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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do specjalnej komisji ds. wyzwań politycznych i zasobów 
budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r., właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że w wielu regionach świata u podłoża ubóstwa ludności leży 
degradacja środowiska; mając również na uwadze, że nieuwzględnianie ekologicznych 
podstaw rozwoju może znacznie ograniczyć skuteczność pomocy, a nawet narazić ją na 
szwank, podczas gdy poświęcenie uwagi problemom środowiska może zwiększyć jej 
wartość,

B. mając na uwadze, że grupa wiodąca ds. innowacyjnego finansowania rozwoju ocenia, iż 
luka w finansowaniu milenijnych celów rozwoju do 2015 r., jak również oficjalnej 
pomocy rozwojowej (ODA) na poziomie 0,7% PKB i kryzysowych celów 
środowiskowych wyniesie w okresie 2012-2017 od 324 do 336 mld USD rocznie,

C. mając na uwadze, że wzrostowi gospodarki światowej nie towarzyszyło wprowadzenie 
skutecznych metod opodatkowania globalnej działalności gospodarczej, co pozwoliłoby 
finansować globalne dobra publiczne,

D. mając na uwadze, że do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju oraz wypełnienia 
zobowiązań w zakresie łagodzenia zmian klimatu i dostosowania się do nich niezbędne 
są innowacyjne mechanizmy finansowania,

1. przypomina, że rok 2015 jako ostateczny termin osiągnięcia milenijnych celów rozwoju 
oraz wspólnego celu dotyczącego oficjalnej pomocy rozwojowej na poziomie 0,7% DNB 
przypada w kolejnym okresie wieloletnich ram finansowych oraz że istnieje realne 
ryzyko, iż UE nie wypełni swoich międzynarodowych zobowiązań w zakresie rozwoju; 
przypomina również, że milenijne cele rozwoju to cele minimalne i nawet jeśli uda się je 
wszystkie zrealizować, nadal potrzebne będą znaczne dodatkowe środki finansowe na 
walkę z ubóstwem i na poprawę standardów zdrowotnych i edukacyjnych najuboższych 
ludzi na świecie; z tego powodu nalega, aby 20% pomocy przyznawanej przez Komisję 
w ramach programów krajowych objętych instrumentem finansowania współpracy na 
rzecz rozwoju przeznaczono na szkolnictwo podstawowe i średnie oraz na podstawową 
opiekę zdrowotną;

2. przypomina, że od czasu pierwotnego uzgodnienia milenijnych celów rozwoju świat 
uległ przyspieszonemu procesowi globalizacji i stanął w obliczu niespotykanego kryzysu 
finansowego; podkreśla, jak ważne jest, aby państwa członkowskie nadal dążyły do 
osiągnięcia wspomnianych celów;

3. zwraca uwagę na potrzebę opracowania globalnego mechanizmu solidarności jako środka 
do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju; jednocześnie przypomina, że raje podatkowe, 
niewłaściwe szacowanie wartości wymiany handlowej oraz nielegalny odpływ kapitału 
stanowią ogromną przeszkodę w rozwoju ubogich krajów; dlatego też ponownie wzywa 
UE, aby w ramach G20, OECD i w obrębie UE podjęła zdecydowane działania 
przeciwko zjawisku rajów podatkowych i przeciwko szkodliwym systemom 
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podatkowym;

4. podkreśla, że ze sprawozdania grupy roboczej ds. transakcji finansowych na rzecz 
rozwoju, zleconego przez grupę wiodącą ds. innowacyjnego finansowania rozwoju 
wynika, iż nałożenie międzynarodowego podatku od transakcji walutowych oraz podatku 
od wszystkich transakcji finansowych byłoby możliwe pod względem technicznym, 
ekonomicznym i prawnym;

5. wzywa Komisję, aby zaproponowała wprowadzenie podatku od transakcji finansowych 
na szczeblu europejskim z uwagi na jego liczne korzyści: może on pomóc w stabilizacji 
rynków, w zebraniu środków finansowych na wewnętrzną konsolidację fiskalną oraz 
w opracowaniu środków, które mają na celu zwalczanie ubóstwa i przeciwdziałanie 
zmianom klimatu;

6. przypomina, że celem innowacyjnego finansowania rozwoju nie jest zastąpienie 
oficjalnej pomocy rozwojowej, ale jej uzupełnienie; uważa zatem, że wprowadzenie 
podatku od transakcji finansowych powinno być powiązane z bardziej wiążącym 
zobowiązaniem wszystkich państw członkowskich do osiągnięcia oficjalnej pomocy 
rozwojowej na poziomie 0,7% oraz do zapewnienia dodatkowych środków finansowych 
na dostosowanie się do zmian klimatu;

7. wskazuje, że jednym z powodów, dla których nie osiągnięto milenijnych celów rozwoju, 
jest ignorowanie wpływu środowiska, zasobów naturalnych i ekosystemów na rozwój 
społeczny i eliminację ubóstwa; wyraża w związku z tym ubolewanie, że jedynie 3% 
obecnych wydatków w ramach europejskiej oficjalnej pomocy rozwojowej przeznacza 
się na kwestie dotyczące środowiska; wzywa Komisję do zadbania o to, by zagadnienia 
dotyczące środowiska znalazły się w głównym nurcie wszystkich zewnętrznych strategii 
politycznych i instrumentów finansowych, zwłaszcza w świetle obecnych wyzwań 
związanych ze zmianami klimatu i utratą różnorodności biologicznej;

8. podkreśla, że wieloletnie ramy finansowe powinny poruszać m.in. następujące kwestie: 
realizację milenijnych celów rozwoju, zmiany klimatu, powstrzymanie utraty 
różnorodności biologicznej i nadmierną eksploatację zasobów; w sposób szczególny 
podkreśla, że kolejne wieloletnie ramy finansowe powinny wspierać spójność polityki 
m.in. poprzez zadbanie o to, by niektóre wydatki UE związane z rolnictwem, 
rybołówstwem, handlem i energetyką nie były bezpośrednio sprzeczne z celami polityki 
na rzecz rozwoju;

9. wzywa do znacznego zwiększenia pułapu dla działu 4, w szczególności w odniesieniu do 
instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju, zważywszy, że w ciągu 
ostatnich siedmiu lat pomimo pewnego postępu, jaki osiągnięto w zakresie zmniejszania 
ubóstwa, z uwagi na niewystarczającą skuteczność i niewłaściwą koordynację pomocy, 
jak również wpływ różnych klęsk żywiołowych oraz kryzys energetyczny, żywnościowy, 
finansowy i gospodarczy, szczególnie w Afryce Subsaharyjskiej i w Azji
Południowo-Wschodniej, jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia; zwraca również uwagę 
na fakt, iż niektóre środki dostępne w ramach instrumentu finansowania współpracy na 
rzecz rozwoju zostały przekazane na finansowanie nowych działań niezwiązanych 
z oficjalną pomocą rozwojową;
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10. podkreśla fakt, iż mechanizmy pomocy rozwojowej powinny mieć również na celu 
wspieranie dążenia do dobrobytu, ponieważ jest on nadal podstawowym narzędziem 
zmniejszania ubóstwa; przypomina, że państwa rozwijające się tracą rocznie około 
800 mld EUR w wyniku nielegalnego przepływu kapitału i że przeciwdziałanie temu 
zjawisku może mieć decydujące znaczenie w zmniejszaniu ubóstwa i realizacji 
milenijnych celów rozwoju;

11. zwraca uwagę, że w ostatnich latach środki dostępne na zapewnienie pilnej pomocy 
w przypadku klęski żywiołowej lub katastrofy humanitarnej były niewystarczające 
i zauważa, że na skutek zmian klimatu klęski żywiołowe stają się coraz częstszym 
zjawiskiem; wzywa zatem do zwiększenia pomocy finansowej dostępnej w ramach 
instrumentu pomocy humanitarnej oraz rezerwy na pomoc nadzwyczajną;

12. domaga się opracowania w ramach działu 4 odpowiednio finansowanego mechanizmu 
elastyczności, który w przyszłości umożliwi skuteczne i szybkie niesienie pomocy 
w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wydarzeń, takich jak kryzys żywnościowy 
czy światowy kryzys gospodarczy;

13. podkreśla, że wszelkie dodatkowe finansowanie w obszarze polityki na rzecz rozwoju 
powinno być skoordynowane i skutecznie współdziałać z programami rozwoju państw 
członkowskich oraz staraniami podejmowanymi przez szerszą społeczność 
międzynarodową w celu zapewnienia rzeczywistej wartości dodanej na szczeblu 
europejskim;

14. domaga się, aby obecne i przyszłe zobowiązania w zakresie wydatków przeznaczonych 
na wsparcie krajów rozwijających się w walce ze zmianami klimatu lub w dostosowaniu 
się do ich skutków uzupełniały obecne budżety na rzecz rozwoju, przy zachowaniu 
odpowiedniego poziomu spójności między oboma obszarami polityki; wzywa do 
stworzenia odrębnego działu budżetowego w celu finansowania działań zmierzających do 
zwalczania zmian klimatu; 

15. uważa, że wydatkowanie środków na rzecz Afryki za pośrednictwem trzech różnych 
instrumentów jest niewydajne i nie odpowiada dążeniom Afryki, która chce rozwijać się 
jako jednolity kontynent; zaleca zatem opracowanie jednego instrumentu finansowego 
dla Afryki, uwzględniając wspólne partnerstwo strategiczne Afryka–UE; domaga się 
ponadto zwiększenia pomocy w budowaniu potencjału dla instytucji Unii Afrykańskiej;

16. wzywa UE do zwiększenia wysiłków w zakresie łagodzenia sytuacji humanitarnej we 
wszystkich strefach konfliktów, w tym w Palestynie, w szczególności poprzez wsparcie 
udzielane Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na 
Bliskim Wschodzie oraz pomoc w przygotowaniu Palestyńczyków na stworzenie własnej 
państwowości;

17. domaga się, aby zgodnie z art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej UE 
respektowała swoje zobowiązania w ramach polityki spójności na rzecz rozwoju, w tym 
znacząco zreformowała i zmniejszyła wysokość dopłat rolnych, a w szczególności 
zakończyła proces eksportu nadwyżek wycofywanych z europejskiego rynku pod 
wpływem mechanizmów innowacji cenowej i refundacji wywozowych z uwagi na 
szkodliwe skutki, jakie mogą one mieć dla rolników w krajach rozwijających się;
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18. z niepokojem zauważa, że z pomocy UE korzysta proporcjonalnie więcej krajów 
o średnich dochodach niż krajów o niskich dochodach; w szczególności wskazuje, że 
z programów pomocy UE mających umożliwić krajom rozwijającym się dostosowanie do 
wymogów międzynarodowej konkurencji korzystają głównie kraje o średnich dochodach, 
nie zaś kraje o niskich dochodach, które są mniej atrakcyjne dla zagranicznych 
inwestorów;

19. sugeruje, aby UE ponownie poddała ocenie swoją rolę darczyńcy w relacjach z krajami 
o średnich dochodach, gdyż wiele krajów o gospodarkach wschodzących nie potrzebuje 
już tradycyjnej formy współpracy na rzecz rozwoju; oczekuje natomiast, że UE 
skoncentruje się na przekazywaniu pomocy finansowej na rzecz osób najbardziej 
potrzebujących w tych krajach oraz na rzecz najbiedniejszych krajów, szczególnie krajów 
najsłabiej rozwiniętych;

20. podkreśla, że Komisja powinna opracować i wspierać innowacyjne mechanizmy 
finansowania na znacznie większą skalę niż obecnie w celu stworzenia systemu pomocy 
finansowej dostępnej dla wszystkich i zapewnienia skutecznego wsparcia dla małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz dla mikropodmiotów w krajach rozwijających się; uważa, 
że można to osiągnąć przy pomocy różnych instrumentów, takich jak gwarancje kredytu 
i fundusze obrotowe, we współpracy z lokalnymi bankami i organizacjami posiadającymi 
szczegółową wiedzę fachową w zakresie mikrofinansowania, znacząco zwiększając w ten 
sposób skuteczność budżetu UE na rzecz rozwoju oraz że wymaga to ścisłej współpracy 
z międzynarodowymi i dwustronnymi instytucjami finansowymi;

21. wzywa Radę i Komisję do promowania i prowadzenia prac na rzecz wprowadzenia 
następujących innowacyjnych instrumentów finansowania na rzecz rozwoju: podatku od 
transakcji finansowych, opłat transportowych, środków do walki z nielegalnym 
przepływem kapitału, ograniczenia kosztów przekazów pieniężnych oraz moratorium na 
spłatę zadłużenia lub jego umorzenie;

22. wskazuje, że chociaż pomoc może odgrywać rolę dźwigni w krajach rozwijających się, 
nie wystarcza ona do zagwarantowania zrównoważonego i trwałego rozwoju; wzywa 
zatem kraje rozwijające się, aby zwiększyły i uruchomiły swoje zasoby krajowe oraz 
skutecznie zaangażowały sektor prywatny i samorządy w program milenijnych celów 
rozwoju, a także przyjęły większą odpowiedzialność za projekty w ramach milenijnych 
celów rozwoju;

23. przypomina, że traktat lizboński usunął przeszkody formalne uniemożliwiające włączenie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) do ogólnego budżetu UE; po raz kolejny 
domaga się zatem włączenia EFR do budżetu w celu zwiększenia parlamentarnego 
nadzoru nad środkami przeznaczonymi na rozwój w państwach AKP oraz zmiany 
polityki UE na rzecz rozwoju w taki sposób, aby była ona bardziej konsekwentna i 
skuteczna; podkreśla jednak, że włączenie EFR do budżetu UE nie może doprowadzić do 
ogólnego zmniejszenia środków przeznaczonych na rozwój w odniesieniu do dwóch 
różnych istniejących instrumentów oraz musi gwarantować przewidywalność; podkreśla 
także konieczność zabezpieczenia interesów państw AKP, np. poprzez wyodrębnienie 
w budżecie UE funduszy rozwoju dla krajów AKP;

24. domaga się znacznego zwiększenia kwot pożyczek EBI objętych gwarancjami UE 



AD\854958PL.doc 7/8 PE454.368v02-00

PL

podczas sporządzania nowych wieloletnich ram finansowych, aby podnieść skuteczność 
i widoczność działań UE poza jej granicami w celu realizacji celów polityki zewnętrznej 
UE zapisanych w traktacie lizbońskim;

25. wzywa EBI do dostarczenia Komisji wszystkich niezbędnych informacji poprzez 
poświęcenie odrębnego rozdziału w rocznym sprawozdaniu w sprawie operacji 
finansowych EBI na szczegółową ocenę środków podjętych przez EBI w celu 
wypełnienia postanowień obecnego mandatu, z wyłączeniem z zakresu gwarancji 
wszelkich operacji, które umożliwiałyby w jakiejkolwiek formie uchylanie się od 
zobowiązań podatkowych lub przyczyniałyby się do tego bezpośrednio lub pośrednio, 
zwracając szczególną uwagę na operacje EBI z wykorzystaniem instrumentów 
finansowych zlokalizowanych w rajach podatkowych;

26. zauważa z niepokojem, że pomoc UE nie jest jednoznacznie ukierunkowana na 
eliminację ubóstwa; przypomina, że pojęcie „rozwoju”, które odnosi się do kryteriów 
jakościowych obejmujących jakość życia i poprawę warunków życia, nie powinno być 
mylone z pojęciem wzrostu gospodarczego mierzonego wzrostem PKB; w związku z tym 
wzywa Komisję, by unikała prowadzenia prostej polityki na rzecz rozwoju „opartej na 
eksporcie” lub „ukierunkowanej na wzrost”, ale by kierowała swoją pomoc do 
najsłabszych – co obejmuje opracowanie strategii na rzecz ubogich – poprzez 
finansowanie celów długofalowych, takich jak ochrona zdrowia, edukacja, dostęp do 
energii na obszarach wiejskich, drobni rolnicy itd.;

27. nalega, aby wszystkie środki w ramach linii budżetowych dotyczących rozwoju odnosiły 
się do gospodarczego i społecznego rozwoju beneficjentów i były opracowane w sposób 
spełniający kryteria oficjalnej pomocy rozwojowej określone w definicji Komitetu 
Pomocy na rzecz Rozwoju OECD, i wzywa do zapewnienia solidnych środków 
prawnych, które dadzą gwarancję, że budżety na rzecz rozwoju nie będą wykorzystywane 
do innych celów;

28. nalega na przekazanie Parlamentowi rzeczywistych i skutecznych uprawnień w zakresie 
kontroli nad realizacją wszystkich programów rozwojowych UE, zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

29. domaga się uproszczenia i przyspieszenia oraz zwiększenia przejrzystości procedur 
udzielania zamówień publicznych oraz mechanizmów wydatkowania środków;

30. domaga się dotrzymania zobowiązań dotyczących poziomu pomocy przez ustanowienie 
wiążących przepisów krajowych i unijnych;

31. apeluje, aby rolnictwo drobnotowarowe, rozwój obszarów wiejskich, ochrona zdrowia 
i szkolnictwo w większym stopniu korzystały z pomocy finansowej.
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