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Szanowny Panie Przewodniczący!

W ramach procedury podanej w przedmiocie tego pisma zwrócono się do Komisji Rozwoju o 
wydanie opinii na użytek komisji, której Pan przewodniczy. W ramach procedury pisemnej 
komisja podjęła decyzję o przedstawieniu tej opinii w formie pisma.

Komisja Rozwoju zbadała tę kwestię na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2020 r. Na tym samym 
posiedzeniu komisja postanowiła zwrócić się do Komisji Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w projekcie rezolucji przedstawionych poniżej 
wskazówek.

Z wyrazami szacunku

Tomas Tobé
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WSKAZÓWKI

1. wzywa Radę do sfinalizowania swoich mandatów negocjacyjnych dotyczących nowych 
wieloletnich ram finansowych (WRF), jak również Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR);

2. podkreśla, że stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu w sprawie ISWMR zostało 
przyjęte w dniu 4 marca 2019 r., a jego mandat dotyczący ISWMR został ponownie 
potwierdzony w dniu 8 października 2019 r.; przypomina stanowisko Parlamentu, 
zgodnie z którym 45% całkowitego budżetu w ramach ISWMR należy przeznaczać na 
cele klimatyczne, zarządzanie środowiskowe i ochronę środowiska, różnorodność 
biologiczną, przeciwdziałanie pustynnieniu oraz zwalczanie podstawowych przyczyn 
migracji i przymusowego wysiedlania, a także kładzie silny nacisk na propagowanie 
demokracji, praworządności i praw człowieka, w tym praw kobiet, dzieci, uchodźców, 
przesiedleńców, osób LGTBI, osób niepełnosprawnych, społeczności tubylczych oraz 
mniejszości etnicznych i religijnych;

3. zwraca uwagę, że poprawa spójności między państwami członkowskimi, pogłębienie 
solidarności z naszymi partnerami i wdrażanie Agendy 2030 będą naszymi głównymi 
celami w nadchodzącej procedurze budżetowej;

4. ponownie podkreśla, że Unia i jej państwa członkowskie muszą dotrzymać swoich 
wspólnych zobowiązań, zwłaszcza jeżeli chodzi o realizację celu 0,7% ODA/DNB, 
celów zrównoważonego rozwoju i porozumienia paryskiego[1], a także celów 
dotyczących opieki zdrowotnej, edukacji i równości płci;

5. wzywa do wdrożenia ustanowionej w art. 208 TFUE zasady spójności polityki na rzecz 
rozwoju, a także do jednoznacznego ustalenia kompetencji poszczególnych organów 
UE przy realizacji zobowiązań w zakresie spójności polityki;

6. przypomina, że Unia musi być gotowa do zwalczania COVID-19 w skali globalnej 
poprzez wspieranie krajów partnerskich; podkreśla, że fundusze UE muszą być 
wdrażane w sposób dowodzący międzynarodowej solidarności z najbardziej podatnymi 

[1] Ze szczególnym uwzględnieniem art. 100 rezolucji w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu (teksty przyjęte, 
P9_TA (2020)0005): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_PL.pdf 
„100. z zadowoleniem przyjmuje koncepcję „Nie szkodzić” i zobowiązanie Komisji do zadbania o to, by 
wszystkie działania UE pomogły jej w osiągnięciu zrównoważonej przyszłości i sprawiedliwej transformacji, w 
tym dzięki wykorzystaniu zielonych narzędzi budżetowych, oraz do odpowiedniego uaktualnienia wytycznych w 
sprawie lepszego stanowienia prawa; domaga się spójnego podejścia do wdrażania porozumienia paryskiego, 
Konwencji o różnorodności biologicznej i Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, zarówno w polityce 
wewnętrznej, jak i zewnętrznej; wzywa Komisję do wspierania państw członkowskich w pełnym i prawidłowym 
wdrażaniu obecnego i przyszłego prawodawstwa w dziedzinie środowiska i klimatu na ich terytorium oraz do 
dopilnowania wyciągania konsekwencji w przypadku nieprzestrzegania przepisów”;
a także art. 54 rezolucji w sprawie COP25 (teksty przyjęte, P9_TA (2019)0079): 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0079_PL.pdf 
„54. podkreśla, że budżet UE powinien być spójny z zobowiązaniami międzynarodowymi dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju oraz ze średnio- i długoterminowymi celami klimatycznymi i energetycznymi, a także 
nie powinien wywoływać skutków sprzecznych z tymi celami ani utrudniać ich wypełniania; w związku z tym 
wzywa Komisję do zapewnienia, aby inwestycje UE nie wpływały szkodliwie na klimat i różnorodność 
biologiczną, oraz do zaproponowania w stosownych przypadkach zharmonizowanych wiążących przepisów; 
wzywa Komisję do dopilnowania, aby kolejne wieloletnie ramy finansowe były w pełni zgodne z 
porozumieniem paryskim oraz aby żadne wydatki nie były sprzeczne z tym porozumieniem”;
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na zagrożenia krajami na świecie; uważa, że UE musi zwiększyć swoje wsparcie dla 
WHO i UNHCR; apeluje o wsparcie UE dla niestabilnych systemów opieki zdrowotnej 
w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji;

7. wzywa UE do wspierania współpracy i kontaktów wielostronnych w celu 
wypracowania skoordynowanych międzynarodowych rozwiązań w odpowiedzi na 
kryzys COVID-19; uważa, że UE i państwa członkowskie muszą zaapelować do 
wielostronnych organizacji finansowych o czasowe zawieszenie lub nawet o rozważenie 
częściowego anulowania spłaty finansowych zobowiązań publicznoprawnych, tak aby 
można było dostosować egzekucję spłaty zadłużenia do naszego najważniejszego 
priorytetu, jakim jest zwalczanie COVID-19; uważa, że w sytuacji, gdy wiele krajów w 
Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji ma poważne trudności z zapewnieniem podstawowej 
opieki zdrowotnej dla ogromnej liczby ludności w trakcie kryzysu sanitarnego, UE i 
wspólnota międzynarodowa muszą zmniejszyć wszystkie obciążenia wpływające na 
zdolność krajów partnerskich do radzenia sobie z pandemią.


