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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. uznaje, że ponieważ Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) jest relatywnie 
młodą instytucją, nie minęło wystarczająco dużo czasu, by móc w pełni ocenić pewne 
aspekty jej organizacji i zasad funkcjonowania; wyraża jednak nadzieję, że w ramach 
przeglądu śródokresowego zostanie dokonana ocena wartości dodanej ESDZ w 
odniesieniu do unijnej współpracy na rzecz rozwoju, a w szczególności ocena tego, czy 
działalność ESDZ doprowadziła do poprawy jakości i skuteczności kształtowania polityki 
i strategicznego planowania, przy pełnym uwzględnieniu celów i poszanowaniu 
zobowiązań podjętych w dziedzinie polityki rozwojowej UE, jak zapisano w art. 208 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i w Konsensusie europejskim w sprawie 
rozwoju1;

2. potwierdza znaczenie zapewnienia lepszej koordynacji i dobrego zarządzania w kwestiach 
związanych z rozwojem na szczeblu międzynarodowym, aby umożliwić UE zajmowanie 
wspólnego stanowiska i zyskiwanie większej widoczności;

3. przypomina, że ESDZ odgrywa zasadniczą rolę w planowaniu i programowaniu 
dwustronnej współpracy na rzecz rozwoju między Unią Europejską a państwami i 
regionami partnerskimi oraz ma za zadanie przygotowywanie wraz z Komisją, pod 
kierownictwem komisarza ds. rozwoju, wszystkich strategicznych wieloletnich 
dokumentów programowych związanych z instrumentem finansowania współpracy na 
rzecz rozwoju i Europejskim Funduszem Rozwoju;

4. zachęca ESDZ i Komisję, by mimo początkowych trudności kontynuowały wysiłki na 
rzecz ściślejszej koordynacji realizowanych przez Unię i państwa członkowskie 
politycznych strategii współpracy na rzecz rozwoju i struktur zarządzania kryzysowego; 
zachęca je do dalszego sprzyjania takiej koordynacji i do oparcia się w następnym okresie 
programowania, poczynając od 2014 r., na pozytywnych doświadczeniach wyniesionych 
ze wspólnego programowania pomocy rozwojowej;

5. wyraża przekonanie, że UE powinna być przykładem dobrej koordynacji dla swoich 
partnerów w dziedzinie rozwoju; ponadto zachęca ESDZ i Komisję do zbadania 
możliwości włączenia się w inicjatywy w ramach współpracy trójstronnej;

6. zachęca Komisję i ESDZ do dalszego bardziej równomiernego rozkładania 
odpowiedzialności za politykę rozwojową na obie te instytucje i do dbania o zaspokajanie 
własnych potrzeb kadrowych; wzywa w szczególności do wyraźniejszego oddzielenia 
odpowiedzialności ESDZ od odpowiedzialności Komisji w odniesieniu do stosowania 
umowy o partnerstwie z Kotonu;

7. uważa, że dla grup roboczych Rady odpowiedzialnych za współpracę na rzecz rozwoju, 

                                               
1 motyw 4 decyzji Rady z dnia 26 lipca 2010 r. określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych (2010/427/UE)
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pomoc humanitarną i żywnościową oraz współpracę z państwami AKP najbardziej 
korzystna byłaby kontynuacja obecnie istniejącego systemu rotacyjnego przewodnictwa 
obejmowanego przez przedstawicieli państw członkowskich, wziąwszy pod uwagę 
szczególny charakter tych obszarów polityki zewnętrznej oraz istotną rolę państw 
członkowskich w tych obszarach;

8. ponownie podkreśla w tym kontekście potrzebę zapewnienia zrównoważonej 
reprezentacji obywateli wszystkich państw członkowskich wśród pracowników ESDZ, 
zarówno pod względem geograficznym, jak pod względem płci;

9. podkreśla również znaczenie szkoleń ESDZ w kwestiach dotyczących płci; podkreśla, że 
takie szkolenia muszą prowadzić do poprawy ogólnej wiedzy na temat kwestii 
dotyczących płci oraz równości kobiet i mężczyzn;

10. ponawia swoją prośbę do wysokiej przedstawiciel / wiceprzewodniczącej oraz ESDZ o 
nadanie wyraźnego priorytetu spójności polityki na rzecz rozwoju; wzywa Komisję i 
ESDZ do opracowania jasnej strategii w celu zapewnienia spójności polityki na rzecz 
rozwoju, m.in. przez przyznanie jej ważniejszego miejsca w dialogu politycznym UE z 
rządami, parlamentami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i innymi 
zainteresowanymi podmiotami krajów partnerskich, przez włączenie spójności polityki na 
rzecz rozwoju w wiarygodny i funkcjonalny sposób do dokumentów planowania 
strategicznego, przez uczestnictwo w przygotowywaniu następnego kroczącego programu 
prac dotyczącego spójności polityki na rzecz rozwoju oraz przez opracowanie programu 
szkoleniowego w zakresie spójności polityki na rzecz rozwoju dla wszystkich nowych 
pracowników ESDZ;

11. zwraca uwagę na potencjalny konflikt między spójnością polityki na rzecz rozwoju a 
koncepcją „kompleksowego podejścia” do zarządzania kryzysowego poza UE; wzywa 
ESDZ i Komisję do dopilnowania, by „kompleksowe podejście” nie wpłynęło negatywnie 
na szczegółowe cele i zasady współpracy w dziedzinie rozwoju ani nie uszczupliło i tak 
już skąpych zasobów przeznaczonych na walkę z ubóstwem; na tej samej zasadzie nalega, 
by pomoc humanitarna UE nie była narzędziem zarządzania kryzysowego, i przypomina 
ESDZ o podjętym przez nią zobowiązaniu1 do wspierania realizacji celów Konsensusu 
europejskiego w sprawie pomocy humanitarnej;

12. wzywa wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton do podpisania Konsensusu 
europejskiego w sprawie rozwoju;

13. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że wysoka przedstawiciel / wiceprzewodnicząca 
występuje co roku przed Komisją Rozwoju, uznając to za istotny krok ku większej 
odpowiedzialności i lepszej wymianie informacji w kwestiach rozwoju; zachęca wysoką 
przedstawiciel / wiceprzewodniczącą oraz ESDZ do zastanowienia się nad dalszymi 
sposobami zwiększenia ich odpowiedzialności przed Parlamentem, włącznie z 
uprawnieniem właściwego ministra z rotacyjnej prezydencji Rady do zabierania głosu w 
imieniu wysokiej przedstawiciel / wiceprzewodniczącej w kwestiach związanych ze 

                                               
1 motyw 4 decyzji Rady z dnia 26 lipca 2010 r. określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej 

Służby Działań Zewnętrznych (2010/427/UE)
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stanowiskiem Rady w sprawie unijnej polityki współpracy na rzecz rozwoju;

14. zachęca ESDZ do odgrywania większej roli w międzynarodowych negocjacjach 
dotyczących kwestii politycznych i zewnętrznych, a zwłaszcza do wykorzystywania 
dostępnych narzędzi dyplomatycznych w celu wspierania Międzynarodowego Trybunału 
Karnego, do przypominania krajom trzecim – ze szczególnym uwzględnieniem krajów 
rozwijających się – o konieczności wspierania Międzynarodowego Trybunału Karnego 
oraz podpisania lub ratyfikowania przez nie jego aktu założycielskiego, jeżeli dotychczas 
tego nie uczyniły, a także do włączania do umów z krajami trzecimi wiążących klauzul 
zobowiązujących je do współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym lub do 
nakładania restrykcji na osoby, przeciwko którym toczą się postępowania przed 
Międzynarodowym Trybunałem Karnym.
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