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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zdecydowanie sprzeciwia się zmniejszeniu przez Radę Europejską środków na 
Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (NDICI) i 
ubolewa nad odrzuceniem przez Radę dodatkowych 10,5 mld EUR dla NDICI i 5 mld 
EUR na pomoc humanitarną z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy 
(NextGenerationEU) w ramach reakcji na pandemię COVID-19; podkreśla, że jest to 
nielogiczne i niedopuszczalne w obliczu pandemii, która dotyka szczególnie 
najsłabszych i ma katastrofalne skutki dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju, w 
tym dla likwidacji ubóstwa i zmniejszenia nierówności, a także kryzysów 
humanitarnych i stale pogłębiającego się kryzysu klimatycznego, przy czym ten ostatni 
wymaga silniejszego wsparcia na rzecz globalnej realizacji porozumienia paryskiego i 
wzmocnienia zewnętrznego wymiaru Europejskiego Zielonego Ładu; uważa, że w 
czasie, gdy państwom członkowskim bardzo trudno jest osiągnąć porozumienie w 
sprawie wspólnej polityki migracyjnej, zmniejszanie środków budżetowych 
przeznaczonych na zwalczanie wyżej wymienionych strukturalnych przyczyn 
niekontrolowanej migracji jest absolutnie niespójne i podważa rolę Unii jako podmiotu 
międzynarodowego promującego stabilność i prawa człowieka;

2. nalega na konieczność wprowadzenia zróżnicowanego zestawu linii budżetowych dla 
NDICI, który zapewni przejrzystość, przewidywalność, odpowiedzialność i odpowiedni 
wpływ Parlamentu; przypomina, że negocjacje w sprawie NDICI nadal trwają i że 
dostosowania m.in. w odniesieniu do nowego partnerstwa Afryka–UE muszą znaleźć 
odzwierciedlenie w NDICI i jego odpowiednich liniach budżetowych;

3. zauważa, że po raz pierwszy od lat 90. XX wieku przewiduje się spadek wskaźników 
rozwoju społecznego; przypomina o pilnej potrzebie inwestowania w integrację 
społeczną i rozwój społeczny, aby wspierać i wzmacniać świadczenie podstawowych 
usług socjalnych, takich jak opieka zdrowotna, edukacja (w szczególności ponowne 
otwieranie szkół oraz możliwości w zakresie uczenia się na odległość), żywienie, 
bezpieczeństwo żywnościowe, woda, higiena i urządzenia sanitarne oraz ochrona 
socjalna, zwłaszcza dla osób najbardziej zmarginalizowanych, z naciskiem na kobiety, 
dzieci i osoby niepełnosprawne;

4. podkreśla pilną potrzebę zacieśnienia współpracy na rzecz rozwoju w zakresie zdrowia, 
wysokiej jakości programów kształcenia na odległość i kształcenia integracyjnego oraz 
dostosowania do zmian klimatu i ich łagodzenia, a także różnorodności biologicznej, 
żywienia, zrównoważonego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego, ponieważ 
pandemia pogarsza tendencję wzrostową w zakresie głodu na świecie; zwraca uwagę, że 
w związku z tym ogromne znaczenie ma wspieranie i wzmacnianie rozwoju 
instytucjonalnego oraz kształcenie w celu powiększenia wykwalifikowanej siły 
roboczej; stwierdza, że niezbędna jest znacznie wyższa kwota dla linii budżetowych 
dotyczących ludzi, planety, dobrobytu i partnerstwa, niż kwota w linii „Globalne 
wyzwania” w projekcie budżetu;

5. zachęca do wzmocnienia zdecentralizowanej współpracy z władzami lokalnymi i 
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współpracy trójstronnej w celu wsparcia wdrażania celów zrównoważonego rozwoju 
oraz odbudowy po pandemii COVID-19;

6. zauważa, że partnerstwu UE–Afryka przypisano znaczenie geopolityczne i że 
współpraca z Afryką odgrywa ważną rolę w osiąganiu celów klimatycznych i 
energetycznych; podkreśla znaczenie ukierunkowania inwestycji na gospodarkę 
bezemisyjną poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii i ułatwianie transferu 
technologii, jak na przykład energii słonecznej lub gazu ekologicznego, łącznie z 
aspektami infrastruktury i jakości sieci połączeń;

7. zauważa, że zwiększenie środków w rozdziale dotyczącym pomocy humanitarnej nadal 
pozostawia ogromną lukę w stosunku do ostatecznej kwoty w 2019 r.; zwraca uwagę, że 
potrzeby związane z pandemią, klęskami żywiołowymi i przesiedleniami, jak również 
inne potrzeby będą rosnąć, a nie się zmniejszać, co będzie wymagało zwiększenia 
środków na pomoc humanitarną, aby móc zaspokajać rosnące potrzeby;

8. podkreśla konieczność wprowadzenia zabezpieczeń przeciw wykluczeniu 
wewnętrznego lub zewnętrznego wykorzystania rezerwy na rzecz solidarności i pomocy 
nadzwyczajnej;

9. podkreśla potrzebę parlamentarnego nadzoru nad rezerwą na globalne wyzwania i 
priorytety; podkreśla, że rezerwa ta może istnieć w budżecie rocznym tylko pod 
warunkiem, że decyzje o uruchomieniu środków będą podejmowane w drodze aktów 
delegowanych w celu sfinansowania konkretnych geograficznych i tematycznych linii 
budżetowych oraz linii budżetowych przewidzianych w związku z potrzebą szybkiego 
reagowania;

10. podkreśla potrzebę zapewnienia finansowania inicjatywy „Wolontariusze pomocy UE” 
na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 375/20141, w 
przypadku ewentualnego impasu w trwających negocjacjach w sprawie programu 
„Europejski Korpus Solidarności”, ponieważ wolontariusze odgrywają ważną rolę w 
dostarczaniu pomocy humanitarnej i mogą przyczynić się do zwiększenia zdolności 
Unii do zaspokojenia dodatkowych potrzeb humanitarnych w obliczu pandemii 
COVID-19.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 375/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające 
Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej („inicjatywa »Wolontariusze pomocy UE«”) (Dz.U. L 122 
z 24.4.2014, s. 1). 
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