jaśniej oceniała i określała 
wyniki w zakresie rozwoju, które mają 
zostać osiągnięte dzięki wsparciu 
budżetowemu, oraz aby przede wszystkim 
wzmocniła mechanizmy kontrolne 
dotyczące działań państw będących 
beneficjentami w zakresie korupcji, 
poszanowania praw człowieka, 
praworządności i demokracji, a także 
mechanizmy oceny wyników wdrażanych 
działań;

Or. fr

Poprawka 10
Udo Bullmann

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. ogólnie wyraża zadowolenie, że 
korzysta się ze wsparcia budżetowego w 
celu udzielania pomocy krajom 
rozwijającym się w podejmowanych przez 
nie staraniach na rzecz reform i osiągnięcia 
celów zrównoważonego rozwoju, apeluje 
jednak do Komisji, aby w każdym 
przypadku jaśniej oceniała i określała 
wyniki w zakresie rozwoju, które mają 
zostać osiągnięte dzięki wsparciu 
budżetowemu, oraz aby przede wszystkim 
wzmocniła mechanizmy kontrolne 
dotyczące działań państw będących 
beneficjentami w zakresie korupcji, 
poszanowania praw człowieka, 
praworządności i demokracji.

4. ogólnie wyraża zadowolenie, że 
korzysta się ze wsparcia budżetowego w 
celu udzielania pomocy krajom 
rozwijającym się w podejmowanych przez 
nie staraniach na rzecz reform i osiągnięcia 
celów zrównoważonego rozwoju, apeluje 
jednak do Komisji, aby jaśniej oceniała 
wkład unijnego wsparcia budżetowego w 
realizację CZR, w szczególności CZR nr 
10 (zmniejszenie nierówności), oraz 
wzmocniła mechanizmy kontrolne 
dotyczące działań państw będących 
beneficjentami w zakresie korupcji, 
poszanowania praw człowieka, 
praworządności i demokracji.

Or. en
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Poprawka 11
Bernhard Zimniok

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. ogólnie wyraża zadowolenie, że 
korzysta się ze wsparcia budżetowego w 
celu udzielania pomocy krajom 
rozwijającym się w podejmowanych przez 
nie staraniach na rzecz reform i osiągnięcia 
celów zrównoważonego rozwoju, apeluje 
jednak do Komisji, aby w każdym 
przypadku jaśniej oceniała i określała 
wyniki w zakresie rozwoju, które mają 
zostać osiągnięte dzięki wsparciu 
budżetowemu, oraz aby przede wszystkim 
wzmocniła mechanizmy kontrolne 
dotyczące działań państw będących 
beneficjentami w zakresie korupcji, 
poszanowania praw człowieka, 
praworządności i demokracji.

4. ogólnie wyraża zadowolenie, że 
korzysta się ze wsparcia budżetowego w 
celu udzielania pomocy krajom 
rozwijającym się w podejmowanych przez 
nie staraniach na rzecz reform i osiągnięcia 
celów zrównoważonego rozwoju, apeluje 
jednak do Komisji, aby w każdym 
przypadku jaśniej oceniała i określała 
wyniki w zakresie rozwoju, które mają 
zostać osiągnięte dzięki wsparciu 
budżetowemu, oraz aby przede wszystkim 
wzmocniła mechanizmy kontrolne 
dotyczące działań państw będących 
beneficjentami i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego w zakresie korupcji, 
poszanowania praw człowieka, 
praworządności i demokracji.

Or. en

Poprawka 12
Beata Kempa

Projekt opinii
Ustęp 4 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1) wzywa do zwiększenia 
rozliczalności i efektywności w wydatkach 
Unii na rozwój, gdyż wyniki w zakresie 
rozwoju należy nie tylko określić, lecz 
także kontrolować i monitorować pod 
kątem wymiernych rezultatów i wpływu na 
rozwój.

Or. en
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Poprawka 13
Ellie Chowns, Michèle Rivasi, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Benoît 
Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. apeluje do Unii i jej państw 
członkowskich, aby powstrzymały się od 
wspierania praktyk, które ułatwiają 
uchylanie się od opodatkowania 
korporacjom transnarodowym i osobom 
fizycznym, z myślą o celu, jakim jest 
zapewnienie środowiska przyjaznego dla 
biznesu inwestorom prywatnym w krajach 
rozwijających się objętych działaniami 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju; ponadto 
zwraca uwagę na ryzyko zadłużenia 
związane ze zwiększonym 
wykorzystywaniem przez Unię 
instrumentów łączonych, w szczególności 
w państwach w Afryki Subsaharyjskiej i 
Karaibów, w których dochody pozwalające 
na obsługę długu są ograniczone; wzywa 
Unię i jej państwa członkowskie, aby 
skutecznie i konsekwentnie zwalczały 
uchylanie się od opodatkowania, 
agresywne praktyki unikania 
opodatkowania i szkodliwą konkurencję 
podatkową, zgodnie z zasadą spójności 
polityki na rzecz rozwoju;

Or. en

Poprawka 14
Hildegard Bentele

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje 
następujące zobowiązania komisarz ds. 
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partnerstw międzynarodowych, 
obejmujące zaangażowanie Parlamentu 
Europejskiego w kontrolę funduszy 
powierniczych UE, poprawę przejrzystości 
współpracy UE na rzecz rozwoju i 
wykorzystania związanych z nią środków, 
a także zapewnienie spójności między 
poszczególnymi działaniami unijnymi;

Or. de


