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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Budżetowej, jako do komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących wskazówek:

1. przypomina, że zaplanowane na 2015 r. terminy realizacji milenijnych celów rozwoju 
(MCR) oraz wspólnego celu polegającego na przeznaczaniu 0,7% dochodu narodowego 
brutto (DNB) na oficjalną pomoc rozwojową (ODA) wypadają w trakcie WRF na lata 
2014–2020; podkreśla, że w obliczu znacznego spadku poziomów ODA w 2011 r.
w porównaniu z 2010 r. w 14 państwach UE oraz obniżenia poziomu odsetka DNB 
przeznaczanego na ODA z 0,44% do 0,42% następne WRF stanowią dla darczyńców
z UE wyjątkową okazję, by podwoić wysiłki i powrócić na ścieżkę realizacji ich 
międzynarodowych zobowiązań; zaznacza, że budżet UE na rozwój jest uzupełnieniem 
działań państw członkowskich i pomaga im osiągnąć te cele, zapewniając szczególnie 
istotny efekt dźwigni w przypadku środków przeznaczanych na pomoc przez niektóre 
państwa członkowskie, niezależnie od ich wielkości; 

2. jest szczególnie dumny z tego, że jakość pomocy UE znacznie się poprawiła w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat, przez co instytucje UE są obecnie światowym liderem w zakresie 
skuteczności i przejrzystości pomocy1 i odnotowują wymierne i znaczące wyniki pod 
względem faktycznej poprawy warunków życia milionów ludzi w krajach rozwijających 
się; przypomina ponadto o kluczowej roli instytucji UE w koordynowaniu europejskiej 
polityki w dziedzinie rozwoju i pomocy rozwojowej oraz o przewadze komparatywnej 
pomocy UE w szeregu dziedzin, co często pozwala UE na udzielanie pomocy z większą 
wydajnością, skutecznością i przewidywalnością, niż mogłyby to robić poszczególne 
państwa członkowskie za pośrednictwem programów dwustronnych;

3. podkreśla, że budżet UE odgrywa kluczową rolę, ponieważ daje państwom członkowskim 
możliwość współpracy z krajami, w których nie są one obecne, i ciągłego wspierania 
państw, z którymi ich programy współpracy dobiegły końca, zwłaszcza państw 
niestabilnych i znajdujących się w sytuacji pokonfliktowej; przypomina, że dzięki unijnej 
pomocy rozwojowej 31 mln osób ma obecnie dostęp do wody pitnej a 9 mln − do 
kanalizacji, 5 mln dzieci zaszczepiono przeciwko odrze, do szkół podstawowych 
uczęszcza 9 mln nowych uczniów, 700 000 nauczycieli otrzymało dostęp do szkoleń,
a ponad 80 000 uczennic zapisało się do szkół średnich; wzywa zatem Radę do 
kontynuowania wsparcia za pomocą wystarczających środków na rzecz tworzenia naszej 
wartości dodanej w rozwoju społecznym oraz eliminacji ubóstwa;

4. z zadowoleniem przyjmuje zaproponowane przez Komisję zwiększenie koperty 
finansowej w dziale 4 w porównaniu z WRF na lata 2007-2013; podkreśla jednak, że 
wniosek przedstawiony przez Komisję w 2004 r. w odniesieniu do WRF na lata 2007-
2013 dotyczył kwoty wyższej w ujęciu realnym niż kwota ujęta we wniosku Komisji 
dotyczącym WRF na lata 2014-2020; podkreśla, że dział 4, który w WRF na lata 2000-
2006 i 2007-2013 był stale niedofinansowany, nie powinien paść ofiarą cięć wynikających

                                               
1 Zob. m.in.: „Wzajemna ocena Unii Europejskiej w 2012 r.”, Komitet Pomocy Rozwojowej przy OECD, 
24.4.2012 r. oraz „Jakość oficjalnej pomocy rozwojowej – ocena za rok 2009: Czy jakość pomocy się 
poprawia?”, Brookings Institution and Center for Global Development, 4.2.2012 r.
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z atmosfery działań oszczędnościowych, która panuje w niektórych państwach 
członkowskich; jest zdania, że ambitny poziom finansowania instrumentów 
zewnętrznych, zaproponowany przez Komisję w komunikacie „Budżet z perspektywy 
»Europy 2020«”1, w szczególności instrumentu finansowania współpracy na rzecz 
rozwoju (DCI), pomocy humanitarnej i Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), które 
stanowią odpowiednio zaledwie 2%, 0,62% i 2,96% zaproponowanego całkowitego 
budżetu UE, ma ogromne znaczenie dla wywiązania się przez Unię i jej państwa 
członkowskie z międzynarodowych zobowiązań w dziedzinie rozwoju;

5. zdecydowanie wzywa państwa członkowskie i instytucje europejskie do jak najszybszego 
wprowadzenia europejskiego podatku od transakcji finansowych; podkreśla, że istotna
część przychodów z wszelkich wprowadzanych w Europie podatków od transakcji 
finansowych powinna być przeznaczana na finansowanie rozwoju i zwalczania zmiany 
klimatu; podkreśla, że jeśli podatek od transakcji finansowych stanie się jednym z nowych 
zasobów własnych UE, powinien on przyczyniać się do znacznego zwiększenia środków
w dziale 4;

6. podkreśla, że spójność polityki na rzecz rozwoju, zapisana w art. 208 TFUE, musi zostać 
zaakcentowana i pozostać kluczową zasadą horyzontalną podczas negocjacji w sprawie 
WRF;

7. zauważa, że w ostatnich latach, m.in. w obliczu coraz częstszych i bardziej 
niszczycielskich klęsk żywiołowych, fundusze dostępne na pilne działania w sytuacji 
klęsk żywiołowych i katastrof humanitarnych były każdego roku niewystarczające; jest
wdzięczny obywatelom państw UE za to, że nieustannie zdecydowanie popierają pomoc 
humanitarną UE na rzecz osób najbardziej potrzebujących na całym świecie2 oraz że 
poparcie to rośnie mimo kryzysu finansowego i gospodarczego, z którym boryka się kilka 
państw UE; podkreśla zatem konieczność zapewnienia odpowiednich środków 
budżetowych w dziale 4 na pozycje budżetowe dotyczące pomocy humanitarnej i pomocy 
żywnościowej na realistyczne finansowanie rezerwy na pomoc nadzwyczajną;

8. stanowczo opowiada się za koniecznością utrzymania rezerwy na pomoc nadzwyczajną, 
która, jak widać, sprawdza się szczególnie dobrze w obecnej postaci, i uważa, że należy ją 
utrzymać jako rezerwę nieobjętą programowaniem poza pułapami określonymi w WRF na 
lata 2014-2020; stanowczo opowiada się też za koniecznością przeznaczenia na nią 
znacznych i realistycznych środków finansowych, umożliwiających Unii szybkie 
reagowanie na nieprzewidziane potrzeby i niespodziewane kryzysy poprzez 
mobilizowanie środków z rezerwy ad hoc, kiedy tylko będzie to konieczne; podkreśla, że 
włączenie rezerwy na pomoc nadzwyczajną do działu 4, za czym opowiadają się niektóre 
państwa członkowskie, stwarza zagrożenie zmniejszenia całkowitych środków dostępnych 
na działania zewnętrzne UE, a w szczególności na finansowanie rozwoju; z zadowoleniem 
przyjmuje jako bardzo pozytywny krok we właściwym kierunku zaproponowane przez 
Komisję zwiększenie finansowania rozwoju do kwoty 350 mln EUR (po cenach z 2011 r.)
w porównaniu z WRF na lata 2014-2020 oraz umożliwienie wykorzystywania tych 

                                               
1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „Budżet z perspektywy »Europy 2020«”, COM(2011)0500 final z 29.6.2011 r., s. 20.
2 Zob: specjalna edycja badania Eurobarometr 384 – Sprawozdanie dotyczące pomocy humanitarnej, czerwiec 
2012 r.
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środków aż do roku n+1; zaznacza, że rezerwa na pomoc nadzwyczajną powinna pozostać 
poza pułapami określonymi w WRF, aby zagwarantować niezależność, elastyczność
i szybkie reagowanie, co ma kluczowe znaczenie dla skutecznego udzielania pomocy 
humanitarnej;

9. zwraca uwagę, że zasada różnicowania musi prowadzić raczej do skupienia środków na 
rozwój na mniejszej liczbie krajów partnerskich kwalifikujących się do współpracy 
dwustronnej poprzez programy geograficzne, a nie do zmniejszenia łącznej koperty 
finansowej DCI, a także uwzględniać fakt, że UE będzie kontynuować współpracę
z krajami partnerskimi odnoszącymi pozytywne wyniki za pośrednictwem programów 
regionalnych i tematycznych, co również wymaga odpowiedniego finansowania;

10. podkreśla globalną odpowiedzialność, jaką UE ponosi za uporanie się ze zmianą klimatu; 
przypomina, że zobowiązania wynikające z porozumienia kopenhaskiego i porozumienia
z Cancún, których celem jest pomoc krajom rozwijającym się w przeciwdziałaniu zmianie 
klimatu, muszą być „nowe i dodatkowe” w odniesieniu do bieżącej pomocy rozwojowej 
oraz że należy utrzymać odpowiedni poziom spójności między tymi dwoma obszarami 
polityki; w związku z tym apeluje, aby UE bez względu na obecny kryzys finansowy 
nadal podejmowała ambitne działania oraz aby środki finansowe przeznaczane przez UE 
na ochronę klimatu były w pełni „dodatkowe” w odniesieniu do celu w postaci 0,7% DNB 
na oficjalną pomoc rozwojową oraz możliwe do zlokalizowania w budżecie UE; oczekuje 
silnego zobowiązania politycznego ze strony Komisji i Rady w tym zakresie; 

11. zauważa, że Komisja zaproponowała w ramach instrumentu finansowania współpracy na 
rzecz rozwoju program panafrykański, tj. całkowicie nowy program, który otrzyma około 
4,3% łącznego budżetu DCI i uzupełni pozostałe istniejące programy geograficzne
i tematyczne; podkreśla, że to rozszerzenie zakresu DCI musi znaleźć odpowiednie 
odzwierciedlenie w poziomie przyznanych na niego środków finansowych.
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