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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zwiększenia skuteczności polityki rozwojowej UE
(2011/2047 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który stanowi, że 
głównym celem polityki Unii w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju jest 
„zmniejszenie, a docelowo, likwidacja ubóstwa. Przy realizacji polityk, które mogłyby 
mieć wpływ na kraje rozwijające się, Unia bierze pod uwagę cele współpracy na rzecz 
rozwoju.”,

– uwzględniając deklarację milenijną ONZ z dnia 8 września 2000 r.,

– uwzględniając konsensus z Monterrey przyjęty na międzynarodowej konferencji 
w sprawie finansowania rozwoju, która odbyła się w dniach 18-22 marca 2002 r. 
w Monterrey w Meksyku,

– uwzględniając konsensus europejski w sprawie rozwoju1,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz 
rozwoju2 (zwany dalej „instrumentem współpracy na rzecz rozwoju” (DCI)),

– uwzględniając kodeks postępowania UE w sprawie komplementarności i podziału pracy 
w polityce rozwoju3,

– uwzględniając deklarację paryską w sprawie skuteczności pomocy oraz plan działania z 
Akry,

– uwzględniając inicjatywę na rzecz powszechnego fundamentu opieki społecznej, 
uruchomioną przez radę zrzeszającą najwyższego szczebla kierownictwo wszystkich 
organów ONZ (CEB- Chief Executives Board) w kwietniu 2009 r.,

– uwzględniając europejskie sprawozdanie na temat rozwoju zatytułowane „Opieka 
społeczna wspierająca rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu” (Social protection for 
inclusive development) z dnia 7 grudnia 2010 r., 

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

– uwzględniając zieloną księgę Komisji z dnia 10 listopada 2010 r. zatytułowaną „Polityka 
rozwojowa UE na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i 

                                               
1 Dz.U. C 46 z 24.2.2006, s. 1. 
2 Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 41.
3 Konkluzje Rady 9558/07 z dnia 15 maja 2007 r.
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zrównoważonego rozwoju –  Zwiększenie skuteczności polityki rozwojowej UE1,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie upowszechniania godnej 
pracy dla wszystkich2, z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie umów dotyczących milenijnych 
celów rozwoju3, z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wpływu światowego kryzysu 
finansowego i gospodarczego na kraje rozwijające się oraz na współpracę na rzecz 
rozwoju4, z dnia 7 października 2010 r. w sprawie systemów opieki zdrowotnej w Afryce 
subsaharyjskiej i zdrowia na świecie5, z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie postępów w 
osiąganiu milenijnych celów rozwoju: przegląd śródokresowy w ramach przygotowań do 
posiedzenia wysokiego szczebla ONZ we wrześniu 2010 r.6 oraz z dnia 25 listopada 2010 
r. w sprawie konferencji dotyczącej zmian klimatu, która odbędzie się w Cancun 
(COP16)7,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju oraz opinie Komisji Spraw 
Zagranicznych, Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że zgodnie z Traktatem z Lizbony zmniejszenie skali ubóstwa oraz 
jego wyeliminowanie stanowią główny cel polityki rozwojowej UE,

B. mając na uwadze, że konsensus europejski w sprawie rozwoju potwierdza zaangażowanie 
UE na rzecz wyeliminowania ubóstwa, na rzecz realizacji milenijnych celów rozwoju 
oraz zasad wspólnej odpowiedzialności i partnerstwa, skutecznej pomocy, spójności 
polityki na rzecz rozwoju, które nadal mają zasadnicze znaczenie dla zwiększenia 
skuteczności pomocy UE na rzecz rozwoju,

C. mając na uwadze, że ubóstwo ma wiele oblicz – poza wymiarem ekonomicznym istnieje 
wymiar ludzki, społeczno-kulturowy, polityczny, wymiar związany z ochroną, płcią czy 
środowiskiem i polityka rozwojowa UE powinna uwzględniać wszystkie te aspekty,

Wysoce skuteczna polityka rozwojowa

1. pozytywnie ocenia działania na rzecz opracowania europejskich dokumentów 
strategicznych w odniesieniu do poszczególnych krajów w celu lepszej koordynacji 
między Komisją a państwami członkowskimi; podkreśla, że proces programowania musi 
gwarantować realizację działań na rzecz zwiększenia skuteczności pomocy oraz 

                                               
1 COM (2010) 629 wersja ostateczna.
2 Dz.U. C 102 E, z 24.4.2008, s. 321.
3 Dz.U. C 117 E, z 6.5.2010, s. 15.
4 Dz.U. C 004 E, z 7.1.2011, s. 34.
5 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010)0355.
6 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0210.
7 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0442.
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przestrzeganie prawa Parlamentu do sprawowania demokratycznej kontroli;

2. zaznacza, że w myśl koncepcji odpowiedzialności demokratycznej należy wspierać 
parlamenty, władze lokalne, społeczeństwo obywatelskie i inne podmioty w działaniach 
mających zapewnić, że będą one odgrywać przynależną im rolę w zakresie 
opracowywania strategii rozwoju, kontroli działań rządów i oceny wyników w dziedzinie 
rozwoju;

3. nalega, aby potrzeby pozostały jednym z zasadniczych kryteriów przydziału pomocy UE 
na rzecz rozwoju; wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby dokonując wypłaty 
środków przeznaczonych na oficjalną pomoc rozwojową (ODA), skupiły się na krajach 
najuboższych oraz na dotarciu do najbiedniejszych grup społecznych; 

4. podkreśla potrzebę rozróżnienia potrzeb rozwojowych krajów najsłabiej rozwiniętych i 
potrzeb krajów o średnim dochodzie, zwłaszcza nowych darczyńców; przypomina, że 
72% osób najuboższych na świecie mieszka w krajach o średnim dochodzie i w związku 
z tym, aby rozwiązać kwestię utrzymującego się ubóstwa i nierówności, potrzebny jest 
dalszy dialog i współpraca; przypomina, że niezwiązanej z ODA współpracy z 
państwami o średnim dochodzie i z partnerami strategicznymi nie wolno finansować z i 
tak już ograniczonego budżetu przeznaczonego na rozwój;

5. podkreśla, że spójność polityki na rzecz rozwoju (PCD) ma kluczowe znaczenie dla 
wdrożenia wysoce skutecznej polityki rozwojowej; wzywa Komisję, aby określiła 
jednoznacznie zakres odpowiedzialności za egzekwowanie nałożonego traktatem 
obowiązku prowadzenia polityki spójności na rzecz rozwoju i apeluje o przeznaczenie na 
ten cel odpowiednich zasobów przez Komisję, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych 
(ESDZ) oraz delegatury UE;

Wypełnienie zobowiązań finansowych

6. przypomina swoje stanowisko, że wspólny cel polegający na przeznaczaniu do 2015 r. 
0,7% dochodu narodowego brutto UE na oficjalną pomoc rozwojową musi zostać 
zrealizowany; wzywa Komisję i państwa członkowskie do znalezienia nowych źródeł 
finansowania rozwoju; jest przeciwny jakiemukolwiek rozszerzaniu definicji oficjalnej 
pomocy rozwojowej;  

7. jest zdania, że wartość dodana udzielanej przez Komisję pomocy na rzecz rozwoju 
uzasadnia znaczne zwiększenie rzeczywistego budżetu przeznaczonego na pomoc 
rozwojową w kolejnych wieloletnich ramach finansowych; 

8. wzywa do stałego prowadzenia w Europie działań w zakresie podnoszenia świadomości 
oraz edukacji na temat rozwoju; podkreśla, że należy je postrzegać nie tylko jako sposób 
na zwiększenie poparcia opinii publicznej dla wydatków na rozwój, lecz także na 
umożliwienie każdej osobie w Europie zrozumienia problemów związanych z globalnym 
rozwojem;

Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego ubogim

9. przyznaje, że wzrost gospodarczy może być ważną siłą pobudzającą rozwój; podkreśla 
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jednak, że wpływ wzrostu gospodarczego na kwestię wyeliminowania ubóstwa będzie 
zdecydowanie większy, jeżeli zmniejszą się nierówności; nalega zatem, aby pomoc UE 
na rzecz rozwoju była ukierunkowana na wzrost gospodarczy sprzyjający ubogim 
poprzez podjęcie środków koncentrujących się właśnie na ubogich i mających na celu 
zwiększenie ich udziału w bogactwie narodowym i umożliwienie im odgrywania 
wiodącej roli w pobudzaniu wzrostu;

10. podkreśla, że strategie UE powinny sprzyjać wzrostowi w dziedzinach gospodarki, które 
dają ubogim źródło utrzymania, takich jak rolnictwo czy szara strefa; apeluje do Komisji 
i państw członkowskich, aby dawały pierwszeństwo środkom ułatwiającym ubogim 
dostęp do ziemi, rynków, kredytów i innych usług finansowych oraz rozwoju 
umiejętności;

11. popiera wysiłki na rzecz promowania rozwoju przemysłu pod warunkiem przestrzegania 
norm społecznych i środowiskowych;

12. proponuje, aby UE i jej państwa członkowskie wspierały bardziej systematycznie 
realizowany przez MOP program godnej pracy w krajach rozwijających się, tak by 
sprzyjać tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy i ochronie podstawowych norm 
zatrudnienia;

Rozwój społeczny

13. podkreśla, że dla osiągnięcia wzrostu gospodarczego sprzyjającego ubogim zasadnicze 
znaczenie ma świadczenie podstawowych usług socjalnych; apeluje, aby 20% całej 
pomocy UE przeznaczać na podstawowe usługi socjalne zgodnie z definicją OECD, ze 
szczególnym naciskiem na swobodny dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej i 
szkolnictwa podstawowego;

14. pozytywnie ocenia inicjatywę ONZ na rzecz powszechnego fundamentu opieki 
społecznej; wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania w większym stopniu 
krajowych programów opieki społecznej w krajach rozwijających się oraz do 
opracowania ram kompleksowej polityki w tym zakresie;

15. przypomina swoją opinię, że UE musi wspierać kraje partnerskie w tworzeniu uczciwych 
i skutecznych systemów podatkowych, aby wytworzyć dochody potrzebne do realizacji 
strategii w zakresie ochrony socjalnej i wzrostu gospodarczego sprzyjającego ubogim;

Zaangażowanie sektora prywatnego

16. przyznaje, że rozwój sektora prywatnego w krajach rozwijających się ma zasadnicze 
znaczenie z punktu widzenia tworzenia miejsc pracy, świadczenia usług i osiągania 
dobrobytu; podkreśla, że w myśl programu działań dotyczących osób ubogich pomoc UE 
na rzecz rozwoju powinna koncentrować się na zachęcaniu krajów otrzymujących tę 
pomoc do tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw, a także na usuwaniu barier utrudniających 
formalizację, podkreśla również, że usługi oraz budowa potencjału powinny być 
ukierunkowane w szczególności na uboższych przedsiębiorców; 
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17. zaznacza, że finansowane przez UE przedsięwzięcia inwestycyjne w krajach 
rozwijających się realizowane z udziałem sektora prywatnego powinny spełniać 
uzgodnione na szczeblu międzynarodowym normy społeczne oraz normy w zakresie 
ochrony środowiska i przejrzystości, a także być zgodne z planami rozwoju krajów 
otrzymujących pomoc; jest przeciwny wszelkiej współpracy z podmiotami prywatnymi, 
która przyczyniałaby się bezpośrednio lub pośrednio do uchylania się w jakikolwiek 
sposób od opodatkowania;

18. podkreśla, że wspieranie sektora prywatnego musi następować równorzędnie z 
udzielaniem pomocy organom publicznym i parlamentom w krajach otrzymujących 
pomoc, aby umożliwić im skuteczne uregulowanie rynków, wspieranie przejrzystości i 
dobrego zarządzania oraz walkę z korupcją;

Zmiana klimatu, energia i zrównoważony rozwój

19. z zadowoleniem odnosi się do propozycji, aby współpraca rozwojowa skupiała się na 
kwestii zrównoważonej energii; podkreśla, że głównymi celami przedsięwzięć 
wspieranych przez UE powinny być dostęp ubogich do energii w połączeniu ze 
świadczeniem usług użyteczności publicznej i rozwojem lokalnym; 

20. popiera bardziej systematyczne działania mające na celu uwzględnianie kwestii środków 
związanych z dostosowaniem się do zmiany klimatu i z ograniczeniem ryzyka 
występowania katastrof;

21. przypomina swoje stanowisko, że uwzględnianie problematyki zmiany klimatu nie może 
zastąpić dostarczania nowych i dodatkowych zasobów, które UE i inni darczyńcy 
obiecali krajom rozwijającym się, dotkniętym zmianą klimatu;

Bezpieczeństwo żywnościowe i rolnictwo

22. przypomina swoją opinię, że UE powinna skoncentrować swoją pomoc na rzecz rozwoju 
na promowaniu zrównoważonej produkcji rolnej na małą skalę; podkreśla potrzebę 
zagwarantowania drobnym rolnikom w szczególności dostępu do środków produkcji 
(ziemi, kredytów, usług doradczych), możliwości w zakresie przetwórstwa i 
wprowadzania produktów do obrotu oraz dostępu do rynków lokalnych 
i transgranicznych; 

23. nalega, aby UE zajęła się również podstawowymi przyczynami braku bezpieczeństwa 
żywnościowego, w tym spekulacjami cenami żywności i „zawłaszczaniem ziemi”; 
przypomina, że reforma wspólnej polityki rolnej musi uwzględniać wynikający z traktatu 
obowiązek prowadzenia polityki spójności na rzecz rozwoju;

24. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Nadszedł odpowiedni moment na przeprowadzenie szerokiej debaty na poziomie UE na temat 
przyszłości polityki rozwojowej UE. Przed podjęciem decyzji o roli pomocy na rzecz rozwoju 
w najbliższych wieloletnich ramach finansowych1 UE powinna sprecyzować swoją wizję, 
dążenia, cele i odpowiednie instrumenty. W niektórych kwestiach poruszonych w zielonej 
księdze Komisji w sprawie polityki rozwojowej UE na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i zrównoważonego rozwoju Parlament zajął już stanowisko lub przygotowuje 
obecnie sprawozdania2. W niniejszym dokumencie roboczym sprawozdawca skupi się zatem 
na elementach, które sugerują zmianę orientacji, w szczególności na wnioskach dotyczących 
„wysoce skutecznej pomocy”, na pojęciu „rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
oraz na zaangażowaniu sektora prywatnego. Dokument ten skoncentruje się na przyszłym 
kształcie polityki UE w zakresie pomocy oraz na roli Komisji, a nie państw członkowskich. 
Przy ocenie wniosków Komisji mamy jasny punkt odniesienia, którym jest art. 208 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Głównym zadaniem pomocy udzielanej przez UE 
musi być zmniejszenie ubóstwa, a docelowo – jego likwidacja. Konsensus europejski w 
sprawie rozwoju jest również źródłem nadal obowiązujących istotnych wspólnych wartości, 
takich jak prawa człowieka i demokracja, oraz wspólnych zasad, takich jak odpowiedzialność 
i partnerstwo. 

1. Wysoce skuteczna polityka rozwojowa

Aspekty dotyczące jakości

W celu zwiększenia skuteczności polityki rozwojowej UE Komisja proponuje trzy kryteria 
wyboru interwencji: (1) wartość dodana, (2) uprzednia koordynacja przez UE oraz (3) 
możliwość przełożenia na reformy lub inne źródła finansowania. Parlament zawsze opowiadał 
się za lepszą koordynacją, zatem można jedynie poprzeć działania zmierzające do 
opracowania europejskich krajowych dokumentów strategicznych. Parlament powinien 
zachęcać Komisję do wszelkich działań zmierzających do odgrywania przez nią w pełni roli 
koordynatorki, jak określono w traktacie lizbońskim (art. 210 TFUE). Poprawa koordynacji 
i harmonizacji powinna koncentrować się na zasadzie odpowiedzialności. Włączenie 
                                               
1 Zieloną księgę Komisji w sprawie polityki rozwojowej UE na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i zrównoważonego rozwoju (COM(2010) 629 wersja ostateczna) można zatem 
postrzegać w powiązaniu z konsultacjami zainicjowanymi przez Komisję w sprawie finansowania 
działań zewnętrznych po 2013 r.
2 Zobacz na przykład rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie konferencji na 
temat zmian klimatu w Cancún (T7-2010/0442), jak również (nadchodzące) sprawozdania Komisji Rozwoju 
w sprawie zielonej księgi dotyczącej przyszłości wsparcia budżetowego UE (2010/2300(INI)) oraz unijnych 
zasad ramowych dotyczących wsparcia krajów rozwijających się w zakresie wyzwań związanych 
z bezpieczeństwem żywnościowym (2010/2100(INI)), a także sprawozdanie pt. „Podatki a rozwój – współpraca 
z krajami rozwijającymi się w zakresie wspierania dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania” 
(2010/2102(INI)). Nadchodzące sprawozdanie Gaya Mitchella w sprawie rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 
ustanawiającego instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju: zdobyte doświadczenia i perspektywy 
na przyszłość (2009/2149(INI)) dotyczyć będzie specjalnych wymogów parlamentarnych w zakresie instrumentu 
mającego zastąpić instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI).
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Europejskiego Funduszu Rozwoju do budżetu UE stanowiłoby ważny krok ku lepszej 
koordynacji pomiędzy poszczególnymi unijnymi instrumentami pomocowymi. Nie może to 
jednak prowadzić do ogólnego zmniejszenia wydatków przeznaczonych na rozwój ani do 
utraty przewidywalności z punktu widzenia krajów AKP. 

Dążenie do wysokiej skuteczności nie może prowadzić do unikającej ryzyka polityki 
rozwojowej, która skupia się wyłącznie na „łatwych krajach”. Zasada „największej wartości 
dodanej i optymalnego wykorzystania środków” nie może być jedynym kryterium wyboru
interwencji, ale musi pozostać kryterium kluczowym. Pomoc UE powinna nadal 
koncentrować się na krajach najuboższych oraz na docieraniu do najuboższych warstw 
społeczeństwa. 

Jeżeli istniejące już zobowiązania dotyczące skuteczności pomocy i spójności polityki 
rozwojowej zostałyby rzeczywiście zrealizowane, w znacznej mierze przyczyniłoby się to do 
skuteczności pomocy udzielanej przez UE. Cztery lata po opublikowaniu kodeksu 
postępowania w sprawie podziału pracy w polityce rozwoju poczyniono zbyt małe postępy 
w wyjaśnianiu i wzmacnianiu obszarów przewagi komparatywnej Komisji Europejskiej. 
W proces programowania powinny być włączone Deklaracja paryska oraz program działania 
z Akry, a UE i państwa członkowskie powinny nadal odgrywać wiodącą rolę w 
przygotowaniu konferencji wysokiego szczebla w sprawie skuteczności pomocy, która 
odbędzie się w Busan w 2011 r. Przewidywalność jest ważnym czynnikiem skuteczności 
pomocy. Podejście UE do umów dotyczących milenijnych celów rozwoju (MCR) stanowi 
pozytywny model, który należy dopracowywać.

W zielonej księdze dostrzega się znaczenie spójności polityki na rzecz rozwoju (PCD) dla 
wysoce skutecznej pomocy oraz dla unikania negatywnych skutków wywieranych przez inne 
obszary polityki, ale brakuje omówienia wyzwań wynikających z utworzenia Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ). Struktura instytucjonalna musi zapewniać 
egzekwowanie wynikającego z Traktatu zobowiązania w zakresie PCD i zachowanie 
szczególnego charakteru polityki rozwojowej. W tym celu pod kontrolą komisarza ds. 
rozwoju można utworzyć specjalną jednostkę lub służbę o wyraźnych horyzontalnych 
kompetencjach w zakresie PCD nie tylko w odniesieniu do Komisji, ale również do ESDZ.

Dobre rządzenie jest istotne dla pozytywnego wpływu na rozwój, a UE ma duże 
doświadczenie we wspieraniu reform politycznych równolegle z realizowanymi przez nią 
programami pomocowymi. Ważne dla tej polityki jest podejście do rządzenia, kładące nacisk 
na prawa człowieka, demokrację i rządy prawa, na walkę z korupcją oraz na rolę parlamentów 
i społeczeństwa obywatelskiego w pociąganiu rządów do odpowiedzialności i w ocenie 
wyników w zakresie rozwoju. Kluczowym pojęciem powinna być „odpowiedzialność 
demokratyczna”.

Skuteczność poprzez ilość rzeczywistej pomocy

Zwiększenie skuteczności pomocy jest ważne, ale nie może być pretekstem do zmniejszania 
ilości pomocy. Zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z traktatu, zobowiązaniami 
międzynarodowymi, wyznawanymi przez UE wartościami i interesami długoterminowymi, 
likwidacja ubóstwa powinna być nadal kluczowym celem działań zewnętrznych UE. Aby 
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osiągnąć wspólny cel polegający na przeznaczaniu do 2015 r. 0,7% ich DNB na oficjalną 
pomoc rozwojową (ODA), państwa członkowskie UE powinny nadać swoim zobowiązaniom 
w zakresie ODA politycznie wiążący charakter i uzgodnić wieloletnie plany działania zgodnie 
z wnioskiem Komisji. 

Występuje znaczna „wartość dodana” do pomocy udzielanej na poziomie UE, co uznał 
Konsensus europejski w sprawie rozwoju1, a zatem nie należy zmniejszać udziału ogólnej 
europejskiej pomocy świadczonej w ramach budżetu UE. Uzasadnia to znaczny wzrost 
w ujęciu realnym puli środków przeznaczanych na rozwój w następnych wieloletnich ramach 
finansowych. Obywatele zdecydowanie popierają politykę rozwojową oraz rolę UE w tym 
zakresie. Szczególnie w czasach kryzysu nie należy lekceważyć znaczenia wartości, jaką 
stanowi solidarność2. 

Aby pomoc UE na rzecz rozwoju była skuteczna w walce z ubóstwem, musi być nadal ściśle 
powiązana z kryteriami oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) określonymi przez 
OECD/DAC. Współpraca poza ODA może zyskać na znaczeniu w przypadku krajów 
o średnim dochodzie (MIC), ale musi być dodatkiem do właściwej pomocy na rzecz rozwoju. 
Aby zapewnić przejrzystość, na poziomie UE współpraca taka powinna odbywać się za 
pośrednictwem odrębnego instrumentu. Definicji ODA nie można również rozszerzać, aby 
zrealizować założony cel w postaci 0,7% DNB przeznaczanego na ODA; byłoby to działanie 
czysto statystyczne, nie generujące żadnych „nowych” funduszy przeznaczanych na rozwój. 

2. Rozwój społeczny

Parlament zawsze podkreślał, że dostęp do podstawowych usług socjalnych, w szczególności 
do opieki zdrowotnej i edukacji, musi pozostać fundamentem pomocy udzielanej przez UE. 
Sektory te są kluczowe dla osiągnięcia milenijnych celów rozwoju oraz dla ułatwienia 
zrównoważonego wzrostu, a są to obszary, w których Komisja ma szczególne doświadczenie. 
Warunkiem tego, aby sektora społecznego nie ograniczały inne konkurencyjne priorytety, 
będzie wprowadzenie ilościowego punktu odniesienia: UE powinna poświęcić co najmniej 
20% całego wsparcia na podstawowe usługi socjalne zgodnie z definicją OECD, ze 
szczególnym naciskiem na swobodny dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej i szkolnictwa 
podstawowego. Ponadto podejście do kwestii rozwoju oparte na prawach przyczyniłoby się 
znacząco do zwiększenia skuteczności pomocy UE w tym sektorze.

3. Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu a ubóstwo

                                               
1 Zgodnie z konsensusem wartość dodana jest wynikiem obecności UE na całym świecie, jej wiedzy na temat 
udzielania pomocy, roli w promowaniu PCD i ułatwianiu koordynacji, realizacji dużych projektów, wspierania 
demokracji, praw człowieka, dobrego rządzenia i przestrzegania prawa międzynarodowego oraz jej roli 
w promowaniu uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim i solidarności północ-południe, także poprzez 
edukację w zakresie rozwoju. Należy tu jeszcze dodać duże doświadczenie UE we wsparciu budżetowym i we 
wspieraniu usług socjalnych oraz w promowaniu integracji i współpracy regionalnej.
2 Według specjalnego badania Eurobarometru pt. „Europejczycy, pomoc na rzecz rozwoju i milenijne 
cele rozwoju” (którego wyniki opublikowano we wrześniu 2010 r.) 89% Europejczyków uznaje 
pomoc na rzecz rozwoju za bardzo ważną lub dość ważną.
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Najważniejszą część zielonej księgi stanowi propozycja przekierowania polityki rozwojowej 
UE na wspieranie wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Wzrost gospodarczy jest 
ważnym bodźcem rozwoju i skoncentrowanie się na włączeniu społecznym jest przyjmowane 
z zadowoleniem, podobnie jak uznanie, że wzrost gospodarczy musi być środkiem 
prowadzącym do likwidacji ubóstwa. Ponadto sprawozdawca podziela pogląd, że 
różnicowanie między krajami rozwijającymi się jest bardzo ważne oraz że integracja 
regionalna i ułatwienia w handlu południe-południe są istotnymi czynnikami napędzającymi 
wzrost gospodarczy, w której to dziedzinie Unia Europejska ma zarówno doświadczenie, jak 
i niezbędne instrumenty. 

Istnieją jednak nadal poważne obawy w odniesieniu do sposobu przedstawienia w zielonej 
księdze tego nowego kierunku w polityce. Po pierwsze, nacisk na wzrost gospodarczy – który 
odnosi się do ilościowych środków gospodarczych – nie powinien prowadzić do czysto 
ekonomicznego rozumienia ubóstwa. Ubóstwo jest wielowymiarowe, pozbawia dotknięte nim 
osoby odpowiednich ze społecznego punktu widzenia standardów życia, i obejmuje szereg 
niedostatków (gospodarczych, politycznych, kulturalnych itp.), na które muszą być 
ukierunkowane strategie dotyczące polityki rozwojowej. 

Po drugie, nie zostały wystarczająco uwzględnione wstrząsy zewnętrzne, które wpływają na 
rozwój w wielu krajach, zwłaszcza w Afryce subsaharyjskiej. W związku z tym 
sprawozdawca uważa, że rozwój przemysłowy ma olbrzymi potencjał w zakresie 
transformacji gospodarek krajowych i – w odróżnieniu od wywozu artykułów rolnych czy 
wydobywania zasobów naturalnych, co naraża gospodarki na wstrząsy – ma większe szanse 
przyczynić się do długotrwałego wzrostu wydajności.

Ponadto, co najważniejsze, pojęcie wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu pozostaje 
nie dość precyzyjnie zdefiniowane i nie jest wystarczająco jasne, jak można zapewnić 
„włączenie społeczne”. Chociaż zielona księga mówi, iż większe nierówności silnie 
ograniczają tempo zmniejszania ubóstwa i mają znaczny negatywny wpływ na wzrost
gospodarczy, w proponowanych środkach nie znalazło to wystarczającego odzwierciedlenia.

Dobrze znane wyniki badań doświadczalnych przeprowadzonych przez wiodącego 
ekonomistę Banku Światowego, specjalizującego się w zagadnieniach ubóstwa i rozwoju1

pokazują, że wzrost okazał się siedmiokrotnie bardziej skuteczny w ograniczaniu ubóstwa 
w krajach rozwijających się, gdy towarzyszyło mu zmniejszenie nierówności w dochodach, 
niż w innych przypadkach. Jak stwierdzono, zmniejszenie poziomu ubóstwa ma z kolei 
pozytywny wpływ na dalszy wzrost. Przemawia to za koniecznością zajęcia się kwestiami 
związanymi z dystrybucją: wtedy skuteczność pomocy UE będzie znacznie wyższa, a kwestia 
ubóstwa będzie efektywniej uwzględniania. 

Dlatego Komisja powinna prowadzić politykę wzrostu gospodarczego sprzyjającego ubogim, 
opartą na względnym podejściu, zgodnie z którym strategie polityki rozwojowej i współpracy 
szczególnie koncentrują się na ubogich, aby wspierać wzrost ich udziału w rozwoju 
gospodarczym. Europa stanowi w istocie jeden z najlepszych na świecie przykładów tego, jak 

                                               
1 Ravallion, Martin, „Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages” (Wzrost 
gospodarczy, nierówność i ubóstwo: wyjście poza średnie), World Development, Elsevier, tom 29(11), 
strony 1803-1815, listopad 2001 r.
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zajęcie się kwestiami związanymi z dystrybucją za pośrednictwem państwa opiekuńczego 
(między innymi polityką podatkową i polityką wydatków społecznych) przyczyniło się do 
istotnych zysków zarówno w zakresie rozwoju gospodarczego, jak i społecznego. To 
doświadczenie, znane również jako europejski model społeczny, przynosi prawdziwą wartość 
dodaną, która może być stosowana jako narzędzie w polityce rozwojowej UE. Wspieranie 
tworzenia systemów zabezpieczenia społecznego i sprawiedliwych systemów podatkowych, 
a także promowanie opracowanego przez MOP programu godnej pracy to ważne środki 
zgodne z omawianym podejściem.

4. Zaangażowanie sektora prywatnego

W ramach strategii na rzecz wzrostu Komisja proponuje pobudzanie większej liczby 
inwestycji z sektora prywatnego oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
w tym poprzez łączenie dotacji i pożyczek. Sektor prywatny ma zasadnicze znaczenie dla 
zrównoważonego rozwoju, ale w niektórych przypadkach działalność wielonarodowych 
koncernów ze względu na różne okoliczności wywiera negatywny wpływ w obszarze 
ubóstwa, praw człowieka i ochrony środowiska. 
Należy zatem oceniać ewentualne zagrożenia i określać jasne kryteria wspierania projektów 
z sektora prywatnego. Ponadto należy wyjaśnić, który sektor prywatny – zagraniczny czy 
krajowy, nastawiony na zysk czy inny – powinien otrzymywać wsparcie ze szczupłych 
budżetów przeznaczanych na rozwój.

W zielonej księdze podkreśla się, że inwestycje muszą „w miarę możliwości przynosić 
korzyści jak największej liczbie obywateli w kraju partnerskim”. W celu wyboru najlepszych 
opcji należy przeprowadzić ex ante analizę ubóstwa i skutków społecznych, aby zapewnić 
większy wpływ na ubóstwo i pozytywne wyniki w zakresie rozwoju. W zielonej księdze 
słusznie podkreślono potrzebę wspierania MŚP i mikroprzedsiębiorstw.  Mikrofinansowanie 
odgrywa zatem ważną rolę, a dostęp doń należy w szczególności zapewnić grupom 
znajdującym się w trudnej sytuacji, takim jak mniejszości, drobni rolnicy i kobiety. Aby 
osiągnąć wzrost gospodarczy sprzyjający ubogim, konieczne jest, aby ubodzy uczestniczyli 
w nim jako aktywni sprawcy, a nie tylko jako jego beneficjenci. 

Ponadto w swoim podejściu UE powinna kierować się następującymi zasadami:
- skoncentrowanie się na finansowaniu na rzecz firm krajowych oraz na stymulowaniu 

kapitału krajowego,
- przestrzeganie norm środowiskowych i społecznych, 
- udzielanie rządom wsparcia w zakresie skutecznej regulacji rynków i sprawiedliwego 

opodatkowania, 
- dostosowanie do planów rozwoju krajów będących beneficjentami pomocy,
- brak wsparcia dla wszelkich działań, które dopuszczają jakąkolwiek formę uchylania się 

od opodatkowania albo które się do tego przyczyniają bezpośrednio lub pośrednio,
- propagowanie przejrzystości, dobrych rządów i walki z korupcją w krajach będących 

beneficjentami pomocy,
- nowe skoncentrowanie się na pożyczkach nie może odbywać się ze szkodą dla poziomu 

dotacji.
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5. Zmiana klimatu, energia i zrównoważony rozwój

Zmiana klimatu i rozwój gospodarczy są ze sobą ściśle powiązane, a inicjatywy na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu i ubóstwu mogą się korzystnie uzupełniać. Ambitne dążenie 
Komisji do lepszego uwzględniania w głównym nurcie polityki zagadnień dotyczących 
zmiany klimatu oraz zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi (DRR) w celu 
promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego jest na czasie i zasadne. Jak się 
wydaje, dotychczas przeprowadzono niewiele systematycznych ocen działań służących 
włączeniu dostosowania oraz DRR do współpracy na rzecz rozwoju. Najpierw należałoby 
zatem dokonać oceny, czy i w jaki sposób zostały zrealizowane zadeklarowane przez Komisję 
zamiary dotyczące włączenia kwestii dostosowania i DRR w główny nurt polityki. Takie 
włączenie problematyki zmiany klimatu nie może jednak zastąpić dostarczania nowych 
i dodatkowych środków, które UE i inni darczyńcy obiecali krajom rozwijającym się 
z przeznaczeniem na działania dostosowujące do zmiany klimatu. Z zadowoleniem należy 
przyjąć skupienie się na energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności w zakresie synergii 
między tworzeniem miejsc pracy i zrównoważonym rozwojem. UE musi jednak dopilnować, 
aby strategie polityczne przynosiły korzyści przede wszystkim ubogim oraz aby poprawa 
dostępu do energii sprzyjała lokalnemu rozwojowi gospodarczemu.

6. Bezpieczeństwo żywnościowe i rolnictwo

W zielonej księdze przyznano, że bezpieczeństwo żywnościowe i rolnictwo stanowią 
katalizator rozwoju i wzrostu gospodarczego, i skupiono się na zrównoważonej produkcji na 
małą skalę. Szkoda jednak, że brak tam odniesienia do głównych przyczyn braku 
bezpieczeństwa żywnościowego w krajach rozwijających się.  Problemów dotyczących 
rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego nie powinno się poruszać w oderwaniu, gdyż inne 
czynniki zewnętrzne mają duży wpływ na brak bezpieczeństwa żywnościowego (np. 
spekulacja żywnością, zawłaszczanie ziemi...).  Podejście do produkcji rolnej oparte na 
łańcuchu wartości jest ważne, ale wymaga spełnienia szeregu warunków wstępnych, takich 
jak zabezpieczenie dostępu do środków produkcji (ziemi, kredytów, doradztwa i usług 
doradczych), możliwości w zakresie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu oraz dostępu do 
rynków lokalnych i transgranicznych. Należy również stworzyć warunki do bardziej 
sprawiedliwej i trwałej integracji drobnych producentów rolnych w rolnicze łańcuchy 
wartości i rynki rolne.  Wzrost gospodarczy powinien zachowywać równowagę środowiska 
naturalnego i odbywać się przy poszanowaniu różnorodności biologicznej oraz zapobieganiu 
niepokojącej degradacji żyznej gleby. UE powinna zatem promować praktyki 
agroekologiczne i niskoinwazyjne (ang. low-external-input (LEI) practices). W przyszłych 
programach geograficznych należy przeznaczać na rolnictwo odpowiednie środki finansowe. 
Wydatki ODA przeznaczane na potrzeby rolnictwa spadły z 17% w 1980 r. do 5% obecnie, 
a sektor ten jest od wielu lat zaniedbywany przez darczyńców. Sprawozdawca uważa, że 
umowy o partnerstwie w sprawie połowów powinny przyczynić się do wzmocnienia polityki 
rybołówstwa krajów partnerskich, a także do zwiększenia ich zdolności do zagwarantowania 
zrównoważonego rybołówstwa na własnych wodach i do lokalnego zatrudnienia w odnośnym 
sektorze.

Wnioski
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Komisja zapowiedziała, że w nadchodzącym komunikacie na temat zmodernizowanej polityki 
rozwojowej UE znajdą się uwagi dotyczące tego, czy wskazane jest dokonanie przeglądu 
konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju. Należy podkreślić, że konsensus jest 
wspólnym dokumentem formalnie sygnowanym przez trzy główne instytucje. Dlatego należy 
unikać inicjatywy „jednostronnej”. Jeżeli Komisja uważa, iż konsensus należy poddać 
przeglądowi, powinna rozpocząć formalne konsultacje z udziałem obu pozostałych instytucji. 
Decyzja w sprawie przeglądu konsensusu musi być oparta na dokładnej analizie jego 
funkcjonowania od czasu jego wejścia w życie w grudniu 2005 r.

Nowoczesna europejska polityka rozwojowa wymaga zrozumienia i zaangażowania ze strony 
obywateli Europy, do czego potrzebne będą stałe działania w zakresie edukacji dotyczącej 
rozwoju oraz w zakresie podnoszenia świadomości społecznej, oparte na takich wartościach, 
jak prawa człowieka, demokracja, tolerancja, odpowiedzialność społeczna i równość płci. 
Każdy Europejczyk powinien mieć szansę zrozumienia globalnych problemów dotyczących 
rozwoju oraz ich znaczenia na poziomie lokalnym i osobistym, co w znacznym stopniu 
przyczyni się do zwiększenia poparcia społecznego dla współpracy na rzecz rozwoju. 


