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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie ograniczania ubóstwa i tworzenia miejsc pracy w krajach rozwijających się –
dalsze działania
(2009/2171(INI))

Parlament Europejski,

 uwzględniając deklarację milenijną Narodów Zjednoczonych z dnia 8 września 2000 r., 
która określa milenijne cele rozwoju (MCR) jako kryteria ustanowione wspólnie przez 
społeczność międzynarodową w celu likwidacji ubóstwa,

 uwzględniając zobowiązania dotyczące wielkości pomocy, pomocy dla Afryki 
subsaharyjskiej i jakości pomocy podjęte przez grupę G8 na szczycie w Gleneagles 
w 2005 r.,

 uwzględniając deklarację paryską w sprawie skuteczności pomocy z dnia 2 marca 2005 r. 
oraz konkluzje forum wysokiego szczebla, które odbyło się w Akrze w dniach 2–4
września 2008 r., dotyczące dalszych działań związanych z tą deklaracją,

 uwzględniając komunikat Komisji pt. „Udzielanie pomocy przez UE – więcej, lepiej 
i szybciej” (COM(2006)0087), 

 uwzględniając sprawozdania roczne sekretarza generalnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie wykonania deklaracji milenijnej,

 uwzględniając wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów państw 
członkowskich zebranych w ramach Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji 
w sprawie polityki rozwojowej Unii Europejskiej: „Konsensus Europejski”1, podpisane 
dnia 20 grudnia 2005 r.,

 uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz 
rozwoju („instrument współpracy na rzecz rozwoju” (DCI))2,

 uwzględniając przyjętą przez afrykańskich szefów państw i rządów deklarację z Abudży 
w sprawie HIV/AIDS, gruźlicy i innych powiązanych chorób zakaźnych z dnia 
27 kwietnia 2001 r.,

 uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz 
wspierania demokracji i praw człowieka na świecie3,

 uwzględniając komunikat Komisji pt. „Rola Unii Europejskiej we wspieraniu praw 
człowieka i demokratyzacji w państwach trzecich” (COM(2001)0252),

                                               
1 Dz.U. C 46, 24.2.2006, p. 1.
2 Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 41.
3 Dz.U. L 386 z 29.12.2006, s. 1.
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 uwzględniając komunikat Komisji pt. „Edukacja i szkolenia w kontekście ograniczania 
ubóstwa w krajach rozwijających się” (COM(2002)0116),

 uwzględniając rezolucję Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE z dnia 
3 grudnia 2009 r. w sprawie światowego systemu sprawowania rządów i reformy 
instytucji międzynarodowych,

 uwzględniając opracowany przez MOP program działań na rzecz godnej pracy i globalny 
pakt na rzecz miejsc pracy MOP, przyjęte na podstawie globalnego konsensusu dnia 
19 czerwca 2009 r. na Międzynarodowej Konferencji Pracy,

 uwzględniając sprawozdanie MOP pt. „World of Work Report 2009: The Global Jobs 
Crisis and Beyond” [Sprawozdanie dotyczące środowisk pracy za 2009 r. – globalny 
kryzys zatrudnienia i inne aspekty], opublikowane w grudniu 2009 r.,

– uwzględniając rezolucję z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie umów dotyczących 
milenijnych celów rozwoju1,

 uwzględniając rezolucję z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie w sprawie skuteczności 
pomocy oraz korupcji w krajach rozwijających się 2,

 uwzględniając rezolucję z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie upowszechniania godnej pracy 
dla wszystkich3,

 uwzględniając rezolucję z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie podejścia do pomocy WE na 
rzecz rozwoju usług zdrowotnych w Afryce subsaharyjskiej4,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że silny wzrost gospodarczy w stabilnym, przyjaznym dla 
przedsiębiorców otoczeniu pomaga tworzyć bogactwo i miejsca pracy, a zatem jest 
najpewniejszym i najbardziej zrównoważonym sposobem ograniczania ubóstwa,

B. mając na uwadze, że bezpieczne, wolne od korupcji otoczenie prawne ma zasadnicze 
znaczenie dla rozwoju działalności gospodarczej,

C. mając na uwadze, że państwa UE-15 są zobowiązane do wydatkowania 0,7% swojego 
DNB na oficjalną pomoc rozwojową (ODA) do 2015 r.; mając na uwadze, że obecnie 
ODA pozostaje na poziomie około 0,4%,

D. mając na uwadze, że ograniczenie ubóstwa i spójność polityki na rzecz rozwoju są 
obecnie obowiązkami traktatowymi,

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0152.
2 Dz.U. C 293 E z 2.12.2006, s. 316.
3 Dz.U. C 102E z 24.4.2008, s.321.
4 Teksty przyjęte, P6_TA-PROV(2009)0138.
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E. mając na uwadze, że za zmiany klimatu można częściowo winić uprzemysłowienie, 
że kraje uprzemysłowione ponoszę główną odpowiedzialność za kryzys gospodarczy 
i finansowy, a koszty przeciwdziałania ich skutkom w krajach rozwijających się wynoszą 
setki miliardów dolarów rocznie,

F. mając na uwadze, że ani donatorom z UE, ani rządom krajów rozwijających się nie udaje 
się osiągnąć referencyjnych wartości wydatków przeznaczonych na ochronę zdrowia 
i edukację,

G. mając na uwadze, że kraje rozwijające się stoją w obliczu palącego problemu niedoboru 
wykwalifikowanego personelu medycznego oraz że wielu wykwalifikowanych 
pracowników w sektorze ochrony zdrowia i w innych sektorach nie powraca do ojczyzny, 
aby działać na rzecz własnych społeczności,

H. mając na uwadze, że ostatni kryzys związany z cenami żywności zwrócił uwagę na 
obecne znaczenie bezpieczeństwa rolniczego i żywnościowego dla ubogich krajów,

I. mając na uwadze, że 90% obywateli UE opowiada się za współpracą na rzecz rozwoju, 
chociaż pogorszenie się koniunktury gospodarczej stwarza niebezpieczeństwo, że 
poparcie to osłabi się,

J. mając na uwadze, że grupa G20 obiecała rozwiązać problem rajów podatkowych,

K. mając na uwadze, że przekazy pieniężne dokonywane przez pracowników migrujących 
stanowią większy napływ kapitału do krajów rozwijających się niż ODA,

L. mając na uwadze, że 2,7 mld osób nie ma obecnie dostępu do kredytu,

M. mając na uwadze, że w celu ograniczenia ubóstwa należy nie tylko tworzyć miejsca pracy, 
lecz również tworzyć miejsca pracy wysokiej jakości,

N. mając na uwadze, że najuboższe kraje są zdecydowanie niewystarczająco reprezentowane 
w instytucjach międzynarodowych i na światowych forach,

I. Wyzwania dla krajów rozwijających się

W sprawie gospodarki
1. wzywa rządy krajów rozwijających się do tego, by unikały obciążania przedsiębiorstw –

zwłaszcza MŚP, które są motorem tworzenia miejsc pracy i wzrostu – nadmiernymi 
obowiązkami administracyjnymi;

2. wzywa wszystkie kraje rozwijające się do przystąpienia do opracowanego przez MOP 
programu działań na rzecz godnej pracy oraz do zagwarantowania zadowalających 
standardów pracy, wysokiego poziomu ochrony społecznej i autentycznego dialogu 
społecznego;

3. zachęca kraje rozwijające się do propagowania praktyki oszczędzania i wspierania
dostępu do kredytu za pomocą mikrokredytów, mikroubezpieczeń i innowacyjnych 
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pośredników kredytowych, takich jak wiejskie poczty lub bankowość mobilna;

4. zachęca kraje rozwijające się do rozszerzenia zakresu własności gruntów wśród osób 
ubogich i pozbawionych własności, na przykład poprzez nadanie osobom zajmującym 
budynki w slumsach tytułów własności gruntu, na którym zamieszkują;

W sprawie obywatelstwa i systemu sprawowania rządów
5. wzywa wszystkie kraje rozwijające się do bezzwłocznego podpisania Konwencji 

Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji oraz skutecznego wykonania jej 
postanowień; wzywa również państwa członkowskie UE i przedsiębiorstwa w UE do 
przestrzegania konwencji ONZ;

6. uważa, że działania antykorupcyjne powinny być również ukierunkowane na sektor 
prywatny oraz na wzmocnienie współpracy międzynarodowej, na przykład poprzez 
wymianę informacji i programy odzyskiwania mienia;

7. wzywa wszystkie kraje rozwijające się do wspierania niezależnych parlamentów, które 
mogą skutecznie przyczynić się do pogłębienia demokracji poprzez swobodne 
wykonywanie swoich funkcji ustawodawczych, budżetowych i kontrolnych;

8. zachęca rządy krajów rozwijających się do jak największego zaangażowania organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w formułowanie i monitorowanie polityki publicznej; 

9. apeluje do wszystkich państw, które wprowadziły przepisy ograniczające wolność 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, do uchylenia tych przepisów;

10. wspiera kraje rozwijające się w ich wysiłkach na rzecz wzmocnienia i pogłębienia 
integracji regionalnej poprzez tworzenie stref wolnego handlu, regionalnych wspólnot 
gospodarczych, regionalnych banków rozwoju itd.; 

II. Wspólne wyzwania

11. ponawia apel o przydzielenie co najmniej 20% wydatków z budżetów krajów 
rozwijających się i pomocy rozwojowej UE na ochronę zdrowia i podstawowe 
kształcenie;

12. popiera środki, takie jak dopłaty do wynagrodzeń, które zachęcają miejscowych lekarzy 
do pozostania i pracy w swoich społecznościach;

13. wzywa do położenia większego nacisku na praktyczną ochronę zdrowia, tj. do dystrybucji 
analizatorów krwi i przeszkolenia miejscowej ludności w zakresie korzystania z nich;

14. uważa, że strategie rozwoju powinny zwracać szczególną uwagę na osoby najbardziej 
wrażliwe, zwłaszcza na kobiety, dzieci i osoby niepełnosprawne;

15. zdecydowanie stwierdza, że donatorzy i kraje partnerskie powinny dopilnować, by 
w programie rozwoju większe znaczenie zyskało rolnictwo, w szczególności 
gospodarstwa rodzinne;
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16. popiera inwestycje w „ekologiczne” miejsca pracy, np. poprzez rozwijanie systemów 
koncentrowania energii słonecznej w ubogich krajach, jako sposób zapewniania źródeł 
energii, a jednocześnie tworzenia miejsc pracy i ochrony środowiska naturalnego;

17. oczekuje większej współpracy między Parlamentem a parlamentami regionalnymi 
w krajach rozwijających się;

III. Wyzwania dla donatorów

W sprawie pomocy
18. wzywa wszystkie bogate kraje, zwłaszcza państwa UE, do dotrzymania obietnic 

dotyczących wydatków na pomoc, tj. do przeznaczenia na nią co najmniej 0,7% PNB do 
2015 r.;

19. apeluje o wyasygnowanie znacznych środków finansowych na przeciwdziałanie skutkom 
zmian klimatu i globalnego kryzysu gospodarczego w krajach rozwijających się, lecz 
nalega, by fundusze te były środkami dodatkowymi do obecnej pomocy rozwojowej;

20. wzywa UE do wywiązywania się z zobowiązań w zakresie pomocy na rzecz handlu;

21. ponownie zwraca się do wszystkich donatorów o wykazanie większej wierności 
założeniom programu skuteczności pomocy, zwłaszcza w przypadku koordynacji działań 
donatorów i ich odpowiedzialności;

22. zdecydowanie stwierdza, że UE powinna uprościć strukturę pomocy i związane z nią 
procedury;

23. oczekuje, że z uwagi na fakt, iż spójność polityki rozwoju jest obecnie wymogiem 
traktatowym, polityka UE w takich dziedzinach jak gospodarka rolna, handel, migracja
i rybołówstwo nie będzie w żaden sposób umniejszać działań na rzecz pomocy; zamierza 
uważnie obserwować, w jaki sposób UE spełnia ten obowiązek;

24. zachęca donatorów do inteligentnego inwestowania w edukacje obywateli w zakresie
zagadnień dotyczących rozwoju;

W sprawie nowych źródeł finansowania

25. wzywa kraje grupy G20 do spełnienia obietnic dotyczących zlikwidowania rajów 
podatkowych, do zaostrzenia nadzoru nad rynkami finansowymi oraz do wprowadzenia 
praktyki wymiany informacji dotyczących podatków i sprawozdawczości w podziale na 
państwa;

26. wzywa grupę G20 i państwa UE do podjęcia działań w celu obniżenia kosztów 
i ułatwienia przekazów pieniężnych dokonywanych przez pracowników migrujących;

W sprawie tworzenia zdolności i globalnego systemu sprawowania rządów
27. wzywa UE do ukierunkowania pomocy na promowanie tworzenia zdolności w obszarach, 

które przyniosą bezpośrednie korzyści tkance gospodarczej krajów partnerskich i stworzą 
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miejsca pracy, tj. na tworzenie efektywnych systemów podatkowych, walkę z korupcją, 
wzmocnienie instytucji i społeczeństwa obywatelskiego, ułatwienie dostępu do 
mikrokredytów i innych źródeł finansowania itp.;

28. wzywa UE do zapewnienia możliwości kształcenia studentów z krajów rozwijających się, 
lecz jednocześnie do zadbania o to, by po ukończeniu studiów powracali oni do ojczyzny, 
aby działać na rzecz własnych społeczności;

29. uważa, że UE powinna uwzględniać kryteria dotyczące praw człowieka i systemu 
sprawowania rządów przy sporządzaniu umów handlowych z krajami rozwijającymi się 
oraz że powinna bez wahania stosować sankcje w przypadku, gdy państwa nie wypełniają 
swoich obowiązków w zakresie sprawowania rządów;

30. zgadza się na wykorzystanie wsparcia budżetowego wyłącznie w sytuacjach, w których 
istnieją solidne gwarancje, że fundusze dotrą do zamierzonego miejsca docelowego 
i osiągną swój pierwotny cel oraz że beneficjenci spełniają kryteria dotyczące praw 
człowieka i systemu sprawowania rządów; oczekuje skuteczniejszej kontroli wsparcia 
budżetowego;

31. zachęca UE do realizacji ambitnego programu obserwacji wyborów i położenia 
w przyszłości większego nacisku na monitorowanie sytuacji po wyborach;

32. jest przychylny bardziej demokratycznej reprezentacji krajów rozwijających się w 
instytucjach światowych;

33. zachęca międzynarodowe instytucje finansowe do tego, by wymagały spełnienia 
określonych warunków w przypadku pożyczek i umów, jeżeli okazałoby się to 
skutecznym sposobem na zapewnienie należytego wydatkowania środków publicznych, 
tworzenia ożywionej gospodarki zdolnej do tworzenia miejsc pracy lub poszanowania 
praw człowieka;

34. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, 
jak również rządom państw członkowskich i MOP.


