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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 ustanawiającego instrument finansowania 
współpracy na rzecz rozwoju – wnioski i perspektywy na przyszłość
(2009/2149 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 208-211 oraz art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz 
rozwoju1,

– uwzględniając deklarację milenijną z dnia 8 września 2000 r., która ustanawia milenijne 
cele rozwoju jako kryteria uzgodnione przez wspólnotę międzynarodową z myślą o 
wyeliminowaniu ubóstwa,

– 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”, podpisane dnia 
20 grudnia 2005 r.2,

– uwzględniając wspólną deklarację w sprawie demokratycznej kontroli i spójności w 
działaniach zewnętrznych oraz deklarację Komisji w sprawie demokratycznej kontroli i 
spójności w działaniach zewnętrznych, stanowiące załącznik do Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania 
finansami3, 

– uwzględniając deklaracje Komisji zawarte w protokole z posiedzenia Rady formalnie 
zatwierdzające wspólne stanowisko Rady w sprawie przyjęcia instrumentu finansowania 
współpracy na rzecz rozwoju (DCI)4, a w szczególności „Oświadczenie Komisji 
dotyczące art. 5 DCI”,

– uwzględniając pismo D (2007) 303749 z dnia 5 marca 2007 r. skierowane przez 
ówczesnego przewodniczącego Komisji Rozwoju Josepa Borrella Fontellesa do 
ówczesnych komisarzy Benity Ferrero-Waldner i Louisa Michela5,

                                               
1 Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 41.
2 Dz.U. C 46 z 24.2.2006, s. 1.
3 Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
4 Załączonego do komunikatu Komisji dla Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2006 r., na mocy 

art. 251 ust. 2 akapit drugi traktatu WE dotyczącego wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument finansowania współpracy na 
rzecz rozwoju (COM(2006)0628).

5 Zarejestrowane jako dokument komitologii nr CMT-2007-1709 – załącznik zarejestrowany jako dokument 
komitologii nr CMT-2007-1709-2.
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– uwzględniając pismo A (2007) 5238 z dnia 26 marca 2007 r. skierowane przez ówczesną
komisarz Benitę Ferrero-Waldner do ówczesnego przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Josepa Borrella Fontellesa1,

– uwzględniając dyrektywy sprawozdawcze dotyczące systemu informacji o wierzycielach 
(ang. Reporting Directives for the Creditor Reporting System) Komitetu Pomocy 
Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD/DAC)2,

– uwzględniając wyrok Trybunału z dnia 23 października 2007 r. w sprawie C-403/05 
(Parlament Europejski przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich) – skarga o 
stwierdzenie nieważności decyzji Komisji zatwierdzającej projekt bezpieczeństwa granic 
na Filipinach (decyzja wydana na podstawie rozporządzenia (EWG) nr 443/92),

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1337/2008 z 
dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające instrument umożliwiający szybkie reagowanie na 
gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się3,

– uwzględniając konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 29-30 
października 2009 r. (dok. 15265/09),

– uwzględniając decyzję Rady z dnia 26 lipca 2010 r. określającą organizację i zasady 
funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ)4,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 października 2010 r. zatytułowany „Przegląd 
budżetu UE” (COM(2010)0700),

– uwzględniając zieloną księgę Komisji z dnia 19 października 2010 r. zatytułowaną 
„Przyszłość wsparcia budżetowego UE na rzecz państw trzecich” (COM(2010)0586),

– uwzględniając zieloną księgę Komisji z dnia 10 listopada 2010 r. zatytułowaną „Polityka 
rozwojowa UE na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i 
zrównoważonego rozwoju – Zwiększenie skuteczności polityki rozwojowej UE” 
(COM(2010)0629),

– uwzględniając rezolucję z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie projektów decyzji Komisji 
ustanawiających krajowe dokumenty strategiczne oraz programy orientacyjne dla 
Malezji, Brazylii i Pakistanu5,

– uwzględniając rezolucję z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie projektu decyzji Komisji 
ustanawiających regionalne dokumenty strategiczne i regionalne programy orientacyjne 
dla Mercosuru i Ameryki Łacińskiej6,

– uwzględniając rezolucję z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie projektu decyzji Komisji 
                                               
1 Zarejestrowane jako dokument komitologii nr CMT-2007-1709-3,
2 DCD/DAC (2007)39/wersja ostateczna z 4.9.2007, 145 stron.
3 Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 62.
4 Dz.U. L 201 z 3.8.2010, s. 30.
5 Dz.U. C 287 E z 29.11.2007, s. 507.
6 Dz.U. C 125 E z 22.5.2008, s. 213.
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ustanawiającej regionalny dokument strategiczny na lata 2007-2013 oraz wieloletni 
program orientacyjny dla Azji1,

– uwzględniając rezolucję z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie demokratycznej kontroli 
procesu wdrażania instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI)2,

– uwzględniając rezolucję z dnia 25 października 2007 r. w sprawie projektu decyzji 
Komisji ustanawiającej specjalne środki dla Iraku na rok 20073,

– uwzględniając rezolucję z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie projektów decyzji Komisji 
ustanawiających roczne programy działań na rzecz Brazylii i Argentyny 20084,

– uwzględniając rezolucję z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie projektu decyzji Komisji 
ustanawiającej roczny program działania na rok 2009 na rzecz podmiotów 
niepaństwowych i władz lokalnych w procesie rozwoju (część II: projekty celowe)5,

– – uwzględniając rezolucję legislacyjną z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie stanowiska 
Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument 
finansowania współpracy na rzecz rozwoju6,

– uwzględniając rezolucję legislacyjną z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie stanowiska Rady 
w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument 
finansowania współpracy na rzecz rozwoju7,

– uwzględniając rezolucję legislacyjną z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie stanowiska Rady 
w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1934/2006 ustanawiające instrument 
finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi 
państwami i terytoriami o wysokim dochodzie8,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 2 ust. 1 DCI celem nadrzędnym współpracy w ramach 
tego instrumentu jest „likwidacja ubóstwa w krajach partnerskich”, w tym również 
„realizacja milenijnych celów rozwoju”,

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 2 ust. 4 DCI wszelkie środki w ramach programów 
                                               
1 Dz.U. C 146 E z 12.6.2008, s. 337.
2 Dz.U. C 175 E z 10.7.2008, s. 595.
3 Dz.U. C 263 E z 16.10.2008, s. 624.
4 Dz.U. C 294 E z 3.12.2009, s. 19.
5 Dz.U. C 212 E z 5.8.2010, s. 8.
6 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0032.
7 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0030.
8 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0033.
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geograficznych oraz 90% wydatków przewidzianych w programach tematycznych muszą 
spełnić kryteria oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) ustalone przez Komitet Pomocy 
Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD/DAC),

C. mając na uwadze, że według obliczeń Komisji jedynie 0,2% zobowiązań finansowanych 
w ramach programów tematycznych DCI w latach 2007-2009 nie spełnia kryteriów 
ODA,

D. mając na uwadze, że zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE (decyzja w sprawie 
komitologii)1, Parlament Europejski rozpoczął w 2007 r. proces demokratycznej kontroli 
wdrażania rozporządzenia (WE) nr 1905/2006, w tym wszystkich krajowych 
dokumentów strategicznych, regionalnych dokumentów strategicznych, tematycznych 
dokumentów strategicznych, wieloletnich programów orientacyjnych oraz większości 
rocznych programów działania,

E. mając na uwadze, że Komisja podjęła próbę przeznaczenia do 2009 r. 20% 
przyznawanych przez nią środków pomocowych z programów krajowych finansowanych 
z DCI na kształcenie podstawowe oraz średnie, a także podstawową opiekę zdrowotną, w 
ramach projektów, programów lub wsparcia budżetowego powiązanego z tymi sektorami, 
w takim samym stopniu na wszystkich obszarach geograficznych,

F. mając na uwadze, że UE zobowiązała się do osiągnięcia do 2015 r. celu łącznych 
wydatków na ODA w wysokości 0,7 % jej dochodu narodowego brutto (DNB),

Wnioski

1. z zadowoleniem przyjmuje chęć Komisji do wywiązania się ze zobowiązania 
prowadzenia regularnego dialogu z Parlamentem w sprawie realizacji DCI; uznaje 
wysiłki mające na celu bieżące informowanie grup roboczych Parlamentu ds. DCI o 
sposobie, w jaki ich uwagi dotyczące dokumentów strategicznych zostały uwzględnione 
przy sporządzaniu rocznych programów działania;

2. zwraca uwagę, że szczególnie podczas przeglądu śródokresowego dialog pomiędzy 
Komisją a Parlamentem Europejskim w ramach kontroli demokratycznej pozwolił 
uniknąć przyjęcia dokumentów strategicznych zawierających przepisy przyjmowane ultra 
vires, a także dostosować je do wymogów rozporządzenia w sprawie DCI, a w 
szczególności do zasad kwalifikowalności jako ODA;

3. wyraża ubolewanie, że niektóre obawy Parlamentu wyrażone w trakcie prowadzenia 
kontroli demokratycznej, szczególnie dotyczące skupienia się na ubóstwie oraz 
milenijnych celach rozwoju, nie zostały należycie uwzględnione przez Komisję 
Europejską;

4. ubolewa nad faktem, że w odpowiedzi na rezolucje Parlamentu, w których sygnalizował 
on brak przestrzegania kryterium kwalifikowalności jako ODA określonego w art. 2 ust. 
4 rozporządzenia, Komisja Europejska zmieniła lub wycofała jednie 3 spośród 11 
projektów odnośnych środków wykonawczych;

                                               
1 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.
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5. zwraca się do Komisji o wskazanie, z uwzględnieniem hierarchii ważności, które kryteria 
stosuje podczas przyznawania funduszy krajom i regionom objętym DCI oraz do różnych 
sektorów działalności w obrębie każdego programu geograficznego i tematycznego;

6. zwraca szczególną uwagę na wymóg kwalifikowalności jako ODA dla programów 
geograficznych w ramach DCI i nalega, by Komisja oraz ESDZ gwarantowały zawsze 
pełną zgodność z tym wymogiem prawnym;

Perspektywy na przyszłość: zasady

7. podkreśla, że UE nadal potrzebuje specjalnego instrumentu finansowania współpracy na 
rzecz rozwoju, który skierowany jest wyłącznie do krajów rozwijających się i który służy 
wyłącznie realizacji celów określonych w art. 208 TFUE; nalega, by w wieloletnich 
ramach finansowych na kolejny okres roczne kwoty przewidziane na ODA wzrosły w 
ujęciu realnym, aby osiągnąć do 2015 r. cel łącznych wydatków na ODA w wysokości 
0,7% DNB;

8. podkreśla, że pełna zgodność z kryteriami ODA, a w szczególności z wymogiem 
OECD/DAC polegającym na tym, iż „głównym celem każdej prowadzonej operacji jest 
wspieranie rozwoju gospodarczego i dobrobytu w krajach rozwijających się”1, musi 
pozostać warunkiem finansowania wszystkich środków ujętych w programach 
geograficznych w ramach nowego instrumentu; domaga się surowszych kontyngentów 
ODA dla programów tematycznych niż te stosowane w aktualnym DCI;

9. podkreśla, że realizacja milenijnych celów rozwoju musi pozostać głównym celem 
instrumentu na okres do 2015 r.; nalega na Komisję, by zagwarantowała spójność 
pomocy UE z celami uzgodnionymi na forum międzynarodowym oraz celami w zakresie 
rozwoju, które zostaną przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz inne 
właściwe organizacje międzynarodowe na okres po roku 2015;

10. uznaje potrzebę niezwiązanej z ODA współpracy z wieloma krajami rozwijającymi się w 
zakresie dostarczania powszechnych dóbr publicznych; jest przekonany, że ten rodzaj 
współpracy powinien podlegać regulacji, a fundusze należy przekazywać za pomocą 
jednego lub większej liczby odrębnych instrumentów w celu zapewnienia przejrzystości 
oraz ochrony szczególnego charakteru współpracy rozwojowej jako autonomicznej 
dziedziny polityki w obszarze stosunków zewnętrznych; zgodnie ze zobowiązaniem 
złożonym podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 29-30 października 2009 r. 
nalega, by finansowanie zmiany klimatu nie osłabiało walki z ubóstwem oraz postępów 
w realizacji milenijnych celów rozwoju ani im nie zagrażało, a także by skromne 
fundusze ODA przeznaczone na ograniczanie ubóstwa nie były przekazywane na 
realizację celów niezwiązanych z rozwojem w krajach rozwijających się;

11. uznaje, że potrzebne jest zróżnicowane podejście do różnorodnej grupy krajów 
rozwijających się, a także że tradycyjna pomoc finansowa może mieć mniejsze znaczenie 
dla krajów wschodzących; uważa, że pomoc dla tych ostatnich, wspierając trwały wzrost 

                                               
1 Zob.: OECD/DAC: 'Reporting Directives for the Creditor Reporting System' („Dyrektywy sprawozdawcze 
dotyczące systemu informacji o wierzycielach”)
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gospodarczy, powinna skupiać się na wzmacnianiu polityki fiskalnej krajów partnerskich 
oraz wspieraniu mobilizacji dochodów krajowych, co powinno prowadzić do 
ograniczenia ubóstwa oraz mniejszego uzależnienia od pomocy;

12. dlatego też podkreśla, że przyszły instrument współpracy rozwojowej powinien nadal 
obejmować wszystkie kraje regionów geograficznych objętych nią według wykazu 
krajów rozwijających się sporządzonego przez OECD/DAC;

13. wzywa do większej koordynacji pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi, aby 
zrealizować założenia art. 210 TFUE, a także wspiera opracowywanie wspólnych 
europejskich dokumentów strategicznych;

14. ponownie wzywa do włączenia Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) do budżetu UE, 
co uprości procedury oraz poprawi skuteczność pomocy WE; nalega, aby nie skutkowało 
to obniżeniem ogólnych kwot funduszy na szczeblu UE przyznawanych na DCI oraz na 
EFR;

15. podkreśla potrzebę prowadzenia regularnego i zorganizowanego dialogu pomiędzy 
Komisją a ESDZ, podmiotami niepaństwowymi oraz władzami lokalnymi na temat 
planowania, wdrażania oraz oceny dokumentów strategicznych;

16. podkreśla zapotrzebowanie na przepisy dotyczące zasady elastyczności, które pozwolą 
UE reagować na zmiany w dziedzinie potrzeb i priorytetów; proponuje przeanalizowanie 
modelu EFR polegającego na ograniczonej puli środków nieprogramowanej pomocy dla 
poszczególnych krajów jako ewentualnego modelu dla przyszłego instrumentu 
finansowania współpracy; podkreśla jednak, że fundusze wykorzystywane w sposób 
bardziej elastyczny muszą służyć realizacji rzeczywistych celów w dziedzinie rozwoju;

17. jest zdania, że nowy instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju powinien 
stanowić podstawę dla ukierunkowanej i bardziej elastycznej pomocy w trudnych 
sytuacjach; jest przekonany, że nowa struktura finansowa powinna pozwolić na 
zagwarantowanie właściwego łączenia pomocy doraźnej, odbudowy i rozwoju dzięki 
elastyczności i komplementarności mechanizmów finansowania;

Perspektywy na przyszłość: programy geograficzne i tematyczne

18. domaga się wprowadzenia 20% poziomu odniesienia dla wydatków w ramach 
programów geograficznych przyznawanych na podstawowe usługi socjalne zdefiniowane 
przez ONZ w milenijnych celach rozwoju (wskaźnik 8.2 dla celu 8 „Stworzyć globalne 
partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju”);

19. nalega na stosowanie surowych kryteriów kwalifikowalności do otrzymania wsparcia 
budżetowego; nalega, by Komisja powstrzymała się od stosowania tego rodzaju wsparcia 
w krajach, gdzie niemożliwe jest zagwarantowanie przejrzystości wydatków publicznych, 
nalega, by wsparciu budżetowemu towarzyszyły zawsze działania na rzecz rozwoju 
kontroli parlamentarnej i zdolności kontrolnych kraju będącego beneficjentem wsparcia, 
a także działania na rzecz poprawy przejrzystości i publicznego dostępu do informacji, 



PR\862060PL.doc 9/14 PE462.563v01-00

PL

nalega również, by społeczeństwo obywatelskie było zaangażowane w nadzorowanie 
wykorzystania wsparcia;

20. zwraca uwagę, że wszystkie programy tematyczne w ramach DCI okazały się zasadne, 
domaga się jednak wprowadzenia pewnych modyfikacji w świetle nowych wyzwań, 
takich jak światowy kryzys finansowy i gospodarczy, światowy kryzys żywnościowy, 
zmiany klimatu, a także specjalne potrzeby państw niestabilnych i państw znajdujących 
się w fazie przejściowej;

21. nalega, by wszelkie programy tematyczne dotyczące migracji realizowane w przyszłości 
były w pełni zgodne z celami rozwojowymi UE, a także by podstawowe środki 
finansowe w ramach tych programów służyły realizacji kryteriów kwalifikowalności do 
otrzymania ODA;

22. podkreśla, że nowy program tematyczny dotyczący inwestowania w ludzi musi skupiać 
się na realizacji tych milenijnych celów rozwoju, których realizacja jest najbardziej 
opóźniona oraz w krajach, których wskaźniki realizacji milenijnych celów rozwoju są 
krytyczne;

23. powtarza, że art. 290 TFUE ma w pełni zastosowanie do DCI, dlatego też przypomina, że 
zastosowanie procedury aktów delegowanych jest obowiązkowe dla decyzji, które 
odpowiadają kryteriom art. 290 TFUE, takim jak określanie ogólnych celów, priorytetów, 
spodziewanych wyników oraz przydziałów środków finansowych;

o
o o

24. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie 

Rok 2011 jest strategiczną chwilą na wyciągnięcie wniosków z czterech lat funkcjonowania 
rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 ustanawiającego instrument finansowania współpracy na 
rzecz rozwoju (DCI). Komisja zapowiedziała przedstawienie wniosków dotyczących 
wieloletnich ram finansowych na okres po 2013 r. przed przerwą letnią oraz wniosków 
ustawodawczych dotyczących instrumentów finansowania działań zewnętrznych w 
późniejszej części bieżącego roku. Celem niniejszego sprawozdania jest ustalenie na 
wczesnym etapie stanowiska Parlamentu w sprawie nowego instrumentu finansowania 
dotyczącego współpracy UE na rzecz rozwoju na podstawie wniosków wyciągniętych z 
kontroli stosowania DCI.

Wnioski

Po wejściu w życie DCI Komisja Rozwoju Parlamentu Europejskiego utworzyła cztery stałe 
grupy robocze (obecnie jest ich pięć), aby Parlament mógł korzystać ze swojego prawa 
kontroli nad wszystkimi ważniejszymi dokumentami programowymi zaproponowanymi przez 
Komisję. Proces ten doprowadził do stałego i zorganizowanego, szeroko zakrojonego dialogu 
pomiędzy DEVE a Komisją Europejską oraz stał się procesem zdobywania wiedzy dla obu 
instytucji – DEVE dowiedziała się o problemach, z jakimi boryka się Komisja podczas 
programowania, z kolei sprawozdawca wyraża nadzieję, że Komisja jest teraz bardziej 
świadoma praktycznego znaczenia kontroli demokratycznej sprawowanej przez Parlament 
oraz jego metod pracy.

Choć dialog był konstruktywny, a Komisja poczyniła znaczące wysiłki w celu 
poinformowania grup roboczych o działaniach podjętych w następstwie zaleceń Parlamentu, 
dialog ten niestety nie skłonił Komisji do zwrócenia uwagi na wiele wniosków naszej komisji 
ani na rezolucje przyjęte przez Parlament1; stanowisko Parlamentu jedynie sporadycznie 
znajdowało odzwierciedlenie w projektach środków wykonawczych przedstawianych przez 
Komisję komitetowi zarządzającemu DCI.

Byliśmy również rozczarowani widząc, że pokaźna praca Parlamentu w zakresie kontroli nie 
odbiła się jakimkolwiek echem wśród przedstawicieli państw członkowskich w komitecie 
zarządzającym DCI. W przeciwieństwie do Parlamentu państwa członkowskie nie wydawały 
się skupiać na weryfikacji zgodności wniosków Komisji z przepisami DCI (a szczególnie 
wymogu zgodności z ODA).

Głównym problemem, który wyniknął z naszego dialogu, wydaje się być trudność w 
zrozumieniu lub zaakceptowaniu specyficznej roli współpracy na rzecz rozwoju w kontekście 
działań zewnętrznych UE. Jest to zrozumiałe – naszym głównym partnerem w Komisji była 
                                               
1 Komisja Rozwoju przygotowała pięć rezolucji przyjętych na posiedzeniu plenarnym zgodnie z art. 81 
Regulaminu Parlamentu, w których zasygnalizowano Komisji, że w 11 projektach dokumentów przekroczyła 
ona swe uprawnienia wykonawcze. Jednakże jedynie w trzech przypadkach Komisja dostosowała lub wycofała 
swój projekt decyzji.
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Dyrekcja Generalna ds. Stosunków Zewnętrznych (RELEX), do której głównych kompetencji 
należy wspieranie interesów UE na świecie. Zmiana standardowego sposobu myślenia jest 
konieczna, aby zrozumieć, że współpraca na rzecz rozwoju jest jedną z dziedzin polityki w 
ramach działań zewnętrznych (oprócz pomocy humanitarnej), która nie została utworzona, 
aby służyć interesom UE, lecz aby bronić interesów społeczności na świecie pozostających na 
marginesie oraz szczególnie narażonych na marginalizację, co dotyczy likwidacji ubóstwa, 
zrównoważonego rozwoju jednostek oraz zrównoważonego rozwoju społecznego i 
gospodarczego – w skrócie: prawa do godziwych warunków życia dla wszystkich.

Trudność w uznaniu odmiennych i konkretnych kompetencji w ramach unijnej polityki 
rozwojowej i przełożenia ich na konkretne programy i działania była widoczna w niektórych 
dokumentach programowych opracowanych przez Komisję w ramach DCI. Dlatego nie 
skupiają się one na likwidacji ubóstwa w kontekście trwałego rozwoju i milenijnych celów 
rozwoju, które są podstawowymi i nadrzędnymi celami DCI.

Parlament wyraźnie dostrzega znaczenie dla UE pewnych działań w krajach rozwijających się 
(w tym działań kulturalnych, kontaktów pomiędzy obywatelami, dialogu politycznego itd.), 
które nie spełniają kryteriów oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) określonych przez 
OECD/DAC. Jednak nie mogą być one finansowane z budżetu UE na rzecz rozwoju. W 
związku z tym Parlament zaapelował o instrument, który umożliwiłby UE finansowanie 
takich działań ze źródeł innych niż DCI. Powtarzając swe stanowisko, że tzw. instrument 
ICI+ nie może być finansowany w drodze przeniesienia środków z DCI, Parlament będzie 
nadal konstruktywnie angażował się w toczące się negocjacje w sprawie tego rozporządzenia.

Sprawozdawca uznaje, że w szczególności podczas śródokresowego przeglądu dokumentów 
strategicznych w latach 2009 i 2010 dzięki dialogowi na temat kontroli demokratycznej 
uniknięto przyjęcia projektów dokumentów strategicznych zawierających przepisy 
przyjmowane ultra vires. Nasza kontrola potwierdziła jednak również, że nadal istnieje 
ryzyko przenikania interesów polityki zagranicznej, braku koncentracji na ubóstwie i MCR 
oraz powstania problemów związanych z nieodpowiednią konsultacją z zainteresowanymi 
stronami.

Perspektywy na przyszłość

W związku z debatą na temat nowych wieloletnich ram finansowych Komisja wskazała, że 
może ponownie rozważyć ogólną strukturę zewnętrznych instrumentów finansowania. Istotne 
aspekty, które trzeba uwzględnić, to dalsze uproszczenie i dostosowanie się do nowych 
wyzwań, takich jak zmiana klimatu, a także odpowiednie umiejscowienie zewnętrznego 
wymiaru wewnętrznych strategii politycznych UE. Na tym wczesnym etapie sprawozdawca 
nie przedstawi szczegółowych propozycji dotyczących struktury, lecz skoncentruje się na 
najważniejszych zasadach, które muszą znaleźć odzwierciedlenie w przyszłej polityce 
rozwojowej UE.

Pierwszą z tych zasad, a także punktem wyjścia naszych refleksji jest zapotrzebowanie na 
odrębny instrument współpracy na rzecz rozwoju, który będzie konkretnie i wyłącznie 
skierowany do krajów rozwijających się i który będzie służył realizacji celów określonych w 
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art. 208 TFUE. W celu zachowania przejrzystości niezwiązana z ODA współpraca z krajami 
rozwijającymi się (w tym z krajami „wschodzącymi”) musi być realizowana za pomocą 
oddzielnego instrumentu.

Radykalna zmiana struktury powinna również spowodować rozwiązanie istniejącej od 
dziesięcioleci anomalii – aby zapewnić równe traktowanie wszystkich krajów rozwijających 
się i zwiększyć odpowiedzialność demokratyczną za całą politykę rozwojową UE, EFR 
powinien zostać włączony do budżetu UE. Nie może to jednak skutkować redukcją środków 
finansowych DCI lub EFR w ujęciu realnym (w stosunku do ich aktualnego poziomu) ani 
zagregowanej kwoty środków udostępnianych na szczeblu UE na ODA.

Odpowiednie finansowanie

Na przyszły instrument służący do udzielania przez UE pomocy rozwojowej trzeba 
przeznaczyć odpowiednie środki finansowe. UE zobowiązała się osiągnięcia do 2015 r. celu 
łącznych wydatków na ODA w wysokości 0,7% jej DNB. Aby cel ten osiągnąć, trzeba będzie 
znacznie podwyższyć obecny poziom pomocy europejskiej. Biorąc pod uwagę wartość 
dodaną pomocy Komisji oraz nową rolę tej instytucji w zakresie koordynacji polityki 
rozwojowej Unii i państw członkowskich (art. 210 TFUE), część ODA, która przechodzi 
przez budżet UE, powinna pozostać co najmniej na stałym poziomie.

Roczne kwoty przeznaczone na nowy instrument współpracy w dziedzinie rozwoju w 
następnym okresie wieloletnich ram finansowych powinny znacznie wzrosnąć w ujęciu 
realnym.

Przypominając państwom członkowskim o ich zobowiązaniach podjętych na posiedzeniu 
Rady Europejskiej w dniach 29-30 października 2009 r., Parlament nalega, aby finansowanie 
przystosowania się do zmian klimatu „nie osłabiało walki z ubóstwem i dalszego postępu w 
kierunku realizacji milenijnych celów rozwoju ani nie zagrażało tym działaniom”, dlatego też 
musi mieć charakter dodatkowy w stosunku do funduszy przewidzianych na realizację 
konkretnych celów DCI oraz EFR.

Koncentracja na eliminacji ubóstwa i kryteria ODA

DCI jest określony jako prawdziwy instrument współpracy na rzecz rozwoju, w szczególności 
za pomocą przepisów art. 2 ust. 1 (określenie likwidacji ubóstwa jako celu podstawowego i 
nadrzędnego) i art. 2 ust. 4 (100% finansowania w ramach programów geograficznych i 90% 
funduszy przeznaczonych na programy tematyczne musi spełniać kryteria ODA).

Zgodnie z art. 208 TFUE przepisy takie muszą występować w każdym przyszłym 
instrumencie będącym następcą DCI i – jak pokazuje doświadczenie w stosowaniu DCI –
możliwe, że trzeba będzie je sformułować w sposób jeszcze bardziej rygorystyczny. 
Programy tematyczne będą nadal obejmowały niektóre działania, które nie są zgodne z ODA, 
lecz trzeba będzie jednoznacznie określić ich liczbę.
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Realizacja milenijnych celów rozwoju musi pozostać najważniejszym celem przyszłego 
instrumentu współpracy na rzecz rozwoju, biorąc pod uwagę, że cel na 2015 r. przypada na 
okres obowiązywania następnego instrumentu rozwoju. Nawet jeśli osiągnięte zostaną 
wszystkie MCR, ubóstwo pozostanie jednak rzeczywistością dla wielu osób. Na okres po 
2015 r. musimy znaleźć formułę zapewniającą spójność z nowymi celami 
międzynarodowymi, które nie zostały jeszcze określone.

Poziom odniesienia dla DCI, który wynosi 20% wydatków na ochronę zdrowia i edukację (do 
2009 r.), jest istotnym punktem odniesienia dla Parlamentu, lecz jego osiąganie było trudne 
do monitorowania. W przyszłym instrumencie trzeba zachować podobny poziom odniesienia, 
lecz – w celu zachowania przejrzystości i jasności – powinien on odnosić się do koncepcji 
„podstawowych usług socjalnych” zdefiniowanych przez ONZ w MCR 8 (wskaźnik 8.2), a 
Komisja powinna mieć obowiązek przedstawiania dokładnych sprawozdań.

Kryzys cen żywności dowiódł, że potrzebna jest elastyczna i szybka reakcja w odpowiedzi na 
nagłe zmiany potrzeb i priorytetów. Może to znajdować wyraz nie tylko w strukturze 
zewnętrznego finansowania, lecz również w samym instrumencie finansowania współpracy 
na rzecz rozwoju. 

Programy geograficzne i tematyczne

Większe zróżnicowanie podejścia do zróżnicowanej grupy krajów rozwijających się jest 
uzasadnione. DCI może nie być już najbardziej odpowiednim instrumentem dla szeregu 
krajów o średnim dochodzie, zwłaszcza dla tych, które uznają się za nowe kraje udzielające 
pomocy. Nie powinno to jednak skutkować jednostronnymi decyzjami dotyczącymi 
definiowania „krajów rozwijających się”, co za międzynarodową zgodą musi pozostać 
prerogatywą OECD/DAC. Również to, że znaczna część ludności nowych krajów 
udzielających pomocy nadal żyje w całkowitym ubóstwie uzasadnia zdaniem sprawozdawcy 
twierdzenie, że przyszły instrument powinien nadal obejmować wszystkie kraje rozwijające 
się wpisane na listę DAC należące do zakresu geograficznego instrumentu.

Wszystkie programy tematyczne okazały się istotne, lecz z uwagi na nowe wyzwania (kryzys 
żywnościowy, zmiana klimatu, szczególne potrzeby słabych państw) konieczna może być 
zmiana punktu ciężkości. 

Program dla podmiotów niepaństwowych i władz lokalnych okazał się być stale 
niedofinansowany i nadmiernie eksploatowany, co należy naprawić w przyszłym 
instrumencie. Ponadto, wyniki prowadzonego zorganizowanego dialogu powinny znaleźć 
odzwierciedlenie w definicji roli podmiotów niepaństwowych i warunkach pomocy.

Procedury dotyczące programowania pomocy UE

Przewodnimi zasadami programowania w ramach nowego instrumentu finansowania pomocy 
rozwojowej muszą być koordynacja i podział prac. Koncepcji europejskich dokumentów 
strategicznych należy trzymać się jako sprawy nadrzędnej wagi. Należy wprowadzić 
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specjalny rozdział dotyczący skuteczności pomocy, określający działania podjęte w tym celu, 
a także matrycę darczyńców i matrycę MCR, aby zapewnić przejrzystość wyboru działań 
przez Komisję.

Programowanie geograficzne jest obecnie zadaniem ESDZ, za które odpowiada komisarz ds. 
rozwoju i które jest realizowane we współpracy z DG DEVCO. Biorąc pod uwagę cele i skład 
ESDZ oraz wcześniejsze doświadczenia w zakresie stosowania DCI, istnieje realne ryzyko 
przejęcia celów rozwoju przez interesy polityki zagranicznej. Kwestią najwyższej wagi jest 
zatem ustanowienie procedur i struktur, które chroniłyby rozwój jako autonomiczną dziedzinę 
polityki mającą własne szczególne cele.

Usunięcie luki w demokracji

Parlament musi mieć możliwość obrony specyfiki polityki rozwojowej UE w ramach 
instrumentu współpracy na rzecz rozwoju po 2013 r. poprzez kontrolę strategicznych decyzji 
programowych na równi z Radą. W szczególności należy w ramach procedury aktów 
delegowanych podjąć decyzje dotyczące ogólnych celów, obszarów priorytetowych i 
oczekiwanych wyników, a także przydziału funduszy, które spełniają kryteria określone w art. 
290 TFUE.


