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WSKAZÓWKI

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

1. przypomina, że legalność wydatków Unii ma kluczowe znaczenie w kontekście zasady 
należytego zarządzania finansami; 

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;

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;

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.


