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WSKAZÓWKI 

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 

uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 

ma potencjał transformacyjny oraz określa uniwersalne, ambitne, kompleksowe i 

nierozerwalne i powiązane ze sobą cele w zakresie eliminacji ubóstwa, zwalczania 

dyskryminacji, wspierania dobrobytu, odpowiedzialności za środowisko, włączenia 

społecznego i poszanowania praw człowieka oraz wzmocnienia pokoju i bezpieczeństwa;  

mając na uwadze, że cele te wymagają podjęcia natychmiastowych działań w celu pełnego 

i skutecznego wdrożenia; 

B. mając na uwadze, że Komisja nadal nie określiła kompleksowej strategii na rzecz 

wdrożenia programu działań do roku 2030 obejmującej obszary polityki wewnętrznej i 

zewnętrznej, ze szczegółowym harmonogramem do roku 2030 zgodnie z wnioskiem 

Parlamentu Europejskiego, zawartym w jego rezolucji w sprawie działań następczych i 

przeglądu programu działań1, i nie w pełni podjęła ogólną rolę koordynacyjną w 

odniesieniu do działań podejmowanych na szczeblu krajowym; mając na uwadze, że do 

osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju niezbędne są skuteczna strategia wdrażania 

oraz mechanizmy monitorowania i przeglądu;  

C. mając na uwadze, że zmiana klimatu nie jest odrębną kwestią środowiskową, lecz 

stanowi, według ONZ2, jedno z największych wyzwań naszych czasów i stanowi poważne 

zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju, a ze względu rozpowszechnione, 

bezprecedensowe skutki stanowi nieproporcjonalnie duże obciążenie dla osób 

najuboższych i najbardziej podatnych na zagrożenia oraz zwiększa nierówności między 

krajami i wewnątrz krajów; mając na uwadze, że pilne kroki na rzecz przeciwdziałania 

zmianie klimatu są nieodzowne do skutecznego wdrożenia celów zrównoważonego 

rozwoju;  

D. mając na uwadze, że finansowanie celów zrównoważonego rozwoju jest ogromnym 

wyzwaniem, które wymaga silnego i światowego partnerstwa oraz zastosowania 

wszelkich form finansowania (krajowego, międzynarodowego, publicznego, prywatnego i 

innowacyjnego) oraz środków niefinansowych; mając na uwadze, że finansowanie 

prywatne może być uzupełnieniem finansowania publicznego, lecz nie może go zastąpić; 

E. mając na uwadze, że skuteczne uzyskiwanie zasobów krajowych jest niezbędnym 

czynnikiem w osiąganiu celów określonych w programie działań do roku 2030; mając na 

uwadze, że kraje rozwijające się są szczególnie dotknięte problemem uchylania się od 

płacenia podatków i unikania zobowiązań podatkowych; 

F. mając na uwadze, że promowanie zrównoważonego rozwoju wymaga odporności, którą 

można wspierać poprzez wielopłaszczyznowe podejście do działań zewnętrznych UE, 

zgodnie z zasadą spójności polityki na rzecz rozwoju; mając na uwadze, że polityka 

państw członkowskich i UE ma zarówno zamierzony, jak i niezamierzony wpływ na kraje 

                                                 
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 12 maja 2016 r. Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0224.  
2 https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/  

https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/
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rozwijające się, a cele zrównoważonego rozwoju stanowią wyjątkową szansę osiągnięcia 

wyższego poziomu spójności i wypracowania bardziej sprawiedliwego podejścia do 

krajów rozwijających się; 

G. mając na uwadze, że handel międzynarodowy może być istotnym czynnikiem 

napędzającym rozwój i wzrost gospodarczy, a znaczna część przywozu do UE pochodzi z 

krajów rozwijających się;  mając na uwadze, że w programie działań do roku 2030 uznaje 

się handel za środek umożliwiający wdrożenie celów zrównoważonego rozwoju; 

H. mając na uwadze, że podejmowanie wyzwań takich jak migracja oraz kwestie związane z 

rosnącą populacją świata są kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju; mając 

na uwadze, że program działań do roku 2030 podkreśla rolę migracji jako potencjalnego 

czynnika rozwoju; mając na uwadze, że art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej ustanawia eliminację ubóstwa jako główny cel polityki UE w dziedzinie 

rozwoju; 

1. wzywa Komisję do opracowania ambitnej strategii nadrzędnej, łączącej istniejące 

inicjatywy, wyznaczającej nowe priorytety w oparciu o dogłębną analizę luk w 

istniejących strategiach politycznych oraz sposobu wdrażania tych strategii, jak również 

synergii i niespójności między nimi, oraz zawierającej wskazówki zarówno dla instytucji 

UE, jak i państw członkowskich w zakresie wdrażania, monitorowania i przeglądu 

programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030; mając na uwadze, że 

należy tego dokonać przy równoczesnym zapewnieniu, by polityka wewnętrzna i 

zewnętrzna UE były spójne z programem działań, nie czekając z rozpoczęciem tego 

procesu na wygaśnięcie strategii „Europa 2020”; 

2. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o określenie jasnego, konkretnego, 

ambitnego i szczegółowego planu realizacji programu działań do roku 2030 w całej UE 

poprzez określenie konkretnych celów, stałych harmonogramów i metodologii w zakresie 

koordynacji między UE i jej państwami członkowskimi; podkreśla, że ten plan realizacji 

powinien opierać się na przejrzystych i solidnych ramach monitorowania, rozliczalności i 

przeglądu, w ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim i społeczeństwem 

obywatelskim; podkreśla, że powinien on opierać się także na kompleksowym zestawie 

mierzalnych wskaźników jakościowych i ilościowych, obejmujących prawa człowieka i 

czynniki społeczne, gospodarcze i środowiskowe, i nie powinien polegać wyłącznie na 

tradycyjnych wskaźnikach, takich jak PKB, ponieważ nie odzwierciedla on nierówności i 

degradacji środowiska;  

3. przypomina o znaczeniu zasady leżącej u podstaw programu działań do roku 2030, która 

zakłada niepozostawianie nikogo w tyle; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 

podjęcia zdecydowanych działań dotyczących nierówności wewnątrz krajów i pomiędzy 

nimi, ponieważ potęgują one wpływ innych globalnych wyzwań oraz utrudniają postęp w 

zakresie zrównoważonego rozwoju; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 

promowania promowanie badań i dezagregacji danych w swoich strategiach politycznych, 

tak aby zapewnić ich włączający charakter i priorytetowe traktowanie osób najbardziej 

wrażliwych i zmarginalizowanych; 

4. podkreśla, że kolejne wieloletnie ramy finansowe (MFF) należy zaprojektować w taki 

sposób, aby umożliwić realizację strategii UE oraz programu działań na rzecz 

zrównoważonego rozwoju do roku 2030, a także zapewnić znaczący wkład UE w 
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realizację celów programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 na 

całym świecie; apeluje do Komisji o zapewnienie, by w kolejnych MFF aspekt 

priorytetów zrównoważonego rozwoju był uwzględniany w całym budżecie UE, a w 

ramach wszystkich instrumentów finansowych zapewnione zostały środki wystarczające 

do zrealizowania przez UE jej zobowiązań na rok 2030; 

5. przyjmuje z zadowoleniem – z zamiarem wspierania realizacji trzeciego celu 

zrównoważonego rozwoju, którym jest zapewnianie wszystkim ludziom zdrowego życia i 

dobrobytu – sprawozdanie Panelu Wysokiego Szczebla Sekretarza Generalnego 

Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Dostępu do Leków i zwraca się do Komisji, by 

przedstawiła wniosek dotyczący wdrożenia zaleceń zawartych w tym sprawozdaniu w 

odpowiednich obszarach polityki; 

6. podkreśla znaczenie oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) jako kluczowego instrumentu 

pozwalającego zrealizować program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 

2030 w odniesieniu do eliminacji ubóstwa we wszystkich jego formach i walki z 

nierównościami, i przypomina równocześnie, że pomoc rozwojowa nie wystarczy, by 

wydobyć kraje rozwijające się z ubóstwa; podkreśla potrzebę promowania instrumentów 

zachęcających do większej rozliczalności, takich jak wsparcie budżetowe; wzywa UE i 

państwa członkowskie, aby niezwłocznie potwierdziły swoje zobowiązanie do realizacji 

celu dotyczącego przeznaczenia 0,7 % dochodu narodowego brutto na ODA oraz 

przedstawiły propozycję harmonogramu stopniowego zwiększania ODA z myślą o 

osiągnięciu tego celu; przypomina w tym kontekście o zobowiązaniu UE do przydzielenia 

co najmniej 20 % swojej ODA na rozwój społeczny i włączenie społeczne oraz zwraca się 

o potwierdzenie zobowiązania w tym zakresie; apeluje do Komisji o zrealizowanie 

zalecenia Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD zakładającego osiągnięcie wielkości 

rocznej dotacji na poziomie 86 % łącznych zobowiązań w zakresie ODA; apeluje o 

ochronę ODA przed rozdrobnieniem i o przestrzeganie uzgodnionych na szczeblu 

międzynarodowym zasad skuteczności rozwoju przez utrzymanie jej podstawowego celu, 

którym jest likwidacja ubóstwa, i skupienie się na krajach najsłabiej rozwiniętych oraz 

kwestiach dotyczących niestabilności; przypomina, że w ramach rozszerzonej agendy na 

rzecz rozwoju konieczne jest wyjście poza relację darczyńca/beneficjent;  

7. podkreśla, że nauka, technologia i innowacje to kluczowe środki wdrażania celów 

zrównoważonego rozwoju, jako że napędzają one rozwój społeczny i gospodarczy oraz 

mogą zapewnić ratujące życie rozwiązania w zakresie chorób zaniedbanych i związanych 

z ubóstwem; apeluje do Komisji i państw członkowskich o poprawę warunków 

finansowych i politycznych, tak aby możliwe było promowanie nauki, technologii i 

innowacji za pośrednictwem współpracy na rzecz rozwoju; 

8.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do potwierdzenia zaangażowania w zakresie 

programu spójności polityki na rzecz rozwoju (PCD), który w znaczący sposób 

przyczynia się do zwiększania spójności polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju 

(PCSD), jako że mają one kluczowe znaczenie dla pomyślnego zrealizowania celów 

zrównoważonego rozwoju; podkreśla w szczególności, że całość polityki UE, przede 

wszystkim polityka. w zakresie handlu, migracji, rolnictwa i energii, musi być spójna z 

art. 208 TFUE i nie może naruszać praw człowieka ani zdolności państw trzecich do 

osiągnięcia zrównoważonego rozwoju; podkreśla potrzebę usprawnienia mechanizmów 

związanych z PCD i PCSD we wszystkich instytucjach UE, a także w ramach procesu 
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kształtowania jej polityki, jak również zapewnienia, by zasada ta była odpowiednio 

respektowana w regularnie dokonywanych publicznych ocenach wpływu oraz przez 

wdrożenie odpowiednich mechanizmów w zakresie rozliczalności, ograniczania oraz 

dochodzenia roszczeń;  

9. apeluje do UE oraz państw członkowskich o skuteczne uwzględnienie aspektu łagodzenia 

zmiany klimatu oraz przystosowania się do niej w strategiach politycznych na rzecz 

rozwoju; podkreśla konieczność promowania transferów technologii w dziedzinie 

efektywności energetycznej oraz czystych technologii, jak również wspierania inwestycji 

w niewielkie, pozasieciowe projekty dotyczące energii ze źródeł odnawialnych; apeluje do 

UE o zwiększenie wsparcia dla rolnictwa zrównoważonego, tak aby przeciwdziałać 

zmianie klimatu, skupiając się głównie na niewielkich gospodarstwach rolnych, 

dywersyfikacji upraw, agroleśnictwie oraz praktykach agroekologicznych; 

10. podkreśla rolę Forum Politycznego Wysokiego Szczebla w zakresie działań następczych 

oraz przeglądu celów zrównoważonego rozwoju i wzywa Komisję i Radę do uznania 

wiodącej roli UE polegającej na opracowaniu i wdrażaniu programu działań do roku 2030 

przez uzgodnienie wspólnych stanowisk UE oraz wspólnej sprawozdawczości UE w 

oparciu o skoordynowaną sprawozdawczość państw członkowskich i instytucji UE przed 

rozpoczęciem Forum Politycznego Wysokiego Szczebla pod auspicjami Zgromadzenia 

Ogólnego; zachęca Komisję do sporządzenia bilansu podjętych działań w ramach 

najbliższego forum politycznego wysokiego szczebla oraz w związku z określonymi 

celami zrównoważonego rozwoju, które będą poddawane przeglądowi; 

11. apeluje o utworzenie w Parlamencie Europejskim mechanizmu koordynacji opartego na 

współpracy pomiędzy komisjami w celu nadzorowania i podejmowania działań 

następczych w odniesieniu do realizacji przez UE jej zobowiązań określonych w 

programie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030; podkreśla, że 

Parlament musi zobowiązać się do utworzenia tego typu struktur koordynacyjnych (np. 

coroczne sporządzanie bilansu działań w ramach posiedzenia plenarnego PE na podstawie 

sprawozdań w sprawie postępów, grupa punktów kontaktowych we wszystkich komisjach 

lub specjalny zespół międzypartyjny) oraz wyznaczenia na najwyższym możliwym 

szczeblu osoby albo osób odpowiedzialnych za zarządzanie tym wysiłkiem 

koordynacyjnym; 

12. podkreśla, że trzy wymiary zrównoważonego rozwoju – środowiskowy, gospodarczy i 

społeczny – są ze sobą ściśle powiązane i podkreśla, że zrównoważony rozwój 

gospodarczy ma istotne znaczenie dla środowiska naturalnego; podkreśla, że promowanie 

dobrego zarządzania, praworządności i praw człowieka ma kluczowe znaczenie nie tylko 

dla zrównoważonego rozwoju społecznego, ale także dla odpowiedzialnego 

wykorzystywania zasobów naturalnych oraz ochrony środowiska; apeluje do Komisji o 

zainicjowanie szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej, o wspólną pracę ze 

stronami trzecimi w zakresie budowania odporności i zdolności do przystosowania się do 

niekorzystnych skutków zmiany klimatu, rozwijania zrównoważonych, niskoemisyjnych 

ścieżek rozwoju oraz przyspieszania procesu ograniczania światowych emisji gazów 

cieplarnianych zgodnie z trzynastym celem zrównoważonego rozwoju oraz Ramową 

konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu;  

13. uważa, że wspieranie pokoju, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w krajach rozwijających 
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się ma kluczowe znaczenie; podkreśla, że finansowanie wydatków związanych z 

bezpieczeństwem, które nie stanowi oficjalnej pomocy rozwojowej, musi pochodzić z 

instrumentów innych niż Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, 

Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) lub wszelkie pozostałe mechanizmy korzystające z 

tych instrumentów; 

14. dostrzega rolę sektora prywatnego, przede wszystkim lokalnych mikroprzedsiębiorstw i 

MŚP, we wdrażaniu programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, a 

w szczególności jego odpowiedzialność za dążenie do zrównoważonych wzorów 

konsumpcji i produkcji w Europie i na świecie; przypomina, że finansowanie prywatne 

może być uzupełnieniem finansowania publicznego, lecz nie może go zastąpić; zwraca się 

do Komisji, aby promowała wiążące zobowiązania w odniesieniu do rozliczalności 

przedsiębiorstw oraz przejrzystości w celu zagwarantowania, że wkład sektora 

prywatnego jest w pełni zgodny z programem  działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 

do roku 2030, poprzez przestrzeganie jasnych norm środowiskowych, socjalnych i z 

zakresu praw człowieka oraz zgodności z zasadami odpowiedzialnego finansowania oraz 

wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka; przypomina tutaj również o 

konieczności dokonywania ocen ex ante i ex post w odniesieniu do wyników działań w 

zakresie rozwoju podejmowanych wspólnie z sektorem prywatnym;  

15. podkreśla, że zapewnienie sprawiedliwości i przejrzystości podatkowej, zwalczanie 

uchylania się od opodatkowania, likwidowanie nielegalnych przepływów finansowych i 

rajów podatkowych wraz z poprawą w zakresie zarządzania finansami publicznymi, 

zrównoważonym wzrostem gospodarczym oraz zwiększeniem mobilizacji zasobów 

krajowych jest kluczowe z punktu widzenia finansowania programu działań na rzecz 

zrównoważonego rozwoju do roku 2030; wzywa UE do stworzenia unijnego programu 

finansowania (DEVETAX 2030), aby zapewnić specjalną pomoc w tworzeniu struktur 

podatkowych we wschodzących gospodarkach rynkowych oraz aby wesprzeć kraje 

rozwijające się w utworzeniu nowych urzędów podatkowych na szczeblu regionalnym; 

ponownie wzywa do wprowadzenia globalnego podatku od transakcji finansowych, aby 

umożliwić stawienie czoła światowym wyzwaniom związanym z ubóstwem, a także 

wzywa do zbadania efektu mnożnikowego w krajach rozwijających się, wywołanego 

przez wszystkie krajowe i unijne systemy i przepisy podatkowe, oraz do utrzymania 

zasady spójności polityki na rzecz rozwoju jako elementu uwzględnianego przy 

stanowieniu prawa w tej dziedzinie; 

16. podkreśla znaczenie sprawiedliwych i etycznych umów o wolnym handlu oraz wzywa UE 

do ukształtowania swojej strategii politycznej w zakresie handlu zgodnie z programem 

działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, przy jednoczesnym 

poszanowaniu przestrzeni politycznej krajów trzecich w obszarze regulacji, w celu 

wspierania zrównoważonego rozwoju, praw człowieka, wysokich norm społecznych i 

środowiskowych, zrównoważonej konsumpcji i integracji regionalnej oraz zwalczania 

ubóstwa, nierówności i korupcji;  

17. odnotowuje problemy wynikające z gwałtownego rozrostu megamiast i powodowanych 

przez to zjawisko wyzwań w zakresie zrównoważenia społecznego i środowiskowego; 

wzywa do zrównoważonego rozwoju regionalnego i przypomina, że ożywiona działalność 

gospodarcza na obszarach wiejskich, w miasteczkach i w mniejszych miastach zmniejsza 

presję na migrację do wielkich ośrodków miejskich, łagodząc problemy związane z 
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niekontrolowaną urbanizacją i migracją; podkreśla, że zdecentralizowane struktury 

regionalne wspierają obieg ograniczonych składników pokarmowych, takich jak fosfor, z 

miast z powrotem do produkcji rolnej; 

18. apeluje do Komisji o promowanie zrównoważonych globalnych łańcuchów wartości przez 

wprowadzenie systemów należytej staranności dla przedsiębiorstw, zwracając szczególną 

uwagę na ich łańcuchy dostaw, co zachęciłoby je przy tym do inwestowania w sposób 

bardziej odpowiedzialny oraz stymulując skuteczne włączanie do umów handlowych 

rozdziałów dotyczących zrównoważonego rozwoju, m.in. w zakresie działań 

antykorupcyjnych, przejrzystości, zwalczania unikania opodatkowania i 

odpowiedzialnego prowadzenia działalności; 

19. wzywa Komisję i państwa członkowskie do ponownego dostosowania ich podejścia do 

kwestii migracji z myślą o rozwijaniu polityki migracji zgodnie z celem zrównoważonego 

rozwoju 10 i opartym na faktach postrzeganiu migrantów i osób ubiegających się o azyl 

oraz przeciwdziałaniu ksenofobii i dyskryminacji wobec migrantów, jak i ze względu na 

inwestycje w kluczową siłę napędową dla rozwoju społecznego; ponownie wyraża 

zaniepokojenie faktem, że nowe strategie i instrumenty finansowe odnoszące się do 

przyczyn nielegalnej i przymusowej migracji mogą zostać wdrożone ze szkodą dla celów 

rozwoju, i zwraca się o przyznanie Parlamentowi Europejskiemu silniejszej roli 

kontrolnej, tak aby zapewnić, by nowe narzędzia finansowania były zgodne z podstawą 

prawną, zasadami i zobowiązaniami UE, w szczególności w odniesieniu do programu 

działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030; odrzuca ideę, by 

uwarunkowanie pomocy kontrolami granicznymi, zarządzaniem przepływami 

migracyjnymi oraz umowami o readmisji były podstawami partnerstwa i współpracy na 

rzecz rozwoju z państwami trzecimi; 

20. przyjmuje z zadowoleniem nacisk na inwestycje w młodzież, jako że cele 

zrównoważonego rozwoju są realizowanie głównie za jej pośrednictwem; podkreśla 

konieczność wykorzystania dywidendy demograficznej krajów rozwijających się za 

pomocą odpowiednich strategii społecznych oraz inwestycji w kształcenie i zdrowie 

młodzieży – w tym zdrowie seksualne i reprodukcyjne – oraz w kształcenie; podkreśla 

szansę na to, by w końcu osiągnąć postęp w zakresie równości kobiet i mężczyzn oraz 

wzmocnienia pozycji kobiet jako zasadniczego elementu spójności polityki na rzecz 

rozwoju i wzywa UE, aby uwzględniać te działania we wszystkich obszarach działań 

zewnętrznych; uznaje, że te kluczowe czynniki rozwoju społecznego i rozwoju kapitału 

ludzkiego muszą być priorytetem w celu zagwarantowania zrównoważonego rozwoju;  

21. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący stworzenia platformy UE dla 

wielu zainteresowanych stron, która ma odgrywać rolę w działaniach następczych i 

wymianie najlepszych praktyk w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju w 

poszczególnych sektorach; podkreśla potrzebę prowadzenia procesu otwartych konsultacji 

ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i społeczeństwem obywatelskim w 

szczególności, w roli aktywnego partnera w procesie planowania, wdrażania, 

monitorowania i przeglądu programu działań do roku 2030; zachęca Komisję i państwa 

członkowskie do inwestowania w ukierunkowane programy kształcenia i kampanie w celu 

podnoszenia świadomości obywateli na temat programu działań do roku 2030. 
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