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Poprawka 1
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Umocowanie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając 17. posiedzenie 
Komitetu Sterującego przed posiedzeniem 
wysokiego szczebla globalnego 
partnerstwa w 2019 r. (26–27 marca 2019 
r., Kampala, Uganda);

Or. en

Poprawka 2
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję ONZ o 
prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 
r.;

Or. en

Poprawka 3
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Umocowanie 9 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady z 
dnia 26 października 2015 r. dotyczące 
unijnego planu działania w sprawie 
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równości płci na lata 2016–20201a;
_________________
1a 
https://www.consilium.europa.eu/media/2
4467/st13201-en15.pdf

Or. en

Poprawka 4
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady 
dotyczące unijnego planu działania w 
sprawie równości płci na lata 2016–
20201a;
_________________
1a 
https://www.consilium.europa.eu/media/2
4467/st13201-en15.pdf

Or. en

Poprawka 5
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Umocowanie 9 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wspólny dokument 
roboczy służb Komisji pt. „Równość płci i 
wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu 
dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków 
zewnętrznych UE w latach 2016–2020” 
(SWD(2015)0182);
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Or. en

Poprawka 6
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
z 2012 r. pt. „Korzenie demokracji i 
zrównoważonego rozwoju: Współpracy 
Europy ze społeczeństwem obywatelskim 
w dziedzinie stosunków zewnętrznych”;

Or. en

Poprawka 7
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Umocowanie 15 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
pt. „Korzenie demokracji i 
zrównoważonego rozwoju: Współpraca 
Europy ze społeczeństwem obywatelskim 
w dziedzinie stosunków zewnętrznych” 
(COM(2012)0492);

Or. en

Poprawka 8
Tomas Tobé, György Hölvényi, Hildegard Bentele
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Umocowanie 16 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając badanie pt. 
„Effective Development Cooperation – 
Does the EU deliver?: Detailed Analysis 
of EU Performance” [Skuteczna 
współpraca na rzecz rozwoju: Czy UE 
zdaje egzamin? Szczegółowa analiza 
wyników UE] zlecone przez Komisję 
Europejską i opublikowane w maju 2020 
r.1a;
_________________
1a https://ec.europa.eu/international-
partnerships/system/files/eu-development-
effectiveness-monitoring-report-
2020_en.pdf

Or. en

Poprawka 9
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Umocowanie 16 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając badanie z maja 
2020 r. dotyczące skuteczności 
finansowania mieszanego pt. „The use of 
development funds for de-risking private 
investment: how effective is it in 
delivering development results?” 
[Wykorzystywanie funduszy rozwojowych 
do zmniejszenia ryzyka inwestycji 
prywatnych: jaka jest jego skuteczność w 
osiąganiu wyników pod względem 
rozwoju?];

Or. en

Poprawka 10
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
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González

Projekt rezolucji
Umocowanie 19 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
pt. „Wzmocnienie pozycji samorządów 
lokalnych w krajach partnerskich w celu 
poprawy zarządzania i zwiększenia 
skuteczności w dziedzinie rozwoju” 
(COM(2013)0280);

Or. en

Poprawka 11
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Umocowanie 24 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 6 października 2015 r. w sprawie roli 
władz lokalnych w krajach rozwijających 
się we współpracy na rzecz rozwoju1b;
_________________
1b 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2015-0336_PL.html

Or. en

Poprawka 12
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 28 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka
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– uwzględniając komunikat Komisji 
z 2013 r. pt. „Wzmocnienie pozycji 
samorządów lokalnych w krajach 
partnerskich w celu poprawy zarządzania 
i zwiększenia skuteczności w dziedzinie 
rozwoju”;

Or. en

Poprawka 13
Catherine Chabaud, Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Jan-Christoph Oetjen, 
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Umocowanie 37 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 6 października 2015 r. w sprawie roli 
władz lokalnych w krajach rozwijających 
się we współpracy na rzecz rozwoju1 a,
_________________
1 a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
5IP0336&from=PT

Or. fr

Poprawka 14
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 28 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje wcześniejsze 
rezolucje, w szczególności rezolucję z dnia 
6 października 2015 r. w sprawie roli 
władz lokalnych w krajach rozwijających 
się we współpracy na rzecz rozwoju1a;
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_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2015-0336_PL.html

Or. en

Poprawka 15
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 31 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając zalecenie Komitetu 
Pomocy Rozwojowej z dnia 22 lutego 2019 
r. w sprawie powiązania między aspektami 
humanitarnymi, rozwojowymi i 
pokojowymi;

Or. en

Poprawka 16
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 18 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wspólny komunikat 
Komisji Europejskiej z dnia 9 marca 2020 
r. pt. „Towards a Comprehensive Strategy 
with Africa” [W dążeniu do kompleksowej 
strategii z udziałem Afryki]; 

Or. en

Poprawka 17
Erik Marquardt
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 33 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
toczących się negocjacji na temat nowej 
umowy o partnerstwie między Unią 
Europejską a grupą państw Afryki, 
Karaibów i Pacyfiku1a;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2019-0084_PL.html

Or. en

Poprawka 18
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Stéphane Bijoux, Chrysoula 
Zacharopoulou, Charles Goerens, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Umocowanie 35 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
OECD z dnia 24 czerwca 2020 r. pt. „The 
impact of the coronavirus (COVID-19) 
crisis on development finance” [Wpływ 
kryzysu wywołanego przez koronawirusa 
(COVID-19) na finansowanie rozwoju]24a;
_________________
24a 
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-
responses/the-impact-of-the-coronavirus-
covid-19-crisis-on-development-finance-
9de00b3b/

Or. en
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Poprawka 19
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 35 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
konferencji ONZ w sprawie zmiany 
klimatu 2019 (COP25) w Madrycie 
(Hiszpania)1a;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2019-0079_PL.html

Or. en

Poprawka 20
Catherine Chabaud, Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Jan-Christoph Oetjen, 
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Umocowanie 37 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając porozumienie 
paryskie i 21. Konferencję Stron Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie Zmian Klimatu (COP 21) oraz 11. 
Konferencję Stron służącą jako spotkanie 
Stron protokołu z Kioto (CMP 11), które 
odbyły się w Paryżu (Francja) w dniach 
30 listopada–11 grudnia 2015 r.,

Or. fr

Poprawka 21
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Umocowanie 35 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu1a;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0005_PL.html

Or. en

Poprawka 22
Catherine Chabaud, Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Jan-Christoph Oetjen, 
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Umocowanie 37 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
specjalne Międzyrządowego Zespołu ds. 
Zmian Klimatu (IPCC) w sprawie 
oceanów, kriosfery i zmiany klimatu z 
dnia 25 września 2019 r.,

Or. fr

Poprawka 23
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że otoczenie 
globalne staje się coraz bardziej złożone 
i niepewne, narastają konflikty 
i geopolityczna rywalizacja, a klęski 

A. mając na uwadze, że otoczenie 
globalne pozostaje jak zawsze złożone 
i niepewne, liczne przypadki 
sprzeniewierzenia pomocy, nieskuteczność 
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żywiołowe występują częściej i są 
poważniejsze, szczególnie w krajach 
rozwijających się, co ma wpływ na osoby 
najbardziej podatne na zagrożenia; mając 
na uwadze, że pokazuje to, iż konieczne 
jest wzmocnienie wielostronności i 
dalszych działań na rzecz zwiększenia 
skuteczności i oddziaływania europejskiej 
pomocy;

wielu interwencji pomocowych w zakresie 
zaspokajania potrzeb docelowych 
beneficjentów oraz potrzeby ujawnione w 
państwach europejskich w związku z 
pandemią COVID-19 pokazują, iż 
konieczne są dalsze działania na rzecz 
zwiększenia skuteczności i oddziaływania 
pomocy;

Or. en

Poprawka 24
Chrysoula Zacharopoulou, Stéphane Bijoux, Jan-Christoph Oetjen, Catherine 
Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że otoczenie 
globalne staje się coraz bardziej złożone 
i niepewne, narastają konflikty 
i geopolityczna rywalizacja, a klęski 
żywiołowe występują częściej i są 
poważniejsze, szczególnie w krajach 
rozwijających się, co ma wpływ na osoby 
najbardziej podatne na zagrożenia; mając 
na uwadze, że pokazuje to, iż konieczne 
jest wzmocnienie wielostronności 
i dalszych działań na rzecz zwiększenia 
skuteczności i oddziaływania europejskiej 
pomocy;

A. mając na uwadze, że otoczenie 
globalne staje się coraz bardziej złożone 
i niepewne, narastają konflikty 
i geopolityczna rywalizacja, a skutki 
zmiany klimatu i utraty różnorodności 
biologicznej oraz klęski żywiołowe 
występują częściej i są poważniejsze, 
szczególnie w krajach rozwijających się, 
co ma wpływ na osoby najbardziej podatne 
na zagrożenia; mając na uwadze, że 
pokazuje to, iż konieczne jest wzmocnienie 
wielostronności i dalszych działań na rzecz 
zwiększenia skuteczności i oddziaływania 
europejskiej pomocy;

Or. fr

Poprawka 25
Stéphane Bijoux, Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens, Catherine Chabaud, 
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Motyw A
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Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że otoczenie 
globalne staje się coraz bardziej złożone 
i niepewne, narastają konflikty 
i geopolityczna rywalizacja, a klęski 
żywiołowe występują częściej i są 
poważniejsze, szczególnie w krajach 
rozwijających się, co ma wpływ na osoby 
najbardziej podatne na zagrożenia; mając 
na uwadze, że pokazuje to, iż konieczne 
jest wzmocnienie wielostronności 
i dalszych działań na rzecz zwiększenia 
skuteczności i oddziaływania europejskiej 
pomocy;

A. mając na uwadze, że otoczenie 
globalne staje się coraz bardziej złożone 
i niepewne, narastają konflikty 
i geopolityczna rywalizacja, a zmiany 
klimatu i klęski żywiołowe występują 
częściej i są poważniejsze, szczególnie 
w krajach rozwijających się, co ma wpływ 
na osoby najbardziej podatne na 
zagrożenia; mając na uwadze, że pokazuje 
to, iż konieczne jest wzmocnienie 
wielostronności i dalszych działań na rzecz 
zwiększenia skuteczności i oddziaływania 
europejskiej pomocy;

Or. fr

Poprawka 26
György Hölvényi

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że otoczenie 
globalne staje się coraz bardziej złożone 
i niepewne, narastają konflikty 
i geopolityczna rywalizacja, a klęski 
żywiołowe występują częściej i są 
poważniejsze, szczególnie w krajach 
rozwijających się, co ma wpływ na osoby 
najbardziej podatne na zagrożenia; mając 
na uwadze, że pokazuje to, iż konieczne 
jest wzmocnienie wielostronności i 
dalszych działań na rzecz zwiększenia 
skuteczności i oddziaływania europejskiej 
pomocy;

A. mając na uwadze, że otoczenie 
globalne staje się coraz bardziej złożone 
i niepewne, narastają konflikty, w 
szczególności nietolerancja religijna i 
ataki na mniejszości oraz geopolityczna 
rywalizacja, a klęski żywiołowe występują 
częściej i są poważniejsze, szczególnie 
w krajach rozwijających się, co ma wpływ 
na osoby najbardziej podatne na 
zagrożenia; mając na uwadze, że pokazuje 
to, iż konieczne jest wzmocnienie 
wielostronności i dalszych działań na rzecz 
zwiększenia skuteczności i oddziaływania 
europejskiej pomocy;

Or. en

Poprawka 27
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Stéphane Bijoux, Chrysoula 



AM\1214172PL.docx 15/121 PE658.707v01-00

PL

Zacharopoulou, Charles Goerens, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że świat 
dotknęła pandemia COVID-19; mając na 
uwadze, że wpływ tej pandemii na kraje 
rozwijające się i kraje korzystające z 
pomocy jest nadal niejasny; mając na 
uwadze, że skutki tej pandemii stanowią 
znaczne obciążenie dla zdolności 
pomocowych państw darczyńców i 
inwestorów prywatnych;

Or. en

Poprawka 28
Stéphane Bijoux, Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens, Catherine Chabaud, 
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że pandemia 
związana z COVID-19, która dotknęła 
wszystkie kraje niezależnie od ich poziomu 
rozwoju, ma skutki zdrowotne, ale również 
gospodarcze i społeczne; mając na 
uwadze, że pandemia ta ma wpływ na 
współpracę na rzecz rozwoju i wymaga 
zwiększonej skuteczności;

Or. fr

Poprawka 29
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Stéphane Bijoux, Chrysoula 
Zacharopoulou, Charles Goerens, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że obecna 
pandemia poważnie zakłóciła i może mieć 
długotrwały wpływ na turystykę, transport 
morski i inne sektory związane z 
oceanami, negatywnie wpływając na 
gospodarki wielu krajów rozwijających 
się, w tym państw najbardziej podatnych 
na zagrożenia, małych rozwijających się 
państw wyspiarskich i krajów najsłabiej 
rozwiniętych;

Or. en

Poprawka 30
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że skuteczność 
pomocy zależy od sposobu realizacji 
zasady spójności polityki na rzecz 
rozwoju; mając na uwadze, że należy 
kontynuować wysiłki na rzecz 
przestrzegania zasad spójności polityki na 
rzecz rozwoju, zwłaszcza w dziedzinie 
unijnej polityki migracyjnej, handlowej, 
klimatycznej i rolnej;

Or. en

Poprawka 31
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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Aa. mając na uwadze, że na przestrzeni 
lat, wraz z pojawieniem się nowych 
globalnych wyzwań, takich jak migracja, 
bezpieczeństwo żywnościowe, pokój i 
stabilność oraz zmiana klimatu, zmieniły 
się wyzwania rozwojowe;

Or. en

Poprawka 32
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że zasady 
skuteczności pomocy rozwojowej oraz 
wszystkie źródła finansowania rozwoju 
powinny być sprzężone w taki sposób, aby 
osiągnąć cele określone w porozumieniu 
paryskim;

Or. en

Poprawka 33
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że liczba 
ludności na świecie wzrasta szybciej niż 
dochód narodowy brutto (DNB), w 
szczególności w Afryce Subsaharyjskiej, 
gdzie oczekuje się dwukrotnego wzrostu 
liczby ludności w ciągu kolejnych 30 lat; 
mając na uwadze, że pomimo mocnego 
wzrostu gospodarczego, spowoduje to 
zwiększenie liczby osób żyjących 
w ubóstwie i osób bezrobotnych, co 

B. mając na uwadze, że liczba 
ludności na świecie wzrasta szybciej niż 
dochód narodowy brutto (DNB), w 
szczególności w Afryce Subsaharyjskiej, 
gdzie oczekuje się dwukrotnego wzrostu 
liczby ludności w ciągu kolejnych 30 lat; 
mając na uwadze, że pomimo mocnego 
wzrostu gospodarczego, spowoduje to 
zwiększenie liczby osób żyjących 
w ubóstwie i osób bezrobotnych, co 
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pokazuje, że konieczne jest pilne wsparcie 
państw rozwijających się w ich działaniach 
służących osiągnięciu celów 
zrównoważonego rozwoju;

pokazuje, że konieczne jest pilne wsparcie 
państw rozwijających się w ich działaniach 
służących osiągnięciu celów 
zrównoważonego rozwoju; mając na 
uwadze, że lukę w finansowaniu pomocy 
na cele zrównoważonego rozwoju szacuje 
się na 2,5 bln USD; mając na uwadze, że 
skuteczność pomocy będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla powodzenia Agendy 2030; 
mając na uwadze, że należy dokładniej 
zbadać rolę finansowania mieszanego w 
wypełnianiu tej luki;

Or. en

Poprawka 34
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że liczba 
ludności na świecie wzrasta szybciej niż 
dochód narodowy brutto (DNB), w 
szczególności w Afryce Subsaharyjskiej, 
gdzie oczekuje się dwukrotnego wzrostu 
liczby ludności w ciągu kolejnych 30 lat; 
mając na uwadze, że pomimo mocnego 
wzrostu gospodarczego, spowoduje to 
zwiększenie liczby osób żyjących 
w ubóstwie i osób bezrobotnych, co 
pokazuje, że konieczne jest pilne wsparcie 
państw rozwijających się w ich działaniach 
służących osiągnięciu celów 
zrównoważonego rozwoju;

B. mając na uwadze, że liczba 
ludności na świecie wzrasta szybciej niż 
dochód narodowy brutto (DNB), w 
szczególności w Afryce Subsaharyjskiej, 
gdzie oczekuje się dwukrotnego wzrostu 
liczby ludności w ciągu kolejnych 30 lat; 
mając na uwadze, że pomimo mocnego 
wzrostu gospodarczego, spowoduje to 
zwiększenie liczby osób żyjących 
w ubóstwie i osób bezrobotnych, co 
pokazuje, że konieczne jest pilne wsparcie 
państw rozwijających się w ich działaniach 
służących osiągnięciu celów 
zrównoważonego rozwoju; mając na 
uwadze, że region ten już teraz odczuwa 
zdrowotne i gospodarcze skutki pandemii 
COVID-19, szczególnie pod względem 
braku bezpieczeństwa żywnościowego, 
utraty dochodów i środków do życia oraz 
nadciągającego kryzysu zadłużeniowego;

Or. en
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Poprawka 35
Stéphane Bijoux, Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens, Catherine Chabaud, 
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że liczba 
ludności na świecie wzrasta szybciej niż 
dochód narodowy brutto (DNB), w 
szczególności w Afryce Subsaharyjskiej, 
gdzie oczekuje się dwukrotnego wzrostu 
liczby ludności w ciągu kolejnych 30 lat; 
mając na uwadze, że pomimo mocnego 
wzrostu gospodarczego, spowoduje to 
zwiększenie liczby osób żyjących 
w ubóstwie i osób bezrobotnych, co 
pokazuje, że konieczne jest pilne wsparcie 
państw rozwijających się w ich działaniach 
służących osiągnięciu celów 
zrównoważonego rozwoju;

B. mając na uwadze, że liczba 
ludności na świecie wzrasta szybciej niż 
dochód narodowy brutto (DNB), w 
szczególności w Afryce Subsaharyjskiej, 
gdzie oczekuje się dwukrotnego wzrostu 
liczby ludności w ciągu kolejnych 30 lat i 
liczba ta osiągnie 2,1 mld w 2050 r. i 3,8 
mld do końca stulecia; mając na uwadze, 
że pomimo mocnego wzrostu 
gospodarczego, spowoduje to zwiększenie 
liczby osób żyjących w ubóstwie i osób 
bezrobotnych, co pokazuje, że konieczne 
jest pilne wsparcie państw rozwijających 
się w ich działaniach służących osiągnięciu 
celów zrównoważonego rozwoju;

Or. fr

Poprawka 36
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że liczba 
ludności na świecie wzrasta szybciej niż 
dochód narodowy brutto (DNB), w 
szczególności w Afryce Subsaharyjskiej, 
gdzie oczekuje się dwukrotnego wzrostu 
liczby ludności w ciągu kolejnych 30 lat; 
mając na uwadze, że pomimo mocnego 
wzrostu gospodarczego, spowoduje to 
zwiększenie liczby osób żyjących 
w ubóstwie i osób bezrobotnych, co 

B. mając na uwadze, że liczba 
ludności na świecie wzrasta szybciej niż 
dochód narodowy brutto (DNB), w 
szczególności w Afryce Subsaharyjskiej, 
gdzie oczekuje się dwukrotnego wzrostu 
liczby ludności w ciągu kolejnych 30 lat; 
mając na uwadze, że pomimo mocnego 
wzrostu gospodarczego, spowoduje to 
zwiększenie liczby osób żyjących 
w ubóstwie i osób bezrobotnych, co 
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pokazuje, że konieczne jest pilne wsparcie 
państw rozwijających się w ich działaniach 
służących osiągnięciu celów 
zrównoważonego rozwoju;

pokazuje, że konieczne jest, po pierwsze, 
pilne wsparcie państw rozwijających się 
w ich działaniach na rzecz rozwiązania 
problemu przeludnienia, a po drugie, 
robienie postępów w osiąganiu celów 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 37
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że strategia UE 
dotycząca Afryki oparta na partnerstwie 
na zasadach równości oznacza 
uwzględnianie szczególnych obaw krajów 
afrykańskich pod względem 
dywersyfikacji gospodarczej, 
uprzemysłowienia, utraty dochodów 
rządowych i integracji regionalnej;

Or. en

Poprawka 38
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że nierówności 
między krajami są nadal bardzo duże, a 
nierówność niekorzystnie wpływa na 
skuteczność i efektywność pomocy;

Or. en
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Poprawka 39
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że zgodnie ze 
spójnością polityki na rzecz rozwoju 
polityka wewnętrzna i zewnętrzna UE i 
państw członkowskich nie powinna mieć 
negatywnego wpływu na kraje rozwijające 
się; mając na uwadze, że coraz większy 
nacisk kładzie się na wspieranie interesów 
związanych z polityką zewnętrzną UE oraz 
że pomoc zewnętrzna UE powinna nadal 
koncentrować się na skuteczności i 
efektywności rozwoju oraz na potrzebach 
krajów partnerskich, zgodnie z art. 208 
TFUE, który stanowi, że głównym celem 
polityki współpracy na rzecz rozwoju jest 
zmniejszenie i likwidacja ubóstwa;

Or. en

Poprawka 40
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Motyw B c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bc. mając na uwadze, że ważne jest 
wprowadzenie środków służących 
budowaniu i zwiększaniu odporności 
społeczności, w szczególności w 
niestabilnych krajach partnerskich, w 
krajach dotkniętych konfliktami lub 
klęskami żywiołowymi oraz w krajach 
przyjmujących uchodźców;
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Or. en

Poprawka 41
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Motyw B d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bd. mając na uwadze, że zdrowie i 
dobrostan dzieci to jeden z 
najważniejszych celów polityki w 
dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju;

Or. en

Poprawka 42
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Unia 
Europejska jako największy na świecie 
darczyńca oficjalnej pomocy rozwojowej, 
na którą w 2018 r. przeznaczono 
74,4 mld EUR, co stanowi nieomal 57 % 
oficjalnej pomocy rozwojowej na świecie 
ogółem, jest zaangażowana w promowanie 
skutecznej współpracy na rzecz rozwoju 
ukierunkowanej na położenie kresu 
wszystkim formom ubóstwa i nierówności, 
a także wspieranie partnerów rozwojowych 
w realizacji Agendy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030;

C. mając na uwadze, że Unia 
Europejska jako największy na świecie 
darczyńca oficjalnej pomocy rozwojowej, 
na którą w 2018 r. przeznaczono 
74,4 mld EUR, co stanowi nieomal 57 % 
oficjalnej pomocy rozwojowej na świecie 
ogółem, jest zaangażowana w promowanie 
skutecznej współpracy na rzecz rozwoju 
ukierunkowanej na położenie kresu 
wszystkim formom ubóstwa i nierówności, 
a także wspieranie partnerów rozwojowych 
w realizacji Agendy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030; mając na 
uwadze, że w 2019 r. członkowie DAC 
łącznie wydali tylko 0,3 % DNB na 
oficjalną pomoc rozwojową, a tylko pięciu 
z nich osiągnęło lub przekroczyło 
docelowy poziom wydatków (Zjednoczone 
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Królestwo, Szwecja, Dania, Luksemburg i 
Norwegia);

Or. en

Poprawka 43
György Hölvényi

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Unia 
Europejska jako największy na świecie 
darczyńca oficjalnej pomocy rozwojowej, 
na którą w 2018 r. przeznaczono 
74,4 mld EUR, co stanowi nieomal 57 % 
oficjalnej pomocy rozwojowej na świecie 
ogółem, jest zaangażowana w promowanie 
skutecznej współpracy na rzecz rozwoju 
ukierunkowanej na położenie kresu 
wszystkim formom ubóstwa i nierówności, 
a także wspieranie partnerów rozwojowych 
w realizacji Agendy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030;

C. mając na uwadze, że Unia 
Europejska, wraz z państwami 
członkowskimi, jako największy na świecie 
darczyńca oficjalnej pomocy rozwojowej, 
na którą w 2018 r. przeznaczono 
74,4 mld EUR, co stanowi nieomal 57 % 
oficjalnej pomocy rozwojowej na świecie 
ogółem, jest zaangażowana w promowanie 
skutecznej współpracy na rzecz rozwoju 
ukierunkowanej na położenie kresu 
wszystkim formom ubóstwa i nierówności, 
a także wspieranie partnerów rozwojowych 
w realizacji Agendy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030;

Or. en

Poprawka 44
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że zasady 
odpowiedzialności i dostosowania, 
koncentrujące się na wynikach, 
partnerstwie sprzyjającym włączeniu 
społecznemu, przejrzystości i 
rozliczalności, powinny leżeć u podstaw 

D. mając na uwadze, że zasady 
krajowej i demokratycznej 
odpowiedzialności i dostosowania, 
koncentrujące się na wynikach, 
partnerstwie sprzyjającym włączeniu 
społecznemu, przejrzystości i 
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wszystkich form współpracy na rzecz 
rozwoju;

rozliczalności, powinny leżeć u podstaw 
wszystkich form współpracy na rzecz 
rozwoju, aby zapewnić skuteczne i 
efektywne wykorzystanie funduszy 
rozwojowych w celu właściwego 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 45
Antoni Comín i Oliveres

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że zasady 
odpowiedzialności i dostosowania, 
koncentrujące się na wynikach, 
partnerstwie sprzyjającym włączeniu 
społecznemu, przejrzystości i 
rozliczalności, powinny leżeć u podstaw 
wszystkich form współpracy na rzecz 
rozwoju;

D. mając na uwadze, że zasady 
odpowiedzialności, dostosowania, 
adekwatności, stabilności, 
multilateralizmu i zapewnienia 
wystarczających środków, koncentrujące 
się na wynikach, partnerstwie sprzyjającym 
włączeniu społecznemu, przejrzystości i 
rozliczalności, powinny leżeć u podstaw 
wszystkich form współpracy na rzecz 
rozwoju;

Or. es

Poprawka 46
Stéphane Bijoux, Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens, Catherine Chabaud, 
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze rolę globalnego 
partnerstwa w sprawie skutecznej 
współpracy na rzecz rozwoju w 
promowaniu zasady skuteczności pomocy 
rozwojowej i jego trzy strategiczne 
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priorytety, które ukierunkują wkład 
partnerstwa w Dekadę Działań, czyli:
– skuteczność rozwoju w celu 
przyspieszenia postępu do 2030 r.,
– budowanie lepszych partnerstw,
– wykorzystywanie nadzoru na rzecz 
działania;

Or. fr

Poprawka 47
Tomas Tobé, György Hölvényi, Hildegard Bentele
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że badanie pt. 
„Effective Development Cooperation – 
Does the EU deliver?: Detailed Analysis 
of EU Performance” [Skuteczna 
współpraca na rzecz rozwoju: Czy UE 
zdaje egzamin? Szczegółowa analiza 
wyników UE] wskazuje na mniejsze 
dostosowanie państw członkowskich i 
instytucji Unii Europejskiej do zasad 
skuteczności i związanych z nimi 
wskaźników, w szczególności 
przewidywalności, wykorzystanie 
wskaźników pochodzących z ram wyników 
właściwych dla danego kraju 
partnerskiego, wykorzystujących systemy 
zarządzania finansami publicznymi 
krajów partnerskich i zobowiązania do 
zaangażowania rządów krajów 
partnerskich w ocenę projektów, oraz 
przejrzystą sprawozdawczość;

Or. en

Poprawka 48
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Barry 
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Andrews

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że polityka 
rozwojowa UE i partnerstwa UE na rzecz 
rozwoju muszą opierać się na trwałej 
politycznej i gospodarczej współpracy z 
partnerami na równych prawach, u 
podstaw której leży poszanowanie praw 
człowieka; mając na uwadze, że unijna 
polityka rozwojowa musi uwzględniać 
sytuację wysiedleńców, słabszych grup 
społecznych oraz migrantów i osób 
ubiegających się o azyl;

Or. en

Poprawka 49
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że raport 
GPEDC z 2019 r. wskazuje, że postęp w 
dążeniu do osiągnięcia celu 
zrównoważonego rozwoju 17.15 
„Szanować przestrzeń polityczną każdego 
państwa i wiodącą rolę rządów w 
stworzeniu i wdrożeniu polityki na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i eliminacji 
ubóstwa” jest niewielki, oraz mając na 
uwadze, że UE nie przyczynia się do 
poprawy tej sytuacji, ponieważ w coraz 
mniejszym stopniu wykorzystuje krajowe 
ramy wyników;

Or. en
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Poprawka 50
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że ze względu na 
nasilenie się przedłużających się kryzysów 
UE powinna kontynuować wysiłki na 
rzecz operacjonalizacji powiązania między 
aspektami humanitarnymi a rozwojowymi 
w celu osiągnięcia długotrwałych 
rezultatów;

Or. en

Poprawka 51
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że niezmiennym 
wyzwaniem pozostaje rozdrobnienie 
pomocy ze względu na wzrost liczby 
darczyńców i agencji niosących pomoc 
oraz brak koordynacji ich działań i 
projektów;

Or. en

Poprawka 52
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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Db. mając na uwadze, że w trakcie 
procesu programowania konieczne jest 
zagwarantowanie szeroko zakrojonych 
konsultacji w krajach partnerskich ze 
wszystkimi zainteresowanymi 
podmiotami: władzami lokalnymi, 
parlamentami narodowymi, 
społeczeństwem obywatelskim, lokalnymi 
organizacjami pozarządowymi, 
stowarzyszeniami kobiet, grupami 
marginalizowanymi, ONZ i jej agencjami, 
małymi i średnimi przedsiębiorstwami 
oraz sektorem prywatnym;

Or. en

Poprawka 53
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że bez 
oddolnego podejścia do rozwoju 
niemożliwe jest maksymalne zwiększenie 
wyników w zakresie rozwoju; mając na 
uwadze, że lepsza wymiana konkretnych 
przykładów i porad dotyczących udanych 
projektów na miejscu w krajach 
partnerskich pomoże w skutecznym 
wdrażaniu zasad i przyczyni się do 
pomyślnego osiągnięcia zamierzonych 
wyników;

Or. en

Poprawka 54
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Motyw D c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Dc. mając na uwadze, że skuteczne 
zaangażowanie sektora prywatnego 
powinno opierać się na pięciu zasadach z 
Kampali: integracyjnej odpowiedzialności 
kraju, wyników i ukierunkowanego 
wpływu, integracyjnego partnerstwa, 
przejrzystości i odpowiedzialności oraz 
niepozostawiania nikogo w tyle;

Or. en

Poprawka 55
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Motyw D d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dd. mając na uwadze, że w krajach 
partnerskich istnieje wiele innych 
podmiotów i darczyńców, którzy niosą 
pomoc humanitarną i rozwojową;

Or. en

Poprawka 56
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że chociaż 
instytucje Unii Europejskiej i państwa 
członkowskie dysponują dużymi zasobami 
danych i wiedzy fachowej w dziedzinie 
rozwoju, w dalszym ciągu nie dochodzi do 
ich dostatecznego udostępniania; mając na 
uwadze, że powinny być one bardziej 

E. mając na uwadze, że chociaż 
instytucje Unii Europejskiej i państwa 
członkowskie, a także władze lokalne i 
regionalne zaangażowane we współpracę 
na rzecz rozwoju, dysponują dużymi 
zasobami danych i wiedzy fachowej 
w dziedzinie rozwoju, w dalszym ciągu nie 
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dostępne i wykorzystywane w procesie 
kształtowania polityki;

dochodzi do ich dostatecznego 
udostępniania; mając na uwadze, że 
powinny być one bardziej dostępne 
i wykorzystywane w procesie 
kształtowania polityki;

Or. en

Poprawka 57
Tomas Tobé, György Hölvényi, Hildegard Bentele
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że chociaż 
instytucje Unii Europejskiej i państwa 
członkowskie dysponują dużymi zasobami 
danych i wiedzy fachowej w dziedzinie 
rozwoju, w dalszym ciągu nie dochodzi do 
ich dostatecznego udostępniania; mając na 
uwadze, że powinny być one bardziej 
dostępne i wykorzystywane w procesie 
kształtowania polityki;

E. mając na uwadze, że chociaż 
instytucje Unii Europejskiej i państwa 
członkowskie, władze lokalne i 
regionalne, a także organizacje 
międzynarodowe i organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, dysponują 
dużymi zasobami danych i wiedzy 
fachowej, w dalszym ciągu nie dochodzi 
do ich dostatecznego udostępniania; mając 
na uwadze, że powinny być one bardziej 
dostępne i wykorzystywane w procesie 
kształtowania polityki;

Or. en

Poprawka 58
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że chociaż 
instytucje Unii Europejskiej i państwa 
członkowskie dysponują dużymi zasobami 
danych i wiedzy fachowej w dziedzinie 

E. mając na uwadze, że chociaż 
instytucje Unii Europejskiej, państwa 
członkowskie oraz władze lokalne i 
regionalne dysponują dużymi zasobami 
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rozwoju, w dalszym ciągu nie dochodzi do 
ich dostatecznego udostępniania; mając na 
uwadze, że powinny być one bardziej 
dostępne i wykorzystywane w procesie 
kształtowania polityki;

danych i wiedzy fachowej w dziedzinie 
rozwoju, w dalszym ciągu nie dochodzi do 
ich dostatecznego udostępniania; mając na 
uwadze, że powinny być one bardziej 
dostępne i wykorzystywane w procesie 
kształtowania polityki;

Or. en

Poprawka 59
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że chociaż 
instytucje Unii Europejskiej i państwa 
członkowskie dysponują dużymi zasobami 
danych i wiedzy fachowej w dziedzinie 
rozwoju, w dalszym ciągu nie dochodzi do 
ich dostatecznego udostępniania; mając na 
uwadze, że powinny być one bardziej 
dostępne i wykorzystywane w procesie 
kształtowania polityki;

E. mając na uwadze, że chociaż 
instytucje Unii Europejskiej, państwa 
członkowskie oraz władze lokalne i 
regionalne dysponują dużymi zasobami 
danych i wiedzy fachowej w dziedzinie 
rozwoju, w dalszym ciągu nie dochodzi do 
ich dostatecznego udostępniania; mając na 
uwadze, że powinny być one bardziej 
dostępne i wykorzystywane w procesie 
kształtowania polityki;

Or. en

Poprawka 60
Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że współpraca 
trójstronna jest szczególnie skuteczna, 
gdyż usprawnia współpracę w zakresie 
reagowania na wspólne wyzwania, takie 
jak zapobieganie klęskom żywiołowym, 
które spowalniają i przerywają rozwój, 
reagowanie na nie i odbudowa po nich, 
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wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa na 
obszarze całego regionu lub 
dostosowywanie modeli małych 
przedsiębiorstw do nowych wyzwań 
gospodarczych, które pojawiły się podczas 
kryzysu związanego z koronawirusem;

Or. en

Poprawka 61
Beata Kempa
w imieniu grupy EKR

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że opracowanie 
i realizowanie skutecznej polityki pomocy 
wymaga głębszego zrozumienia wpływu 
pomocy i ogólnego otoczenia, w którym 
funkcjonuje pomoc rozwojowa;

Or. en

Poprawka 62
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że dostępne 
i rzetelne dane na temat pomocy 
wzmacniają przejrzystość przepływu 
pomocy i pomagają wszystkim partnerom 
rozwojowym w ich procesach planowania 
i koordynacji; mając na uwadze, że 
międzynarodowe normy promowane przez 
inicjatywę na rzecz przejrzystości pomocy 
(IATI) sprawiają, że dane te są 
porównywalne;

F. mając na uwadze, że dostępne 
i rzetelne dane na temat pomocy 
wzmacniają przejrzystość przepływu 
pomocy i pomagają wszystkim partnerom 
rozwojowym w ich procesach planowania 
i koordynacji; mając na uwadze, że 
międzynarodowe normy promowane przez 
inicjatywę na rzecz przejrzystości pomocy 
(IATI) sprawiają, że dane te są 
porównywalne; mając na uwadze, że 
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osiągnięcie wyników w dziedzinie rozwoju 
i dążenie do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju wymaga 
szczegółowych danych na temat kontekstu 
lokalnego, wspólnie uzgodnionych 
wartości docelowych, wspólnych działań 
służących ich osiągnięciu oraz szybkiej 
informacji zwrotnej od społeczeństwa w 
celu ułatwienia rozliczalności;

Or. en

Poprawka 63
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że jedną z 
podstawowych zasad unijnej pomocy 
rozwojowej jest równość płci; mając na 
uwadze, że wpływ polityki rozwojowej na 
kobiety i dziewczęta jest inny; mając na 
uwadze, że w dziedzinie rozwoju brakuje 
danych segregowanych ze względu na 
płeć;

Or. en

Poprawka 64
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że zachodzi 
rzeczywiste ryzyko, że korzyści z pomocy 
rozwojowej i bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych mogą służyć elitom 

G. mając na uwadze, że zachodzi 
rzeczywiste ryzyko, że korzyści z pomocy 
rozwojowej i bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych mogą służyć elitom 
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politycznym i gospodarczym krajów 
partnerskich; mając na uwadze, że 
świadczy to o potrzebie współpracy na 
rzecz rozwoju, która ma na celu wywołanie 
powodujących transformację zmian 
w ekonomii politycznej, szczególnie 
w związku z rządzeniem, dystrybucją 
władzy, wykluczeniem społecznym 
i dostępem do zasobów, jak również 
interakcją z globalną gospodarką;

politycznym i gospodarczym krajów 
partnerskich i państw darczyńców; mając 
na uwadze, że świadczy to o potrzebie 
współpracy na rzecz rozwoju, która ma na 
celu wywołanie powodujących 
transformację zmian w rozwoju 
społecznym w ekonomii politycznej, 
szczególnie w związku z rządzeniem, 
dystrybucją władzy, ograniczaniem 
ubóstwa, wykluczeniem społecznym oraz 
bezpiecznym i przystępnym cenowo 
dostępem do zasobów, takich jak żywność, 
woda i zrównoważona energia, jak 
również odpowiednio uregulowaną 
interakcją z globalną gospodarką w 
zakresie handlu, odpowiedzialności 
przedsiębiorstw i odpowiedzialności w 
zakresie praw człowieka, praw socjalnych 
i praw środowiskowych;

Or. en

Poprawka 65
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Barry 
Andrews

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że zachodzi 
rzeczywiste ryzyko, że korzyści z pomocy 
rozwojowej i bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych mogą służyć elitom 
politycznym i gospodarczym krajów 
partnerskich; mając na uwadze, że 
świadczy to o potrzebie współpracy na 
rzecz rozwoju, która ma na celu 
wywołanie powodujących transformację 
zmian w ekonomii politycznej, szczególnie 
w związku z rządzeniem, dystrybucją 
władzy, wykluczeniem społecznym 
i dostępem do zasobów, jak również 
interakcją z globalną gospodarką;

G. mając na uwadze, że zachodzi 
rzeczywiste ryzyko, że korzyści z pomocy 
rozwojowej, bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych i pomocy humanitarnej 
mogą służyć elitom politycznym 
i gospodarczym krajów partnerskich; 
mając na uwadze, że przymusowe 
wysiedlenia i migracje są bezpośrednimi i 
pośrednimi konsekwencjami 
niestabilnej ekonomii politycznej, 
szczególnie w związku z rządzeniem, 
dystrybucją władzy, wykluczeniem 
społecznym, brakiem dostępu do zasobów 
i brakiem możliwości interakcji z globalną 
gospodarką; mając na uwadze, że świadczy 
to o potrzebie dostosowanej do potrzeb 
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współpracy na rzecz rozwoju, która ma na 
celu wywołanie powodujących 
transformację zmian sprzyjających 
włączeniu społecznemu, które rozwiążą te 
podstawowe problemy;

Or. en

Poprawka 66
Chrysoula Zacharopoulou, Stéphane Bijoux, Jan-Christoph Oetjen, Catherine 
Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że zachodzi 
rzeczywiste ryzyko, że korzyści z pomocy 
rozwojowej i bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych mogą służyć elitom 
politycznym i gospodarczym krajów 
partnerskich; mając na uwadze, że 
świadczy to o potrzebie współpracy na 
rzecz rozwoju, która ma na celu wywołanie 
powodujących transformację zmian 
w ekonomii politycznej, szczególnie 
w związku z rządzeniem, dystrybucją 
władzy, wykluczeniem społecznym 
i dostępem do zasobów, jak również 
interakcją z globalną gospodarką;

G. mając na uwadze, że zachodzi 
rzeczywiste ryzyko, że korzyści z pomocy 
rozwojowej i bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych mogą służyć elitom 
politycznym i gospodarczym krajów 
partnerskich; mając na uwadze, że 
świadczy to o potrzebie współpracy na 
rzecz rozwoju, która ma na celu wywołanie 
powodujących transformację zmian 
w ekonomii politycznej, szczególnie 
w związku z rządzeniem, dystrybucją 
władzy, wykluczeniem społecznym, 
polityką redystrybucji, ochroną socjalną 
i dostępem do zasobów, jak również 
interakcją z globalną gospodarką;

Or. fr

Poprawka 67
Bernhard Zimniok

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że zachodzi 
rzeczywiste ryzyko, że korzyści z pomocy 

G. mając na uwadze, że większość 
korzyści z pomocy rozwojowej 
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rozwojowej i bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych mogą służyć elitom 
politycznym i gospodarczym krajów 
partnerskich; mając na uwadze, że 
świadczy to o potrzebie współpracy na 
rzecz rozwoju, która ma na celu 
wywołanie powodujących transformację 
zmian w ekonomii politycznej, szczególnie 
w związku z rządzeniem, dystrybucją 
władzy, wykluczeniem społecznym 
i dostępem do zasobów, jak również 
interakcją z globalną gospodarką;

i bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
służy elitom politycznym i gospodarczym 
krajów partnerskich; świadczy to 
o potrzebie współpracy na rzecz rozwoju, 
która zapewni pełną przejrzystość i 
rozliczalność, jak również skuteczność i 
trwałość wszystkich interwencji 
pomocowych pod względem skutków na 
poziomie lokalnym, zanim do takich 
interwencji zobowiąże się UE;

Or. en

Poprawka 68
Stéphane Bijoux, Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens, Catherine Chabaud, 
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że zachodzi 
rzeczywiste ryzyko, że korzyści z pomocy 
rozwojowej i bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych mogą służyć elitom 
politycznym i gospodarczym krajów 
partnerskich; mając na uwadze, że 
świadczy to o potrzebie współpracy na 
rzecz rozwoju, która ma na celu 
wywołanie powodujących transformację 
zmian w ekonomii politycznej, szczególnie 
w związku z rządzeniem, dystrybucją 
władzy, wykluczeniem społecznym 
i dostępem do zasobów, jak również 
interakcją z globalną gospodarką;

G. mając na uwadze, że zachodzi 
rzeczywiste ryzyko, że korzyści z pomocy 
rozwojowej i bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych mogą służyć elitom 
politycznym i gospodarczym krajów 
partnerskich; mając na uwadze, że 
świadczy to o potrzebie wspierania i 
promowania poprzez współpracę na rzecz 
rozwoju zasad dobrych rządów, 
praworządności, rozdziału władz, 
promowania praw człowieka, walki z 
wykluczeniem społecznym, jak również 
interakcji z globalną gospodarką;

Or. fr

Poprawka 69
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR
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Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że Afryka stała 
się środkiem ciężkości świata, a 
przewodnicząca Komisji Europejskiej 
Ursula von der Leyen w orędziu o stanie 
Unii podkreśliła potrzebę silnego sojuszu z 
Afryką; mając na uwadze potrzebę nowej, 
odnowionej unijnej strategii dotyczącej 
Afryki i Bliskiego Wschodu, w której obie 
strony dzielą się możliwościami i 
obowiązkami, a także wszechstronnego 
partnerstwa wykraczającego poza handel i 
inwestycje z nowymi celami w dziedzinie 
walki z nielegalną imigracją i 
terroryzmem;

Or. en

Poprawka 70
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że UNCTAD 
szacuje, że kraje rozwijające się 
potrzebują 1 bln USD na redukcję długu 
po COVID-19; mając na uwadze, że Bank 
Światowy, MFW, grupa G-20 i grupa G-7 
podjęły działania na rzecz redukcji długu 
publicznego najbiedniejszych krajów 
świata; mając na uwadze, że środki te 
powinny zostać uzupełnione, aby 
umożliwić skuteczne osiągnięcie celów 
zrównoważonego rozwoju w ramach 
pomocy rozwojowej, w tym dostęp do 
podstawowych usług, dobre rządzenie i 
podstawowe prawa człowieka w krajach 
rozwijających się;
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Or. en

Poprawka 71
Stéphane Bijoux, Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens, Catherine Chabaud, 
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że Unia 
Europejska jest obecna na wszystkich 
oceanach dzięki swoim obszarom 
zamorskim, zarówno w regionach 
najbardziej oddalonych, jak i w krajach i 
terytoriach zamorskich, oraz że zasadnicze 
znaczenie ma, aby Unia opracowała 
zintegrowane strategie regionalne jak 
najbliższe potrzebom komunikowanym na 
szczeblu lokalnym;

Or. fr

Poprawka 72
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie są drugim co do wielkości 
eksporterem broni na świecie, co czyni je 
częściowo odpowiedzialnymi za 
destabilizację różnych regionów 
rozwijających się i przeciwdziałanie 
wysiłkom na rzecz rozwoju; mając na 
uwadze, że UE powinna ściśle 
egzekwować kontrolę wywozu;

Or. en
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Poprawka 73
Catherine Chabaud, Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że samorządy 
lokalne odgrywają zasadniczą rolę w 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju 
i że zdecentralizowana współpraca 
powinna być centralnym elementem 
unijnej strategii w dziedzinie rozwoju;

Or. fr

Poprawka 74
Tomas Tobé, György Hölvényi, Hildegard Bentele
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że polityka 
pomocy wspierająca równość okazuje się 
być bardziej skuteczna w osiąganiu celów 
zrównoważonego rozwoju, szczególnie w 
zwalczaniu ubóstwa i wspieraniu 
edukacji;

Or. en

Poprawka 75
Catherine Chabaud, Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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Gb. mając na uwadze, że kierunki 
polityki rozwojowej powinny uwzględniać 
dostosowanie do wpływu zmiany klimatu 
na przemieszczanie się wrażliwych grup 
ludności i pogłębiania się nierówności 
społecznych w dążeniu do 
wyeliminowania ubóstwa;

Or. fr

Poprawka 76
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że dochody, 
które kraje rozwijające tracą z powodu 
nielegalnych przepływów finansowych, w 
tym uchylania się od opodatkowania, są 
ponad dwukrotnie wyższe niż dochody, 
które kraje te uzyskują z oficjalnych 
źródeł zewnętrznych, w tym pomocy 
rozwojowej;

Or. en

Poprawka 77
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw G c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gc. mając na uwadze, że zmniejsza się 
wykorzystanie przez instytucje Unii 
krajowych ram wyników i narzędzi 
planowania (zarządzanie finansami 
publicznymi), chociaż odgrywają one 
znaczącą rolę w skutecznej współpracy na 
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rzecz rozwoju, w osiąganiu celów 
zrównoważonego rozwoju i w osiąganiu 
równości płci, gdyż wpływają pozytywnie 
na uwzględnianie aspektu płci; mając na 
uwadze, że w tym względzie potrzebne jest 
większe zaangażowanie;

Or. en

Poprawka 78
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw G d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gd. mając na uwadze, że pojawiają się 
nowe metody finansowania rozwoju, które 
wymagają gruntownych testów, aby 
możliwe było ich zatwierdzenie na dużą 
skalę; mając na uwadze, że finansowanie 
mieszane okazało się niewystarczające, 
aby wygenerować oczekiwaną kwotę 
środków i osiągnąć obiecane wyniki w 
dziedzinie rozwoju;

Or. en

Poprawka 79
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że skuteczność oznacza 
większe i lepsze oddziaływanie, realizację 
celów zrównoważonego rozwoju 
i niepozostawianie nikogo w tyle; uważa, 
że oddziaływanie jest większe, szybsze 
i bardziej zrównoważone, jeżeli wsparcie 

1. podkreśla, że skuteczność oznacza 
większe i lepsze oddziaływanie, realizację 
celów zrównoważonego rozwoju 
i niepozostawianie nikogo w tyle, 
opierając się na pięciu zasadach 
skuteczności: odpowiedzialności kraju za 
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Unii Europejskiej idzie w parze 
z własnymi działaniami krajów 
partnerskich i jest realizowane za 
pośrednictwem ich instytucji i systemów z 
myślą o wspieraniu priorytetów 
uzgodnionych w toku sprzyjających 
włączeniu społecznemu i opartych na 
słuszności procesów politycznych;

własny rozwój, zmian dostosowawczych, 
harmonizacji, wyników i wzajemnej 
odpowiedzialności; uważa, że 
oddziaływanie jest większe, szybsze 
i bardziej zrównoważone, jeżeli wsparcie 
Unii Europejskiej idzie w parze 
z własnymi działaniami krajów 
partnerskich i jest realizowane za 
pośrednictwem ich instytucji i systemów, a 
także podmiotów lokalnych i 
społeczeństwa obywatelskiego, z myślą 
o wspieraniu priorytetów uzgodnionych 
w toku sprzyjających włączeniu 
społecznemu i opartych na słuszności 
procesów politycznych;

Or. en

Poprawka 80
Antoni Comín i Oliveres

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że skuteczność oznacza 
większe i lepsze oddziaływanie, realizację 
celów zrównoważonego rozwoju 
i niepozostawianie nikogo w tyle; uważa, 
że oddziaływanie jest większe, szybsze 
i bardziej zrównoważone, jeżeli wsparcie 
Unii Europejskiej idzie w parze 
z własnymi działaniami krajów 
partnerskich i jest realizowane za 
pośrednictwem ich instytucji i systemów z 
myślą o wspieraniu priorytetów 
uzgodnionych w toku sprzyjających 
włączeniu społecznemu i opartych na 
słuszności procesów politycznych;

1. podkreśla, że skuteczność oznacza 
większe i lepsze oddziaływanie, realizację 
celów zrównoważonego rozwoju 
i niepozostawianie nikogo w tyle; uważa, 
że oddziaływanie jest większe, szybsze 
i bardziej zrównoważone, jeżeli wsparcie 
Unii Europejskiej idzie w parze 
z własnymi działaniami krajów 
partnerskich – przy czym najważniejsze 
jest to, aby oficjalna pomoc rozwojowa 
była adekwatna do zaspokojenia przede 
wszystkim ich potrzeb, a nie wszelkich 
innych interesów państw darczyńców – 
i jest realizowane za pośrednictwem ich 
instytucji i systemów z myślą o wspieraniu 
priorytetów uzgodnionych w toku 
sprzyjających włączeniu społecznemu 
i opartych na słuszności procesów 
politycznych;

Or. es
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Poprawka 81
Stéphane Bijoux, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że skuteczność oznacza 
większe i lepsze oddziaływanie, realizację 
celów zrównoważonego rozwoju 
i niepozostawianie nikogo w tyle; uważa, 
że oddziaływanie jest większe, szybsze 
i bardziej zrównoważone, jeżeli wsparcie 
Unii Europejskiej idzie w parze 
z własnymi działaniami krajów 
partnerskich i jest realizowane za 
pośrednictwem ich instytucji i systemów z 
myślą o wspieraniu priorytetów 
uzgodnionych w toku sprzyjających 
włączeniu społecznemu i opartych na 
słuszności procesów politycznych;

1. podkreśla, że skuteczność oznacza 
większe i lepsze oddziaływanie, realizację 
celów zrównoważonego rozwoju 
i niepozostawianie nikogo w tyle; uważa, 
że oddziaływanie jest większe, szybsze 
i bardziej zrównoważone, jeżeli 
europejskie wsparcie idzie w parze 
z własnymi działaniami krajów 
partnerskich, ale również z działaniami 
innych darczyńców, i jest realizowane za 
pośrednictwem ich instytucji i systemów z 
myślą o wspieraniu priorytetów 
uzgodnionych w toku sprzyjających 
włączeniu społecznemu i opartych na 
słuszności procesów politycznych;

Or. fr

Poprawka 82
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że skuteczność oznacza 
większe i lepsze oddziaływanie, realizację 
celów zrównoważonego rozwoju 
i niepozostawianie nikogo w tyle; uważa, 
że oddziaływanie jest większe, szybsze 
i bardziej zrównoważone, jeżeli wsparcie 
Unii Europejskiej idzie w parze 
z własnymi działaniami krajów 
partnerskich i jest realizowane za 
pośrednictwem ich instytucji i systemów z 
myślą o wspieraniu priorytetów 

1. podkreśla, że skuteczność oznacza 
realizację celów każdej interwencji 
pomocowej, przy jednoczesnym postępie w 
osiąganiu celów zrównoważonego 
rozwoju; uważa, że jeżeli wsparcie Unii 
Europejskiej idzie w parze z własnymi 
działaniami krajów partnerskich i jest 
realizowane za pośrednictwem ich 
instytucji i systemów, pod warunkiem że 
są one odpowiedniej jakości, z myślą 
o wspieraniu priorytetów uzgodnionych 
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uzgodnionych w toku sprzyjających 
włączeniu społecznemu i opartych na 
słuszności procesów politycznych;

w toku sprzyjających włączeniu 
społecznemu i opartych na słuszności 
procesów politycznych, oddziaływanie 
może być bardziej istotne, korzystne i 
zrównoważone;

Or. en

Poprawka 83
Catherine Chabaud, Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że skuteczność oznacza 
większe i lepsze oddziaływanie, realizację 
celów zrównoważonego rozwoju 
i niepozostawianie nikogo w tyle; uważa, 
że oddziaływanie jest większe, szybsze 
i bardziej zrównoważone, jeżeli wsparcie 
Unii Europejskiej idzie w parze 
z własnymi działaniami krajów 
partnerskich i jest realizowane za 
pośrednictwem ich instytucji i systemów z 
myślą o wspieraniu priorytetów 
uzgodnionych w toku sprzyjających 
włączeniu społecznemu i opartych na 
słuszności procesów politycznych;

1. podkreśla, że skuteczność oznacza 
większe i lepsze oddziaływanie, realizację 
celów zrównoważonego rozwoju 
i niepozostawianie nikogo w tyle; uważa, 
że oddziaływanie jest większe, szybsze 
i bardziej zrównoważone, jeżeli wsparcie 
Unii Europejskiej idzie w parze 
z własnymi działaniami krajów 
partnerskich i instytucji samorządowych 
i jest realizowane za pośrednictwem ich 
instytucji krajowych i niższego szczebla 
oraz  systemów z myślą o wspieraniu 
priorytetów uzgodnionych w toku 
sprzyjających włączeniu społecznemu 
i opartych na słuszności procesów 
politycznych;

Or. fr

Poprawka 84
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że skuteczność oznacza 1. podkreśla, że skuteczność oznacza 
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większe i lepsze oddziaływanie, realizację 
celów zrównoważonego rozwoju 
i niepozostawianie nikogo w tyle; uważa, 
że oddziaływanie jest większe, szybsze 
i bardziej zrównoważone, jeżeli wsparcie 
Unii Europejskiej idzie w parze 
z własnymi działaniami krajów 
partnerskich i jest realizowane za 
pośrednictwem ich instytucji i systemów z 
myślą o wspieraniu priorytetów 
uzgodnionych w toku sprzyjających 
włączeniu społecznemu i opartych na 
słuszności procesów politycznych;

większe i lepsze oddziaływanie, realizację 
celów zrównoważonego rozwoju 
i niepozostawianie nikogo w tyle; uważa, 
że oddziaływanie jest większe, szybsze 
i bardziej zrównoważone, jeżeli wsparcie 
Unii Europejskiej idzie w parze 
z własnymi działaniami krajów 
partnerskich i jest realizowane za 
pośrednictwem ich instytucji i systemów z 
myślą o wspieraniu priorytetów 
uzgodnionych w toku sprzyjających 
włączeniu społecznemu i opartych na 
słuszności procesów politycznych, 
obejmujących odpowiedzialność 
demokratyczną i krajową;

Or. en

Poprawka 85
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że skuteczność oznacza 
większe i lepsze oddziaływanie, realizację 
celów zrównoważonego rozwoju 
i niepozostawianie nikogo w tyle; uważa, 
że oddziaływanie jest większe, szybsze 
i bardziej zrównoważone, jeżeli wsparcie 
Unii Europejskiej idzie w parze 
z własnymi działaniami krajów 
partnerskich i jest realizowane za 
pośrednictwem ich instytucji i systemów z 
myślą o wspieraniu priorytetów 
uzgodnionych w toku sprzyjających 
włączeniu społecznemu i opartych na 
słuszności procesów politycznych;

1. podkreśla, że skuteczność oznacza 
większe i lepsze oddziaływanie, realizację 
celów zrównoważonego rozwoju 
i niepozostawianie nikogo w tyle; uważa, 
że oddziaływanie jest większe, szybsze 
i bardziej zrównoważone, jeżeli wsparcie 
Unii Europejskiej idzie w parze 
z własnymi działaniami krajów 
partnerskich i jest realizowane za 
pośrednictwem ich instytucji i systemów 
przez włączenie wszystkich 
zainteresowanych stron z myślą 
o wspieraniu priorytetów uzgodnionych 
w toku sprzyjających włączeniu 
społecznemu i opartych na słuszności 
procesów politycznych;

Or. en
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Poprawka 86
Barry Andrews, Catherine Chabaud

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że skuteczność oznacza 
większe i lepsze oddziaływanie, realizację 
celów zrównoważonego rozwoju 
i niepozostawianie nikogo w tyle; uważa, 
że oddziaływanie jest większe, szybsze 
i bardziej zrównoważone, jeżeli wsparcie 
Unii Europejskiej idzie w parze 
z własnymi działaniami krajów 
partnerskich i jest realizowane za 
pośrednictwem ich instytucji i systemów z 
myślą o wspieraniu priorytetów 
uzgodnionych w toku sprzyjających 
włączeniu społecznemu i opartych na 
słuszności procesów politycznych;

1. podkreśla, że skuteczność oznacza 
większe i lepsze oddziaływanie, realizację 
celów zrównoważonego rozwoju 
i niepozostawianie nikogo w tyle; uważa, 
że oddziaływanie jest większe, szybsze 
i bardziej zrównoważone, jeżeli wsparcie 
Unii Europejskiej idzie w parze 
z własnymi działaniami krajów 
partnerskich i jest realizowane za 
pośrednictwem ich instytucji i systemów z 
myślą o wspieraniu priorytetów krajów 
partnerskich w toku sprzyjających 
włączeniu społecznemu i opartych na 
słuszności procesów politycznych;

Or. en

Poprawka 87
Chrysoula Zacharopoulou, Stéphane Bijoux, Jan-Christoph Oetjen, Catherine 
Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przypomina, że równość płci jest 
zasadniczym warunkiem wstępnym 
każdego rozwoju i jest konieczna dla 
realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju; uważa, że postępy poczynione w 
dziedzinie walki z dyskryminacją i 
przemocą, której ofiarami padają kobiety i 
dziewczynki w krajach partnerskich, 
należy regularnie uwzględniać w procesie 
oceny skuteczności pomocy;

Or. fr
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Poprawka 88
Stéphane Bijoux, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że dla zwiększenia 
skuteczności pomocy rozwojowej 
konieczna jest poprawa koordynacji 
pomocy humanitarnej i pomocy 
rozwojowej, ale również kierunków 
polityki w dziedzinie pokoju i 
bezpieczeństwa z uwagi na fakt, że 
zrównoważony rozwój nie może 
następować w warunkach braku pokoju i 
stabilności;

Or. fr

Poprawka 89
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Stéphane Bijoux, Charles Goerens

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla swój pogląd, że Unia 
Europejska jako największy na świecie 
darczyńca powinna skorzystać ze swojego 
bogatego zestawu instrumentów 
i możliwości udzielania pomocy w sposób 
skoordynowany i objąć przywódczą rolę 
w stosowaniu zasad skuteczności pomocy 
i wydajności pomocy, aby osiągać 
rzeczywisty wpływ i realizować cele 
zrównoważonego rozwoju w krajach 
partnerskich; podkreśla ponadto 
konieczność wdrożenia celów polityki 
z nowego Europejskiego konsensusu 
w sprawie rozwoju w sposób bardziej 
strategiczny i ukierunkowany w każdym 
kraju partnerskim przy jednoczesnym 

2. podkreśla swój pogląd, że Unia 
Europejska jako największy na świecie 
darczyńca powinna skorzystać ze swojego 
bogatego zestawu instrumentów 
i możliwości udzielania pomocy w sposób 
skoordynowany i objąć przywódczą rolę 
w stosowaniu zasad skuteczności pomocy 
i wydajności pomocy, aby osiągać 
rzeczywisty wpływ i realizować cele 
zrównoważonego rozwoju w krajach 
partnerskich; podkreśla w tym względzie 
wpływ, jaki wykorzystanie przez UE 
pomocy rozwojowej i bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych może mieć na 
eliminowanie przyczyn migracji i 
przymusowych wysiedleń; podkreśla 
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wzmacnianiu i uzupełnianiu celów 
i wartości polityki zagranicznej UE;

ponadto konieczność wdrożenia celów 
polityki z nowego Europejskiego 
konsensusu w sprawie rozwoju w sposób 
bardziej strategiczny i ukierunkowany 
w każdym kraju partnerskim przy 
jednoczesnym wzmacnianiu i uzupełnianiu 
celów i wartości polityki zagranicznej UE 
na wszystkich szczeblach społeczeństwa w 
krajach korzystających z oficjalnej 
pomocy rozwojowej;

Or. en

Poprawka 90
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla swój pogląd, że Unia 
Europejska jako największy na świecie 
darczyńca powinna skorzystać ze swojego 
bogatego zestawu instrumentów 
i możliwości udzielania pomocy w sposób 
skoordynowany i objąć przywódczą rolę 
w stosowaniu zasad skuteczności pomocy 
i wydajności pomocy, aby osiągać 
rzeczywisty wpływ i realizować cele 
zrównoważonego rozwoju w krajach 
partnerskich; podkreśla ponadto 
konieczność wdrożenia celów polityki 
z nowego Europejskiego konsensusu 
w sprawie rozwoju w sposób bardziej 
strategiczny i ukierunkowany w każdym 
kraju partnerskim przy jednoczesnym 
wzmacnianiu i uzupełnianiu celów 
i wartości polityki zagranicznej UE;

2. podkreśla swój pogląd, że Unia 
Europejska jako największy na świecie 
darczyńca powinna skorzystać ze swojego 
bogatego zestawu instrumentów 
i możliwości udzielania pomocy w sposób 
skoordynowany i objąć przywódczą rolę 
w stosowaniu zasad skuteczności pomocy 
i wydajności pomocy, aby osiągać 
rzeczywisty wpływ i realizować cele 
zrównoważonego rozwoju w krajach 
partnerskich; podkreśla ponadto 
konieczność wdrożenia celów polityki 
z nowego Europejskiego konsensusu 
w sprawie rozwoju, który podkreśla 
znaczenie aktywnego zaangażowania 
władz lokalnych i regionalnych w 
osiągnięcie celów zrównoważonego 
rozwoju w sposób bardziej strategiczny i 
ukierunkowany w każdym kraju 
partnerskim przy jednoczesnym 
wzmacnianiu i uzupełnianiu celów 
i wartości polityki zagranicznej UE;

Or. en
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Poprawka 91
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla swój pogląd, że Unia 
Europejska jako największy na świecie 
darczyńca powinna skorzystać ze swojego 
bogatego zestawu instrumentów 
i możliwości udzielania pomocy w sposób 
skoordynowany i objąć przywódczą rolę 
w stosowaniu zasad skuteczności pomocy 
i wydajności pomocy, aby osiągać 
rzeczywisty wpływ i realizować cele 
zrównoważonego rozwoju w krajach 
partnerskich; podkreśla ponadto 
konieczność wdrożenia celów polityki 
z nowego Europejskiego konsensusu 
w sprawie rozwoju w sposób bardziej 
strategiczny i ukierunkowany w każdym 
kraju partnerskim przy jednoczesnym 
wzmacnianiu i uzupełnianiu celów 
i wartości polityki zagranicznej UE;

2. podkreśla swój pogląd, że Unia 
Europejska jako największy na świecie 
darczyńca powinna skorzystać ze swojego 
bogatego zestawu instrumentów 
i możliwości udzielania pomocy w sposób 
skoordynowany i objąć przywódczą rolę 
w stosowaniu zasad skuteczności pomocy 
i wydajności pomocy, aby osiągać 
rzeczywisty wpływ i realizować cele 
zrównoważonego rozwoju w krajach 
partnerskich; podkreśla ponadto 
konieczność wdrożenia celów polityki 
z nowego Europejskiego konsensusu 
w sprawie rozwoju w sposób bardziej 
strategiczny i ukierunkowany w każdym 
kraju partnerskim przy jednoczesnym 
wzmacnianiu i uzupełnianiu celów 
i wartości polityki zagranicznej UE; 
podkreśla, że skuteczny program pomocy 
musi opierać się na analizie 
długookresowej zdolności do obsługi 
długu i powinien uwzględniać potrzebę 
nadzoru parlamentarnego w kraju 
partnerskim;

Or. en

Poprawka 92
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla swój pogląd, że Unia 
Europejska jako największy na świecie 
darczyńca powinna skorzystać ze swojego 

2. podkreśla swój pogląd, że Unia 
Europejska jako największy na świecie 
darczyńca powinna skorzystać ze swojego 



PE658.707v01-00 50/121 AM\1214172PL.docx

PL

bogatego zestawu instrumentów 
i możliwości udzielania pomocy w sposób 
skoordynowany i objąć przywódczą rolę 
w stosowaniu zasad skuteczności pomocy 
i wydajności pomocy, aby osiągać 
rzeczywisty wpływ i realizować cele 
zrównoważonego rozwoju w krajach 
partnerskich; podkreśla ponadto 
konieczność wdrożenia celów polityki 
z nowego Europejskiego konsensusu 
w sprawie rozwoju w sposób bardziej 
strategiczny i ukierunkowany w każdym 
kraju partnerskim przy jednoczesnym 
wzmacnianiu i uzupełnianiu celów 
i wartości polityki zagranicznej UE;

bogatego zestawu instrumentów 
i możliwości udzielania pomocy w sposób 
skoordynowany, aby umożliwić podział 
zadań i uniknąć rozdrobnienia pomocy 
oraz objąć przywódczą rolę w stosowaniu 
zasad skuteczności pomocy i wydajności 
pomocy, aby osiągać rzeczywisty wpływ 
i realizować cele zrównoważonego 
rozwoju w krajach partnerskich; podkreśla 
ponadto konieczność wdrożenia celów 
polityki z nowego Europejskiego 
konsensusu w sprawie rozwoju w sposób 
bardziej strategiczny i ukierunkowany 
w każdym kraju partnerskim przy 
jednoczesnym wzmacnianiu i uzupełnianiu 
celów i wartości polityki zagranicznej UE 
w odniesieniu do zasady spójności polityki 
na rzecz rozwoju;

Or. en

Poprawka 93
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla swój pogląd, że Unia 
Europejska jako największy na świecie 
darczyńca powinna skorzystać ze swojego 
bogatego zestawu instrumentów 
i możliwości udzielania pomocy w sposób 
skoordynowany i objąć przywódczą rolę 
w stosowaniu zasad skuteczności pomocy 
i wydajności pomocy, aby osiągać 
rzeczywisty wpływ i realizować cele 
zrównoważonego rozwoju w krajach 
partnerskich; podkreśla ponadto 
konieczność wdrożenia celów polityki 
z nowego Europejskiego konsensusu 
w sprawie rozwoju w sposób bardziej 
strategiczny i ukierunkowany w każdym 
kraju partnerskim przy jednoczesnym 
wzmacnianiu i uzupełnianiu celów 

2. podkreśla swój pogląd, że Unia 
Europejska jako prawdopodobnie 
najbardziej znaczący na świecie darczyńca 
musi korzystać ze swoich różnych 
instrumentów i możliwości udzielania 
pomocy w sposób skoordynowany, 
włączając koordynację z organizacjami 
takimi jak OBWE i Organizacja Narodów 
Zjednoczonych, z uwzględnieniem zasad 
skuteczności pomocy i wydajności 
pomocy, aby osiągać rzeczywisty wpływ 
i realizować cele zrównoważonego 
rozwoju w krajach partnerskich; podkreśla 
ponadto konieczność wdrożenia celów 
polityki z nowego Europejskiego 
konsensusu w sprawie rozwoju w sposób 
bardziej strategiczny i ukierunkowany 
w każdym kraju partnerskim przy 
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i wartości polityki zagranicznej UE; jednoczesnym wzmacnianiu i uzupełnianiu 
celów i wartości polityki zagranicznej UE;

Or. en

Poprawka 94
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla swój pogląd, że Unia 
Europejska jako największy na świecie 
darczyńca powinna skorzystać ze swojego 
bogatego zestawu instrumentów 
i możliwości udzielania pomocy w sposób 
skoordynowany i objąć przywódczą rolę 
w stosowaniu zasad skuteczności pomocy 
i wydajności pomocy, aby osiągać 
rzeczywisty wpływ i realizować cele 
zrównoważonego rozwoju w krajach 
partnerskich; podkreśla ponadto 
konieczność wdrożenia celów polityki 
z nowego Europejskiego konsensusu 
w sprawie rozwoju w sposób bardziej 
strategiczny i ukierunkowany w każdym 
kraju partnerskim przy jednoczesnym 
wzmacnianiu i uzupełnianiu celów 
i wartości polityki zagranicznej UE;

2. podkreśla swój pogląd, że Unia 
Europejska jako największy na świecie 
darczyńca powinna skorzystać ze swojego 
bogatego zestawu instrumentów 
i możliwości udzielania pomocy, stosując 
w sposób skoordynowany podejście oparte 
na powiązaniach między aspektami 
humanitarnymi i rozwojowymi, i objąć 
przywódczą rolę w stosowaniu zasad 
skuteczności pomocy i wydajności 
pomocy, aby osiągać rzeczywisty wpływ 
i realizować cele zrównoważonego 
rozwoju w krajach partnerskich; podkreśla 
ponadto konieczność wdrożenia celów 
polityki z nowego Europejskiego 
konsensusu w sprawie rozwoju w sposób 
bardziej strategiczny i ukierunkowany 
w każdym kraju partnerskim przy 
jednoczesnym wzmacnianiu i uzupełnianiu 
celów i wartości polityki zagranicznej UE;

Or. en

Poprawka 95
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka
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2. podkreśla swój pogląd, że Unia 
Europejska jako największy na świecie 
darczyńca powinna skorzystać ze swojego 
bogatego zestawu instrumentów 
i możliwości udzielania pomocy w sposób 
skoordynowany i objąć przywódczą rolę 
w stosowaniu zasad skuteczności pomocy 
i wydajności pomocy, aby osiągać 
rzeczywisty wpływ i realizować cele 
zrównoważonego rozwoju w krajach 
partnerskich; podkreśla ponadto 
konieczność wdrożenia celów polityki 
z nowego Europejskiego konsensusu 
w sprawie rozwoju w sposób bardziej 
strategiczny i ukierunkowany w każdym 
kraju partnerskim przy jednoczesnym 
wzmacnianiu i uzupełnianiu celów 
i wartości polityki zagranicznej UE;

2. podkreśla swój pogląd, że Unia 
Europejska jako największy na świecie 
darczyńca powinna skorzystać ze swojego 
bogatego zestawu instrumentów 
i możliwości udzielania pomocy w sposób 
skoordynowany i objąć przywódczą rolę 
w stosowaniu zasad skuteczności pomocy 
i wydajności pomocy, aby osiągać 
rzeczywisty wpływ i realizować cele 
zrównoważonego rozwoju w krajach 
partnerskich, nie pozostawiając nikogo w 
tyle; podkreśla ponadto konieczność 
wdrożenia celów polityki z nowego 
Europejskiego konsensusu w sprawie 
rozwoju w sposób bardziej strategiczny i 
ukierunkowany w każdym kraju 
partnerskim;

Or. en

Poprawka 96
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że UE musi nadal 
uważnie monitorować wykorzystanie 
środków pieniężnych i podejmować 
wszelkie niezbędne środki, aby unikać 
niewłaściwego wykorzystania funduszy 
pomocowych, zapewniając zgodność z 
celami i wartościami polityki UE w 
zakresie współpracy na rzecz rozwoju; 
wzywa do wprowadzenia skutecznych 
mechanizmów, które umożliwią dokładną 
kontrolę ostatecznego przeznaczenia tych 
środków pieniężnych i ocenę projektów, 
które otrzymały finansowanie;

Or. en
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Poprawka 97
Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że dobre rządy stanowią 
kluczowy czynnik uczciwego i stosownego 
podziału dotacji, i zwraca uwagę, że 
osiągnięcie celów zrównoważonego 
rozwoju i tym samym efektywność 
środków w dużej mierze zależy od 
zdolności państw partnerskich do 
sprawiedliwego i przejrzystego 
wykorzystania tych środków;

Or. de

Poprawka 98
Jan-Christoph Oetjen, Stéphane Bijoux, Catherine Chabaud

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Unię Europejską do 
bezpośredniego angażowania się i 
budowania trwałych partnerstw 
sprzyjających włączeniu społecznemu z 
krajami pochodzenia i tranzytu migracji, 
w oparciu o szczególne potrzeby każdego 
kraju i indywidualną sytuację migrantów;

Or. en

Poprawka 99
Tomas Tobé, György Hölvényi, Hildegard Bentele
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że zasady globalnego 
partnerstwa w sprawie skutecznej 
współpracy na rzecz rozwoju opierają się 
na ważnych i trwałych wnioskach 
płynących ze stosowanych w przeszłości 
strategii rozwojowych i praktyk, zarówno 
tych, które okazały się sukcesem, jak 
i tych, które zakończyły się 
niepowodzeniem, jak również że zasady te 
pozostają ważnym wyrazem wielostronnej 
współpracy i koordynacji, w utrzymanie 
których Unia Europejska jest 
zaangażowana;

3. podkreśla, że zasady globalnego 
partnerstwa w sprawie skutecznej 
współpracy na rzecz rozwoju opierają się 
na ważnych i trwałych wnioskach 
płynących ze stosowanych w przeszłości 
strategii rozwojowych i praktyk, zarówno 
tych, które okazały się sukcesem, jak 
i tych, które zakończyły się 
niepowodzeniem, jak również że zasady te 
pozostają ważnym wyrazem wielostronnej 
współpracy i koordynacji, w utrzymanie 
których Unia Europejska jest 
zaangażowana; wzywa Komisję do 
wykorzystania członkostwa w globalnym 
partnerstwie w sprawie skutecznej 
współpracy na rzecz rozwoju i OECD-
DAC oraz głosu na forach 
międzynarodowych i w strukturach 
zarządzania międzynarodowych instytucji 
finansowych w celu dalszego 
wzmacniania zasad skuteczności i 
zachęcania do ich przestrzegania i 
wdrażania we wszystkich formach 
współpracy na rzecz rozwoju i przez 
wszystkie podmioty zaangażowane we 
współpracę na rzecz rozwoju;

Or. en

Poprawka 100
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że zasady globalnego 
partnerstwa w sprawie skutecznej 
współpracy na rzecz rozwoju opierają się 
na ważnych i trwałych wnioskach 
płynących ze stosowanych w przeszłości 
strategii rozwojowych i praktyk, zarówno 
tych, które okazały się sukcesem, jak 
i tych, które zakończyły się 

3. podkreśla, że zasady globalnego 
partnerstwa w sprawie skutecznej 
współpracy na rzecz rozwoju opierają się 
na ważnych i trwałych wnioskach 
płynących ze stosowanych w przeszłości 
strategii rozwojowych i praktyk, zarówno 
tych, które okazały się sukcesem, jak 
i tych, które zakończyły się 
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niepowodzeniem, jak również że zasady te 
pozostają ważnym wyrazem wielostronnej 
współpracy i koordynacji, w utrzymanie 
których Unia Europejska jest 
zaangażowana;

niepowodzeniem, jak również że zasady te 
pozostają ważnym wyrazem wielostronnej 
współpracy i koordynacji, w utrzymanie 
których Unia Europejska jest 
zaangażowana; podkreśla, że wszelka 
pomoc musi respektować lokalną kulturę 
beneficjentów i unikać procesów 
neokolonialnych przez interwencje 
pomocowe mające na celu wymuszenie 
zmian na większości beneficjentów, 
ponieważ nie jest to ani poprawne 
moralnie, ani trwałe;

Or. en

Poprawka 101
Tomas Tobé, György Hölvényi, Hildegard Bentele
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. uznaje, że skuteczna współpraca 
na rzecz rozwoju nie jest możliwa przez 
współpracę wyłącznie z Unią Europejską 
– może ona być naprawdę skuteczna tylko 
wtedy, gdy współpracują ze sobą wszystkie 
podmioty w dziedzinie rozwoju; wyraża 
obawę, że gdy inne podmioty nie 
przestrzegają i nie wdrażają zasad 
skuteczności w swoich programach 
współpracy, wynikające z tego 
rozdrobnienie i obchodzenie systemów 
krajów partnerskich zmniejsza ogólną 
skuteczność i ogólny wpływ pomocy jako 
zabezpieczenia, w tym pomocy UE;

Or. en

Poprawka 102
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
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Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję do publikowania 
co najmniej dwa razy w roku sprawozdania 
na temat postępów instytucji Unii i państw 
członkowskich w poprawie skuteczności 
planowania i realizacji europejskiej 
współpracy i pomocy rozwojowej, 
mierzonych względem zestawu wspólnie 
uzgodnionych wartości docelowych 
i celów polityki, w szczególności celów 
zrównoważonego rozwoju, w tym na temat 
postępów w dostosowywaniu celów 
polityki i harmonizacji procedur, 
w szczególności w odniesieniu do 
wspólnego programowania, mechanizmu 
wspólnego wdrożenia i wspólnych ram 
wyników; wzywa Komisję do 
przedstawienia takiego sprawozdania 
z postępów Parlamentowi;

4. wzywa Komisję do publikowania 
co najmniej raz w roku sprawozdania na 
temat postępów instytucji Unii i państw 
członkowskich w poprawie skuteczności 
planowania i realizacji europejskiej 
współpracy i pomocy rozwojowej, 
mierzonych względem zestawu wspólnie 
uzgodnionych wartości docelowych 
i celów polityki, w szczególności celów 
zrównoważonego rozwoju, w tym na temat 
postępów w dostosowywaniu celów 
polityki i harmonizacji procedur, 
w szczególności w odniesieniu do 
wspólnego programowania, mechanizmu 
wspólnego wdrożenia i wspólnych ram 
wyników; takie sprawozdanie musi także 
zawierać jasny opis wszystkich 
niepowodzeń w okresie sprawozdawczym, 
wraz z wnioskami w każdym przypadku, 
oraz propozycje rozwiązania 
stwierdzonych problemów – wzywa 
Komisję do przedstawienia takiego 
sprawozdania z postępów Parlamentowi;

Or. en

Poprawka 103
Tomas Tobé, György Hölvényi, Hildegard Bentele
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję do publikowania 
co najmniej dwa razy w roku sprawozdania 
na temat postępów instytucji Unii i państw 
członkowskich w poprawie skuteczności 
planowania i realizacji europejskiej 
współpracy i pomocy rozwojowej, 
mierzonych względem zestawu wspólnie 
uzgodnionych wartości docelowych 

4. wzywa Komisję do publikowania 
co najmniej dwa razy w roku sprawozdania 
na temat postępów instytucji Unii i państw 
członkowskich  (w tym ich agencji 
rozwoju oraz władz lokalnych i 
regionalnych zaangażowanych we 
współpracę na rzecz rozwoju) w zakresie 
skuteczności pomocy w planowaniu 
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i celów polityki, w szczególności celów 
zrównoważonego rozwoju, w tym na temat 
postępów w dostosowywaniu celów 
polityki i harmonizacji procedur, 
w szczególności w odniesieniu do 
wspólnego programowania, mechanizmu 
wspólnego wdrożenia i wspólnych ram 
wyników; wzywa Komisję do 
przedstawienia takiego sprawozdania 
z postępów Parlamentowi;

i realizacji europejskiej pomocy 
rozwojowej, w odniesieniu do osiągania 
wspólnie uzgodnionych wartości 
docelowych i celów polityki, 
w szczególności celów zrównoważonego 
rozwoju, w tym na temat postępów 
w dostosowywaniu celów polityki 
i harmonizacji procedur, w szczególności 
w odniesieniu do wspólnego 
programowania, mechanizmu wspólnego 
wdrożenia i wspólnych ram wyników; 
wzywa Komisję do przedstawienia takiego 
sprawozdania z postępów Parlamentowi 
Europejskiemu;

Or. en

Poprawka 104
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję do publikowania 
co najmniej dwa razy w roku sprawozdania 
na temat postępów instytucji Unii i państw 
członkowskich w poprawie skuteczności 
planowania i realizacji europejskiej 
współpracy i pomocy rozwojowej, 
mierzonych względem zestawu wspólnie 
uzgodnionych wartości docelowych 
i celów polityki, w szczególności celów 
zrównoważonego rozwoju, w tym na temat 
postępów w dostosowywaniu celów 
polityki i harmonizacji procedur, 
w szczególności w odniesieniu do 
wspólnego programowania, mechanizmu 
wspólnego wdrożenia i wspólnych ram 
wyników; wzywa Komisję do 
przedstawienia takiego sprawozdania 
z postępów Parlamentowi;

4. wzywa Komisję do publikowania 
co najmniej dwa razy w roku sprawozdania 
na temat postępów instytucji Unii i państw 
członkowskich, w tym ich samorządów 
lokalnych i regionalnych 
zaangażowanych we współpracę na rzecz 
rozwoju, w poprawie skuteczności 
planowania i realizacji europejskiej 
współpracy i pomocy rozwojowej, 
mierzonych względem zestawu wspólnie 
uzgodnionych wartości docelowych 
i celów polityki, w szczególności celów 
zrównoważonego rozwoju, w tym na temat 
postępów w dostosowywaniu celów 
polityki i harmonizacji procedur, 
w szczególności w odniesieniu do 
wspólnego programowania, mechanizmu 
wspólnego wdrożenia i wspólnych ram 
wyników; wzywa Komisję do 
przedstawienia takiego sprawozdania 
z postępów Parlamentowi;
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Or. en

Poprawka 105
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję do publikowania 
co najmniej dwa razy w roku sprawozdania 
na temat postępów instytucji Unii i państw 
członkowskich w poprawie skuteczności 
planowania i realizacji europejskiej 
współpracy i pomocy rozwojowej, 
mierzonych względem zestawu wspólnie 
uzgodnionych wartości docelowych 
i celów polityki, w szczególności celów 
zrównoważonego rozwoju, w tym na temat 
postępów w dostosowywaniu celów 
polityki i harmonizacji procedur, 
w szczególności w odniesieniu do 
wspólnego programowania, mechanizmu 
wspólnego wdrożenia i wspólnych ram 
wyników; wzywa Komisję do 
przedstawienia takiego sprawozdania 
z postępów Parlamentowi;

4. wzywa Komisję do publikowania 
co najmniej dwa razy w roku sprawozdania 
na temat postępów instytucji Unii i państw 
członkowskich, opartego również na 
konsultacjach z zainteresowanymi 
stronami, w poprawie skuteczności 
planowania i realizacji europejskiej 
współpracy i pomocy rozwojowej, 
mierzonych względem zestawu wspólnie 
uzgodnionych wartości docelowych 
i celów polityki, w szczególności celów 
zrównoważonego rozwoju i Europejskiego 
konsensusu w sprawie rozwoju, w tym na 
temat postępów w dostosowywaniu celów 
polityki i harmonizacji procedur, 
w szczególności w odniesieniu do 
wspólnego programowania, mechanizmu 
wspólnego wdrożenia i wspólnych ram 
wyników; wzywa Komisję do 
przedstawienia takiego sprawozdania 
z postępów Parlamentowi;

Or. en

Poprawka 106
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję do publikowania 
co najmniej dwa razy w roku sprawozdania 
na temat postępów instytucji Unii i państw 

4. wzywa Komisję do publikowania 
co najmniej dwa razy w roku sprawozdania 
na temat postępów instytucji Unii i państw 
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członkowskich w poprawie skuteczności 
planowania i realizacji europejskiej 
współpracy i pomocy rozwojowej, 
mierzonych względem zestawu wspólnie 
uzgodnionych wartości docelowych 
i celów polityki, w szczególności celów 
zrównoważonego rozwoju, w tym na temat 
postępów w dostosowywaniu celów 
polityki i harmonizacji procedur, 
w szczególności w odniesieniu do 
wspólnego programowania, mechanizmu 
wspólnego wdrożenia i wspólnych ram 
wyników; wzywa Komisję do 
przedstawienia takiego sprawozdania 
z postępów Parlamentowi;

członkowskich, w tym ich samorządów 
lokalnych i regionalnych, w poprawie 
skuteczności planowania i realizacji 
europejskiej współpracy i pomocy 
rozwojowej, mierzonych względem 
zestawu wspólnie uzgodnionych wartości 
docelowych i celów polityki, 
w szczególności celów zrównoważonego 
rozwoju, w tym na temat postępów 
w dostosowywaniu celów polityki 
i harmonizacji procedur, w szczególności 
w odniesieniu do wspólnego 
programowania, mechanizmu wspólnego 
wdrożenia i wspólnych ram wyników; 
wzywa Komisję do przedstawienia takiego 
sprawozdania z postępów Parlamentowi;

Or. en

Poprawka 107
Hildegard Bentele

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisje i Radę do 
zintensyfikowania wspólnego 
programowania podejmowanego przez 
Unię Europejską i jej państwa 
członkowskie w celu osiągnięcia 
europejskiego stanowiska 
pozwalającego zmierzać w kierunku 
określonych wspólnie celów polityki, przy 
czym programowanie to powinno 
obejmować innowacyjne metody 
finansowania, takie jak łączenie 
instrumentów i gwarancje; wzywa do 
podjęcia jasnych i przekładających się na 
działania zobowiązań do wspólnego 
wdrożenia i oceny oraz do opracowania 
mechanizmów współodpowiedzialności 
wobec obywateli;

5. wzywa Komisje i Radę do 
zintensyfikowania wspólnego 
programowania podejmowanego przez 
Unię Europejską i jej państwa 
członkowskie; zauważa, że na szczeblu 
krajowym UE i państwa członkowskie 
muszą wyjść poza zwykłą konsolidację 
istniejących dwustronnych priorytetów i 
działań w zakresie rozwoju i sformułować 
jednolite, wspólne europejskie stanowisko 
w kwestiach strategicznych w dialogu 
politycznym z krajami partnerskimi, 
pozwalające zmierzać w kierunku 
określonych wspólnie celów polityki, przy 
czym programowanie to powinno także 
obejmować w stosownych przypadkach 
organy integracji regionalnej jako unijne 
odpowiedniki oraz innowacyjne metody 
finansowania, takie jak łączenie 
instrumentów i gwarancje; apeluje do 



PE658.707v01-00 60/121 AM\1214172PL.docx

PL

Komisji o zapewnienie, aby w 
poszczególnych krajach partnerskich 
odbywały się regularne spotkania z 
udziałem UE, przedstawicieli państw 
członkowskich, agencji wdrażających, 
organizacji międzynarodowych i 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
mające na celu określenie wyzwań i 
możliwości, oraz aby późniejsza wspólna 
reakcja i realizacja odpowiadały 
określonym potrzebom; zauważa, że 
wspólne programowanie pod kierunkiem 
szefów misji okazało się skuteczne pod 
względem spójności polityki w ramach 
strategii politycznych, handlowych, 
rozwoju i bezpieczeństwa; wzywa do 
podjęcia jasnych i przekładających się na 
działania zobowiązań do wspólnego 
wdrożenia i oceny oraz do opracowania 
mechanizmów współodpowiedzialności 
wobec obywateli;

Or. en

Poprawka 108
Antoni Comín i Oliveres

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisje i Radę do 
zintensyfikowania wspólnego 
programowania podejmowanego przez 
Unię Europejską i jej państwa 
członkowskie w celu osiągnięcia 
europejskiego stanowiska 
pozwalającego zmierzać w kierunku 
określonych wspólnie celów polityki, przy 
czym programowanie to powinno 
obejmować innowacyjne metody 
finansowania, takie jak łączenie 
instrumentów i gwarancje; wzywa do 
podjęcia jasnych i przekładających się na 
działania zobowiązań do wspólnego 
wdrożenia i oceny oraz do opracowania 

5. wzywa Komisje i Radę do 
zintensyfikowania wspólnego 
programowania podejmowanego przez 
Unię Europejską i jej państwa 
członkowskie w celu osiągnięcia lepszego 
wielostronnego planowania kierunków 
krajowej polityki współpracy na rzecz 
rozwoju, przy czym programowanie to 
powinno obejmować innowacyjne metody 
finansowania, takie jak łączenie 
instrumentów i gwarancje; podkreśla 
konieczność – pod warunkiem, że w 
krajach partnerskich istnieją stabilne i 
przejrzyste instytucje – zwiększenia dotacji 
na niekorzyść kredytów, aby uniknąć 
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mechanizmów współodpowiedzialności 
wobec obywateli;

sytuacji, w której zwiększanie zadłużenia 
zewnętrznego krajów partnerskich będzie 
osłabiać ich potencjał pod względem 
wzrostu gospodarczego i zdolność do 
skoncentrowania działań rządów na 
priorytetach społecznych; wzywa do 
podjęcia jasnych i przekładających się na 
działania zobowiązań do wspólnego 
wdrożenia i oceny oraz do opracowania 
mechanizmów współodpowiedzialności 
wobec obywateli;

Or. es

Poprawka 109
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisje i Radę do 
zintensyfikowania wspólnego 
programowania podejmowanego przez 
Unię Europejską i jej państwa 
członkowskie w celu osiągnięcia 
europejskiego stanowiska 
pozwalającego zmierzać w kierunku 
określonych wspólnie celów polityki, przy 
czym programowanie to powinno 
obejmować innowacyjne metody 
finansowania, takie jak łączenie 
instrumentów i gwarancje; wzywa do 
podjęcia jasnych i przekładających się na 
działania zobowiązań do wspólnego 
wdrożenia i oceny oraz do opracowania 
mechanizmów współodpowiedzialności 
wobec obywateli;

5. wzywa Komisje i Radę do 
zintensyfikowania wspólnego 
programowania podejmowanego przez 
Unię Europejską i jej państwa 
członkowskie w celu osiągnięcia 
europejskiego stanowiska 
pozwalającego zmierzać w kierunku 
określonych wspólnie celów polityki, przy 
czym programowanie to powinno 
obejmować innowacyjne metody 
finansowania, takie jak łączenie 
instrumentów i gwarancje; wzywa do 
podjęcia jasnych i przekładających się na 
działania zobowiązań do wspólnego 
wdrożenia i oceny oraz do opracowania 
mechanizmów współodpowiedzialności 
wobec obywateli, do zorganizowanego 
dialogu merytorycznego z samorządami 
lokalnymi i regionalnymi oraz 
stowarzyszeniami przedstawicielskimi, do 
których należą, w Europie i na szczeblu 
krajowym;

Or. en
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Poprawka 110
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisje i Radę do 
zintensyfikowania wspólnego 
programowania podejmowanego przez 
Unię Europejską i jej państwa 
członkowskie w celu osiągnięcia 
europejskiego stanowiska 
pozwalającego zmierzać w kierunku 
określonych wspólnie celów polityki, przy 
czym programowanie to powinno 
obejmować innowacyjne metody 
finansowania, takie jak łączenie 
instrumentów i gwarancje; wzywa do 
podjęcia jasnych i przekładających się na 
działania zobowiązań do wspólnego 
wdrożenia i oceny oraz do opracowania 
mechanizmów współodpowiedzialności 
wobec obywateli;

5. wzywa Komisje i Radę do 
zintensyfikowania wspólnego 
programowania podejmowanego przez 
Unię Europejską i jej państwa 
członkowskie w celu osiągnięcia 
europejskiego stanowiska 
pozwalającego zmierzać w kierunku 
określonych wspólnie celów polityki, przy 
czym programowanie to powinno 
obejmować innowacyjne metody 
finansowania, takie jak łączenie 
instrumentów i gwarancje; wzywa do 
podjęcia jasnych i przekładających się na 
działania zobowiązań do wspólnego 
wdrożenia i oceny oraz do opracowania 
mechanizmów współodpowiedzialności 
wobec obywateli; wzywa UE do 
współpracy z nietradycyjnymi 
darczyńcami, którzy mogą wykazać 
przestrzeganie zasad skuteczności 
pomocy;

Or. en

Poprawka 111
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisje i Radę do 
zintensyfikowania wspólnego 
programowania podejmowanego przez 
Unię Europejską i jej państwa 

5. wzywa Komisje i Radę do 
zintensyfikowania wspólnego 
programowania podejmowanego przez 
Unię Europejską i jej państwa 
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członkowskie w celu osiągnięcia 
europejskiego stanowiska 
pozwalającego zmierzać w kierunku 
określonych wspólnie celów polityki, przy 
czym programowanie to powinno 
obejmować innowacyjne metody 
finansowania, takie jak łączenie 
instrumentów i gwarancje; wzywa do 
podjęcia jasnych i przekładających się na 
działania zobowiązań do wspólnego 
wdrożenia i oceny oraz do opracowania 
mechanizmów współodpowiedzialności 
wobec obywateli;

członkowskie w celu osiągnięcia 
europejskiego stanowiska 
pozwalającego zmierzać w kierunku 
określonych wspólnie celów polityki, przy 
czym programowanie to powinno 
obejmować innowacyjne metody 
finansowania, takie jak łączenie 
instrumentów i gwarancje, o ile są one 
skuteczne; wzywa do podjęcia jasnych 
i przekładających się na działania 
zobowiązań do wspólnego wdrożenia i 
oceny, z uwzględnieniem 
dotychczasowych strategii i praktyk, oraz 
do opracowania mechanizmów 
współodpowiedzialności wobec obywateli;

Or. en

Poprawka 112
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisje i Radę do 
zintensyfikowania wspólnego 
programowania podejmowanego przez 
Unię Europejską i jej państwa 
członkowskie w celu osiągnięcia 
europejskiego stanowiska 
pozwalającego zmierzać w kierunku 
określonych wspólnie celów polityki, przy 
czym programowanie to powinno 
obejmować innowacyjne metody 
finansowania, takie jak łączenie 
instrumentów i gwarancje; wzywa do 
podjęcia jasnych i przekładających się na 
działania zobowiązań do wspólnego 
wdrożenia i oceny oraz do opracowania 
mechanizmów współodpowiedzialności 
wobec obywateli;

5. wzywa Komisje i Radę do 
zintensyfikowania wspólnego 
programowania podejmowanego przez 
Unię Europejską i jej państwa 
członkowskie w celu osiągnięcia 
europejskiego stanowiska 
pozwalającego zmierzać w kierunku 
określonych wspólnie celów polityki; 
wzywa do podjęcia jasnych 
i przekładających się na działania 
zobowiązań do wspólnego wdrożenia i 
oceny oraz do opracowania mechanizmów 
współodpowiedzialności wobec obywateli;

Or. en
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Poprawka 113
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisje i Radę do 
zintensyfikowania wspólnego 
programowania podejmowanego przez 
Unię Europejską i jej państwa 
członkowskie w celu osiągnięcia 
europejskiego stanowiska 
pozwalającego zmierzać w kierunku 
określonych wspólnie celów polityki, przy 
czym programowanie to powinno 
obejmować innowacyjne metody 
finansowania, takie jak łączenie 
instrumentów i gwarancje; wzywa do 
podjęcia jasnych i przekładających się na 
działania zobowiązań do wspólnego 
wdrożenia i oceny oraz do opracowania 
mechanizmów współodpowiedzialności 
wobec obywateli;

5. wzywa Komisje i Radę do 
zintensyfikowania wspólnego 
programowania podejmowanego przez 
Unię Europejską i jej państwa 
członkowskie w celu osiągnięcia 
europejskiego stanowiska 
pozwalającego zmierzać w kierunku 
określonych wspólnie celów polityki, przy 
czym programowanie to powinno 
obejmować najnowsze badania, a tym 
samym unikać stosowania nieskutecznych 
metod finansowania, włączając łączenie 
instrumentów; wzywa do podjęcia jasnych 
i przekładających się na działania 
zobowiązań do wspólnego wdrożenia i 
oceny oraz do opracowania mechanizmów 
współodpowiedzialności wobec obywateli;

Or. en

Poprawka 114
Stéphane Bijoux, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisje i Radę do 
zintensyfikowania wspólnego 
programowania podejmowanego przez 
Unię Europejską i jej państwa 
członkowskie w celu osiągnięcia 
europejskiego stanowiska 
pozwalającego zmierzać w kierunku 
określonych wspólnie celów polityki, przy 

5. wzywa Komisję i Radę do 
zintensyfikowania wspólnego 
programowania podejmowanego przez 
Unię Europejską i jej państwa 
członkowskie w celu osiągnięcia 
europejskiego stanowiska 
pozwalającego zmierzać w kierunku 
określonych wspólnie celów polityki, przy 
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czym programowanie to powinno 
obejmować innowacyjne metody 
finansowania, takie jak łączenie 
instrumentów i gwarancje; wzywa do 
podjęcia jasnych i przekładających się na 
działania zobowiązań do wspólnego 
wdrożenia i oceny oraz do opracowania 
mechanizmów współodpowiedzialności 
wobec obywateli;

czym programowanie to powinno 
obejmować innowacyjne metody 
finansowania, takie jak łączenie 
instrumentów i gwarancje; wzywa również 
Unię i jej państwa członkowskie do 
korzystania ze wspólnego wdrożenia i 
oceny ich działań w celu zwiększenia 
przejrzystości wobec obywateli.

Or. fr

Poprawka 115
Hildegard Bentele

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. z zadowoleniem przyjmuje 
konkluzje Rady z dnia 8 czerwca 2020 r., 
w których podkreślono „znaczenie 
koordynacji działań wszystkich podmiotów 
zaangażowanych w Drużynę Europy oraz 
dzielenia się działaniami informacyjnymi i 
komunikacyjnymi na szczeblu krajowym, 
w obrębie UE, w krajach partnerskich 
oraz na forach globalnych i 
wielostronnych”; zwraca się do Komisji i 
państw członkowskich o stosowanie tego 
podejścia w przyszłości w kontekście 
wszystkich działań na rzecz rozwoju oraz 
wszelkiego programowania i wdrażania; 
ponawia swój wniosek z 2013 r. (P7_TA 
(2013)0558) i z 2017 r. (P8_TA 
(2017)0026) i zwraca się do Komisji o 
przedłożenie, zgodnie z art. 209 i 210 
TFUE, wniosku w sprawie aktu 
dotyczącego regulacyjnych aspektów 
koordynacji darczyńców w UE w zakresie 
pomocy rozwojowej;

Or. en
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Poprawka 116
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że w świetle przyszłego 
wdrożenia Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej 
i Rozwojowej (ISWMR) wspólne 
programowanie dokonywane przez Unię 
Europejską, jej państwa członkowskie 
i unijnych partnerów finansowania 
rozwojowego powinno opierać się na 
zasadach skuteczności pomocy; uważa, że 
Unia Europejska powinna zbiorowo 
określić strategiczne priorytety 
i potrzeby/braki inwestycyjne w fazie 
poprzedzającej programowanie, 
a następnie przyjrzeć się sposobom 
optymalizacji szeregu możliwości 
dostępnych w zestawie narzędzi instytucji 
Unii, w tym grantów, wsparcia 
budżetowego i pożyczek EBI, jak również 
finansowania z innych państw 
członkowskich; wzywa odpowiednio 
instytucje Unii i państwa członkowskie, 
aby udostępniały swoje dowody i dzieliły 
się doświadczeniami na temat rodzajów 
interwencji rozwojowych, które 
przebiegają pomyślnie i które zawodzą, 
okazały się trudne w realizacji lub nie 
przyniosły oczekiwanych skutków;

6. podkreśla, że w świetle przyszłego 
wdrożenia Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej 
i Rozwojowej (ISWMR) wspólne 
programowanie dokonywane przez Unię 
Europejską, jej państwa członkowskie 
i unijnych partnerów finansowania 
rozwojowego powinno opierać się na 
zasadach skuteczności pomocy; uważa, że 
Unia Europejska powinna zbiorowo 
określić strategiczne priorytety 
i potrzeby/braki inwestycyjne w fazie 
poprzedzającej programowanie, 
a następnie przyjrzeć się sposobom 
optymalizacji szeregu możliwości 
dostępnych w zestawie narzędzi instytucji 
Unii, w tym grantów, wsparcia 
budżetowego i pożyczek EBI, jak również 
finansowania z innych państw 
członkowskich; wzywa odpowiednio 
instytucje Unii i państwa członkowskie, 
aby udostępniały swoje dowody i dzieliły 
się doświadczeniami na temat rodzajów 
interwencji rozwojowych, które 
przebiegają pomyślnie i które zawodzą, 
okazały się trudne w realizacji lub nie 
przyniosły oczekiwanych skutków; wyraża 
w związku z tym zaniepokojenie faktem, że 
kraje najsłabiej rozwinięte dostrzegają 
wzrost pomocy wiązanej, i ponownie 
podkreśla, że niewiązanie pomocy może 
obniżyć koszty o 15–30 %; podkreśla, że 
wszelka pomoc musi być formalnie i 
nieformalnie niewiązana; zachęca do 
miejscowego zaopatrzenia i lokalnej 
odpowiedzialności;

Or. en
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Poprawka 117
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że w świetle przyszłego 
wdrożenia Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej 
i Rozwojowej (ISWMR) wspólne 
programowanie dokonywane przez Unię 
Europejską, jej państwa członkowskie 
i unijnych partnerów finansowania 
rozwojowego powinno opierać się na 
zasadach skuteczności pomocy; uważa, że 
Unia Europejska powinna zbiorowo 
określić strategiczne priorytety 
i potrzeby/braki inwestycyjne w fazie 
poprzedzającej programowanie, 
a następnie przyjrzeć się sposobom 
optymalizacji szeregu możliwości 
dostępnych w zestawie narzędzi instytucji 
Unii, w tym grantów, wsparcia 
budżetowego i pożyczek EBI, jak również 
finansowania z innych państw 
członkowskich; wzywa odpowiednio 
instytucje Unii i państwa członkowskie, 
aby udostępniały swoje dowody i dzieliły 
się doświadczeniami na temat rodzajów 
interwencji rozwojowych, które 
przebiegają pomyślnie i które zawodzą, 
okazały się trudne w realizacji lub nie 
przyniosły oczekiwanych skutków;

6. podkreśla, że w świetle przyszłego 
wdrożenia Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej 
i Rozwojowej (ISWMR) wspólne 
programowanie dokonywane przez Unię 
Europejską, jej państwa członkowskie 
i unijnych partnerów finansowania 
rozwojowego powinno opierać się na 
zasadach skuteczności pomocy; uważa, że 
Unia Europejska powinna zbiorowo 
określić strategiczne priorytety 
i potrzeby/braki inwestycyjne w fazie 
poprzedzającej programowanie, 
a następnie przyjrzeć się sposobom 
optymalizacji szeregu możliwości 
dostępnych w zestawie narzędzi instytucji 
Unii, w tym grantów, wsparcia 
budżetowego i pożyczek EBI, jak również 
finansowania z innych państw 
członkowskich; wzywa odpowiednio 
instytucje Unii i państwa członkowskie, 
aby udostępniały swoje dowody i dzieliły 
się doświadczeniami na temat rodzajów 
interwencji rozwojowych, które 
przebiegają pomyślnie i które zawodzą, 
okazały się trudne w realizacji lub nie 
przyniosły oczekiwanych skutków; 
podkreśla potrzebę, aby ułatwić tworzenie 
samowystarczalnych rynków oraz 
zapewnić uwzględnienie dobrych praktyk 
wyjścia na etapie programowania 
wstępnego;

Or. en

Poprawka 118
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
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Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że w świetle przyszłego 
wdrożenia Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej 
i Rozwojowej (ISWMR) wspólne 
programowanie dokonywane przez Unię 
Europejską, jej państwa członkowskie 
i unijnych partnerów finansowania 
rozwojowego powinno opierać się na 
zasadach skuteczności pomocy; uważa, że 
Unia Europejska powinna zbiorowo 
określić strategiczne priorytety 
i potrzeby/braki inwestycyjne w fazie 
poprzedzającej programowanie, 
a następnie przyjrzeć się sposobom 
optymalizacji szeregu możliwości 
dostępnych w zestawie narzędzi instytucji 
Unii, w tym grantów, wsparcia 
budżetowego i pożyczek EBI, jak również 
finansowania z innych państw 
członkowskich; wzywa odpowiednio 
instytucje Unii i państwa członkowskie, 
aby udostępniały swoje dowody i dzieliły 
się doświadczeniami na temat rodzajów 
interwencji rozwojowych, które 
przebiegają pomyślnie i które zawodzą, 
okazały się trudne w realizacji lub nie 
przyniosły oczekiwanych skutków;

6. podkreśla, że w świetle przyszłego 
wdrożenia Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej 
i Rozwojowej (ISWMR) wspólne 
programowanie dokonywane przez Unię 
Europejską, jej państwa członkowskie 
i unijnych partnerów finansowania 
rozwojowego powinno opierać się na 
zasadach skuteczności pomocy; uważa, że 
Unia Europejska powinna zbiorowo 
określić strategiczne priorytety 
i potrzeby/braki inwestycyjne w fazie 
poprzedzającej programowanie, 
a następnie przyjrzeć się sposobom 
optymalizacji szeregu możliwości 
dostępnych w zestawie narzędzi instytucji 
Unii, w tym grantów, wsparcia 
budżetowego i pożyczek EBI, jak również 
finansowania z innych państw 
członkowskich; wzywa odpowiednio 
instytucje Unii i państwa członkowskie, a 
także samorządy lokalne i regionalne 
zaangażowane we współpracę na rzecz 
rozwoju, aby udostępniały swoje dowody 
i dzieliły się doświadczeniami na temat 
rodzajów interwencji rozwojowych, które 
przebiegają pomyślnie i które zawodzą, 
okazały się trudne w realizacji lub nie 
przyniosły oczekiwanych skutków;

Or. en

Poprawka 119
Tomas Tobé, György Hölvényi, Hildegard Bentele
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że w świetle przyszłego 
wdrożenia Instrumentu Sąsiedztwa oraz 

6. podkreśla, że w świetle przyszłego 
wdrożenia Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
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Współpracy Międzynarodowej 
i Rozwojowej (ISWMR) wspólne 
programowanie dokonywane przez Unię 
Europejską, jej państwa członkowskie 
i unijnych partnerów finansowania 
rozwojowego powinno opierać się na 
zasadach skuteczności pomocy; uważa, że 
Unia Europejska powinna zbiorowo 
określić strategiczne priorytety 
i potrzeby/braki inwestycyjne w fazie 
poprzedzającej programowanie, 
a następnie przyjrzeć się sposobom 
optymalizacji szeregu możliwości 
dostępnych w zestawie narzędzi instytucji 
Unii, w tym grantów, wsparcia 
budżetowego i pożyczek EBI, jak również 
finansowania z innych państw 
członkowskich; wzywa odpowiednio 
instytucje Unii i państwa członkowskie, 
aby udostępniały swoje dowody i dzieliły 
się doświadczeniami na temat rodzajów 
interwencji rozwojowych, które 
przebiegają pomyślnie i które zawodzą, 
okazały się trudne w realizacji lub nie 
przyniosły oczekiwanych skutków;

Współpracy Międzynarodowej 
i Rozwojowej (ISWMR) wspólne 
programowanie dokonywane przez Unię 
Europejską, jej państwa członkowskie 
i unijnych partnerów finansowania 
rozwojowego powinno opierać się na 
zasadach skuteczności pomocy; uważa, że 
Unia Europejska powinna zbiorowo 
określić strategiczne priorytety 
i potrzeby/braki inwestycyjne w fazie 
poprzedzającej programowanie, 
a następnie przyjrzeć się sposobom 
optymalizacji szeregu możliwości 
dostępnych w zestawie narzędzi instytucji 
Unii, w tym grantów, dotacji na wsparcie 
budżetowe i pożyczek EBI, jak również 
finansowania z innych państw 
członkowskich; wzywa Komisję, aby 
dopilnowała, by programowanie i 
wdrażanie tych możliwości było 
skoordynowane, dostosowane 
strategicznie do priorytetów i procesów 
krajów partnerskich oraz skoncentrowane 
na osiąganiu wyników, które mają 
charakter transformacyjny dla osiągnięcia 
celów zrównoważonego rozwoju w 
specyficznym kontekście każdego kraju 
partnerskiego;

Or. en

Poprawka 120
Stéphane Bijoux, Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens, Catherine Chabaud, 
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że w świetle przyszłego 
wdrożenia Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej 
i Rozwojowej (ISWMR) wspólne 
programowanie dokonywane przez Unię 
Europejską, jej państwa członkowskie 
i unijnych partnerów finansowania 

6. podkreśla, że w świetle przyszłego 
wdrożenia Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej 
i Rozwojowej (ISWMR) wspólne 
programowanie i wdrażanie dokonywane 
przez Unię Europejską, jej państwa 
członkowskie i unijnych partnerów 
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rozwojowego powinno opierać się na 
zasadach skuteczności pomocy; uważa, że 
Unia Europejska powinna zbiorowo 
określić strategiczne priorytety 
i potrzeby/braki inwestycyjne w fazie 
poprzedzającej programowanie, 
a następnie przyjrzeć się sposobom 
optymalizacji szeregu możliwości 
dostępnych w zestawie narzędzi instytucji 
Unii, w tym grantów, wsparcia 
budżetowego i pożyczek EBI, jak również 
finansowania z innych państw 
członkowskich; wzywa odpowiednio 
instytucje Unii i państwa członkowskie, 
aby udostępniały swoje dowody i dzieliły 
się doświadczeniami na temat rodzajów 
interwencji rozwojowych, które 
przebiegają pomyślnie i które zawodzą, 
okazały się trudne w realizacji lub nie 
przyniosły oczekiwanych skutków;

finansowania rozwojowego powinno 
opierać się na zasadach skuteczności 
pomocy; przypomina jak ważne jest, aby 
zbiorowo określić strategiczne priorytety 
i potrzeby/braki inwestycyjne w fazie 
poprzedzającej programowanie, 
a następnie przyjrzeć się sposobom 
optymalizacji szeregu możliwości 
dostępnych w zestawie narzędzi instytucji 
Unii, w tym grantów, wsparcia 
budżetowego i pożyczek EBI, jak również 
finansowania z innych państw 
członkowskich lub agencji rozwojowych 
państw członkowskich; wzywa 
odpowiednio instytucje Unii i państwa 
członkowskie, aby udostępniały swoje 
dowody i dzieliły się doświadczeniami na 
temat rodzajów interwencji rozwojowych, 
które przebiegają pomyślnie i które 
zawodzą, okazały się trudne w realizacji 
lub nie przyniosły oczekiwanych skutków;

Or. fr

Poprawka 121
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że w świetle przyszłego 
wdrożenia Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej 
i Rozwojowej (ISWMR) wspólne 
programowanie dokonywane przez Unię 
Europejską, jej państwa członkowskie 
i unijnych partnerów finansowania 
rozwojowego powinno opierać się na 
zasadach skuteczności pomocy; uważa, że 
Unia Europejska powinna zbiorowo 
określić strategiczne priorytety 
i potrzeby/braki inwestycyjne w fazie 
poprzedzającej programowanie, 
a następnie przyjrzeć się sposobom 

6. podkreśla, że w świetle przyszłego 
wdrożenia Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej 
i Rozwojowej (ISWMR) wspólne 
programowanie dokonywane przez Unię 
Europejską, jej państwa członkowskie 
i unijnych partnerów finansowania 
rozwojowego powinno opierać się na 
zasadach skuteczności pomocy; uważa, że 
Unia Europejska powinna zbiorowo 
określić strategiczne priorytety 
i potrzeby/braki inwestycyjne w fazie 
poprzedzającej programowanie, 
a następnie przyjrzeć się sposobom 
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optymalizacji szeregu możliwości 
dostępnych w zestawie narzędzi instytucji 
Unii, w tym grantów, wsparcia 
budżetowego i pożyczek EBI, jak również 
finansowania z innych państw 
członkowskich; wzywa odpowiednio 
instytucje Unii i państwa członkowskie, 
aby udostępniały swoje dowody i dzieliły 
się doświadczeniami na temat rodzajów 
interwencji rozwojowych, które 
przebiegają pomyślnie i które zawodzą, 
okazały się trudne w realizacji lub nie 
przyniosły oczekiwanych skutków;

optymalizacji szeregu możliwości 
dostępnych w zestawie narzędzi instytucji 
Unii, w tym grantów, wsparcia 
budżetowego i pożyczek EBI, jak również 
finansowania z innych państw 
członkowskich; wzywa odpowiednio 
instytucje Unii, państwa członkowskie i 
władze lokalne i regionalne, aby 
udostępniały swoje dowody i dzieliły się 
doświadczeniami na temat rodzajów 
interwencji rozwojowych, które 
przebiegają pomyślnie i które zawodzą, 
okazały się trudne w realizacji lub nie 
przyniosły oczekiwanych skutków;

Or. en

Poprawka 122
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że w świetle przyszłego 
wdrożenia Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej 
i Rozwojowej (ISWMR) wspólne 
programowanie dokonywane przez Unię 
Europejską, jej państwa członkowskie 
i unijnych partnerów finansowania 
rozwojowego powinno opierać się na 
zasadach skuteczności pomocy; uważa, że 
Unia Europejska powinna zbiorowo 
określić strategiczne priorytety 
i potrzeby/braki inwestycyjne w fazie 
poprzedzającej programowanie, 
a następnie przyjrzeć się sposobom 
optymalizacji szeregu możliwości 
dostępnych w zestawie narzędzi instytucji 
Unii, w tym grantów, wsparcia 
budżetowego i pożyczek EBI, jak również 
finansowania z innych państw 
członkowskich; wzywa odpowiednio 
instytucje Unii i państwa członkowskie, 
aby udostępniały swoje dowody i dzieliły 

6. podkreśla, że w świetle przyszłego 
wdrożenia Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej 
i Rozwojowej (ISWMR) wspólne 
programowanie dokonywane przez Unię 
Europejską, jej państwa członkowskie 
i unijnych partnerów finansowania 
rozwojowego powinno opierać się na 
zasadach skuteczności pomocy; uważa, że 
Unia Europejska powinna zbiorowo 
określić strategiczne priorytety 
i potrzeby/braki inwestycyjne w fazie 
poprzedzającej programowanie, 
a następnie przyjrzeć się sposobom 
optymalizacji szeregu możliwości Unii, 
w tym grantów, wsparcia budżetowego 
i pożyczek EBI, jak również finansowania 
z innych państw członkowskich; wzywa 
odpowiednio instytucje Unii i państwa 
członkowskie, aby udostępniały swoje 
dowody i dzieliły się doświadczeniami na 
temat rodzajów interwencji rozwojowych, 
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się doświadczeniami na temat rodzajów 
interwencji rozwojowych, które 
przebiegają pomyślnie i które zawodzą, 
okazały się trudne w realizacji lub nie 
przyniosły oczekiwanych skutków;

które przebiegają pomyślnie i które 
zawodzą, okazały się trudne w realizacji 
lub nie przyniosły oczekiwanych skutków;

Or. en

Poprawka 123
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że mandat Parlamentu 
Europejskiego (PE) dotyczący ISWMR 
wymaga opracowania przepisów mających 
na celu poprawę poszanowania praw 
człowieka oraz przestrzegania przepisów 
środowiskowych i socjalnych przez 
podmioty finansowe przy stosowaniu 
mechanizmów mieszanych gwarancji w 
ramach EFZR+ – gwarancji na działania 
zewnętrzne; przypomina, że zgodnie ze 
stanowiskiem PE 45 % finansowania za 
pośrednictwem EFZR+ i gwarancji na 
działania zewnętrzne przeznacza się na 
inwestycje, które przyczyniają się do 
osiągnięcia celów klimatycznych, 
zarządzania środowiskowego i ochrony 
środowiska, różnorodności biologicznej i 
zwalczania pustynnienia, z czego 30 % 
całkowitej puli środków finansowych ma 
być przeznaczone na łagodzenie zmiany 
klimatu i przystosowania się do niej;

Or. en

Poprawka 124
Marlene Mortler

Projekt rezolucji
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Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zwraca uwagę, że UE postawiła 
sobie ambitne cele ochrony środowiska i 
klimatu, oraz wzywa UE do wspierania 
państw partnerskich przez bliską 
współpracę, by służyć im pomocą w 
osiąganiu ich własnych ustanowionych 
umownie oraz wyznaczonych 
samodzielnie celów ochrony środowiska i 
klimatu oraz w realizacji przynależnych 
strategii, ponieważ zrównoważone 
korzystanie z własnych zasobów stanowi 
podstawę gospodarki wielu państw 
partnerskich i jest niezbędne dla 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju;

Or. de

Poprawka 125
Tomas Tobé, György Hölvényi, Hildegard Bentele
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa instytucje Unii i państwa 
członkowskie oraz inne podmioty 
publiczne i niepaństwowe zaangażowane 
we współpracę na rzecz rozwoju, aby 
udostępniały dowody i dzieliły się 
doświadczeniami na temat tych rodzajów 
interwencji rozwojowych, które 
przebiegają pomyślnie, oraz tych, które 
zawodzą, okazały się trudne w realizacji 
lub nie przyniosły oczekiwanych skutków;

Or. en

Poprawka 126
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Hildegard Bentele

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. z zadowoleniem przyjmuje 
niezależne sprawozdanie grupy mędrców 
wysokiego szczebla ds. europejskiej 
infrastruktury finansowej na rzecz 
rozwoju i wzywa do utworzenia 
europejskiego banku inwestycji i 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 127
Hildegard Bentele

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że odpowiedzialność za 
wszystkie wydatki publiczne, w tym 
oficjalną pomoc rozwojową, ma kluczowe 
znaczenie zarówno w Europie, jak 
i w krajach partnerskich; uważa, że 
odpowiedzialność wymaga silnych 
instytucji i że posiadanie jasnych 
i uzgodnionych celów europejskiej 
oficjalnej pomocy rozwojowej ma 
kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
ciągłego publicznego wsparcia dla 
przedsięwzięć Unii Europejskiej 
w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju; 
podkreśla ponadto, że odpowiedzialność 
wymaga przejrzystych i stabilnych 
procedur, a także dbałości o wydajność 
i osiągnięcia możliwych do wykazania 
wyników poprzez ocenę ex ante i ex post, 
krytycznej analizy niepowodzeń, jak 
również wyciągania wniosków na temat 
sposobu osiągania skutecznych 
i zrównoważonych wyników;

7. podkreśla, że odpowiedzialność za 
wszystkie wydatki publiczne, w tym 
oficjalną pomoc rozwojową, ma kluczowe 
znaczenie zarówno w Europie, jak 
i w krajach partnerskich; uważa, że 
odpowiedzialność wymaga silnych 
instytucji i że posiadanie jasnych 
i uzgodnionych celów europejskiej 
oficjalnej pomocy rozwojowej ma 
kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
ciągłego publicznego wsparcia dla 
przedsięwzięć Unii Europejskiej 
w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju; 
podkreśla ponadto, że odpowiedzialność 
wymaga przejrzystych i stabilnych 
procedur, a także dbałości o wydajność 
i osiągnięcia możliwych do wykazania 
wyników poprzez ocenę ex ante i ex post, 
krytycznej analizy niepowodzeń, jak 
również wyciągania wniosków na temat 
sposobu osiągania skutecznych 
i zrównoważonych wyników; w związku z 
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tym wzywa Komisję do koordynowania 
ogólnoeuropejskiej normalizacji 
wskaźników oddziaływania mającej na 
celu porównanie skuteczności i 
wydajności projektów w różnych 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 128
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Stéphane Bijoux, Chrysoula 
Zacharopoulou, Charles Goerens, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że odpowiedzialność za 
wszystkie wydatki publiczne, w tym 
oficjalną pomoc rozwojową, ma kluczowe 
znaczenie zarówno w Europie, jak 
i w krajach partnerskich; uważa, że 
odpowiedzialność wymaga silnych 
instytucji i że posiadanie jasnych 
i uzgodnionych celów europejskiej 
oficjalnej pomocy rozwojowej ma 
kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
ciągłego publicznego wsparcia dla 
przedsięwzięć Unii Europejskiej 
w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju; 
podkreśla ponadto, że odpowiedzialność 
wymaga przejrzystych i stabilnych 
procedur, a także dbałości o wydajność 
i osiągnięcia możliwych do wykazania 
wyników poprzez ocenę ex ante i ex post, 
krytycznej analizy niepowodzeń, jak 
również wyciągania wniosków na temat 
sposobu osiągania skutecznych 
i zrównoważonych wyników;

7. podkreśla, że odpowiedzialność za 
wszystkie wydatki publiczne, w tym 
oficjalną pomoc rozwojową, ma kluczowe 
znaczenie zarówno w Europie, jak 
i w krajach partnerskich; uważa, że 
odpowiedzialność wymaga silnych 
instytucji i że posiadanie jasnych 
i uzgodnionych celów europejskiej 
oficjalnej pomocy rozwojowej ma 
kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
ciągłego publicznego wsparcia dla 
przedsięwzięć Unii Europejskiej 
w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju; 
podkreśla ponadto, że odpowiedzialność 
wymaga przejrzystych i stabilnych 
procedur, a także dbałości o wydajność 
i osiągnięcia możliwych do wykazania 
wyników poprzez ocenę ex ante i ex post, 
krytycznej analizy niepowodzeń, jak 
również wyciągania wniosków na temat 
sposobu osiągania skutecznych 
i zrównoważonych wyników; przypomina 
o wpływie, jaki na zapewnienie 
rozliczalności wydatków publicznych w 
ramach oficjalnej pomocy rozwojowej 
może mieć tworzenie partnerstw i 
współpraca ze społeczeństwem 
obywatelskim i organizacjami 
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pozarządowymi;

Or. en

Poprawka 129
Hildegard Bentele

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa do regularnego przeglądu 
krajów partnerskich w kontekście 
osiągniętych celów rozwoju i zwraca się o 
podjęcie decyzji o zakończeniu 
współpracy, gdy cele te zostaną osiągnięte 
albo nie zostaną osiągnięte na przestrzeni 
dłuższego okresu; wzywa również 
Komisję, aby poinformowała Parlament 
Europejski o krajach i odpowiednich 
sektorach, w których UE jest największym 
darczyńcą, oraz o tym, czy odpowiada to 
strategii geopolitycznej UE;

Or. en

Poprawka 130
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zachęca parlamenty krajów 
otrzymujących pomoc do przyjmowania 
narodowych strategii w zakresie pomocy 
rozwojowej w celu poprawy rozliczalności 
darczyńców i odpowiedzialności rządów 
otrzymujących pomoc, w tym władz 
lokalnych, wykorzenienia korupcji i 
wszelkich form trwonienia pomocy oraz 
poprawy warunków dotyczących 
otrzymywania wsparcia budżetowego, a w 
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dłuższej perspektywie – ograniczenia 
zależności od pomocy;

Or. en

Poprawka 131
Charles Goerens, Stéphane Bijoux, Chrysoula Zacharopoulou, Jan-Christoph Oetjen, 
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w pełni odeszły od 
wiązania oficjalnej pomocy rozwojowej, 
zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w 
Europejskim konsensusie w sprawie 
rozwoju, oraz aby zachęcały wszystkie 
podmioty w ramach współpracy 
rozwojowej, w tym gospodarki 
wschodzące, by uczyniły to samo;

Or. en

Poprawka 132
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, jak ważne jest, aby 
oficjalna pomoc rozwojowa UE w jeszcze 
większym stopniu koncentrowała się na 
zmniejszaniu nierówności, położeniu 
kresu ubóstwu i niepozostawianiu nikogo 
w tyle;

Or. en
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Poprawka 133
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. podkreśla, że skuteczna i wydajna 
pomoc na rzecz strategii krajowych i 
budowania zdolności zmniejsza 
umieralność dzieci oraz że inwestowanie 
w dobrostan dzieci ma zasadnicze 
znaczenie dla przerwania cyklu ubóstwa, 
w tym walki z pracą przymusową i pracą 
nieletnich;

Or. en

Poprawka 134
György Hölvényi

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że wykorzystanie metod 
opartych na wynikach ma kluczowe 
znaczenie dla krajów partnerskich Unii 
Europejskiej oraz stanowi fundamentalny 
element ich zdolności do realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju dla ich 
obywateli; wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie do wsparcia 
i wykorzystania własnych krajowych ram 
pomiaru wyników stosowanych przez kraje 
partnerskie, jak również ich systemów 
monitorowania i systemów statystycznych, 
a także do zaangażowania wszystkich 
istotnych podmiotów: władz lokalnych, 
parlamentów narodowych, społeczeństwa 
obywatelskiego i sektora prywatnego;

8. uważa, że wykorzystanie metod 
opartych na wynikach ma kluczowe 
znaczenie dla krajów partnerskich Unii 
Europejskiej oraz stanowi fundamentalny 
element ich zdolności do realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju dla ich 
obywateli; wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie do wsparcia 
i wykorzystania własnych krajowych ram 
pomiaru wyników stosowanych przez kraje 
partnerskie, jak również ich systemów 
monitorowania i systemów statystycznych, 
a także do zaangażowania wszystkich 
istotnych podmiotów: władz lokalnych, 
parlamentów narodowych, społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym organizacji 
pozarządowych, diaspor, kościołów, 
stowarzyszeń i wspólnot religijnych, 
organizacji wyznaniowych, ruchów 
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społecznych i związków zawodowych, 
ludów tubylczych i fundacji, a także 
przedstawicieli osób wymagających 
szczególnego traktowania, osób 
niepełnosprawnych, dyskryminowanych i 
marginalizowanych; i sektora prywatnego;

Or. en

Poprawka 135
Stéphane Bijoux, Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens, Catherine Chabaud, 
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że wykorzystanie metod 
opartych na wynikach ma kluczowe 
znaczenie dla krajów partnerskich Unii 
Europejskiej oraz stanowi fundamentalny 
element ich zdolności do realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju dla ich 
obywateli; wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie do wsparcia 
i wykorzystania własnych krajowych ram 
pomiaru wyników stosowanych przez kraje 
partnerskie, jak również ich systemów 
monitorowania i systemów statystycznych, 
a także do zaangażowania wszystkich 
istotnych podmiotów: władz lokalnych, 
parlamentów narodowych, społeczeństwa 
obywatelskiego i sektora prywatnego;

8. uważa, że wykorzystanie metod 
opartych na wynikach ma kluczowe 
znaczenie dla krajów partnerskich Unii 
Europejskiej oraz stanowi fundamentalny 
element ich zdolności do realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju dla ich 
obywateli; przypomina jednak o znaczeniu 
uwzględniania zróżnicowania sytuacji i 
szczególnych wyzwań w krajach 
partnerskich, zwłaszcza w krajach 
najsłabiej rozwiniętych i niestabilnych; 
wzywa Unię Europejską i jej państwa 
członkowskie do wsparcia i wykorzystania 
własnych krajowych ram pomiaru 
wyników stosowanych przez kraje 
partnerskie, jak również ich systemów 
monitorowania i systemów statystycznych, 
a także do zaangażowania wszystkich 
istotnych podmiotów: władz lokalnych, 
parlamentów narodowych, społeczeństwa 
obywatelskiego, sektora prywatnego, jak 
również fundacji;

Or. fr

Poprawka 136
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że wykorzystanie metod 
opartych na wynikach ma kluczowe 
znaczenie dla krajów partnerskich Unii 
Europejskiej oraz stanowi fundamentalny 
element ich zdolności do realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju dla ich 
obywateli; wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie do wsparcia 
i wykorzystania własnych krajowych ram 
pomiaru wyników stosowanych przez kraje 
partnerskie, jak również ich systemów 
monitorowania i systemów statystycznych, 
a także do zaangażowania wszystkich 
istotnych podmiotów: władz lokalnych, 
parlamentów narodowych, społeczeństwa 
obywatelskiego i sektora prywatnego;

8. uważa, że wykorzystanie metod 
opartych na wynikach ma kluczowe 
znaczenie dla krajów partnerskich Unii 
Europejskiej oraz stanowi fundamentalny 
element ich zdolności do realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju dla ich 
obywateli; wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie do wsparcia 
i wykorzystania własnych krajowych ram 
pomiaru wyników stosowanych przez kraje 
partnerskie, jak również ich systemów 
monitorowania i systemów statystycznych, 
a także do zaangażowania wszystkich 
istotnych podmiotów: władz lokalnych, 
parlamentów narodowych, społeczeństwa 
obywatelskiego i sektora prywatnego; 
podkreśla, że niezbędnym warunkiem 
skutecznej pomocy jest inwestowanie w 
budowanie zdolności lokalnych 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 137
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że wykorzystanie metod 
opartych na wynikach ma kluczowe 
znaczenie dla krajów partnerskich Unii 
Europejskiej oraz stanowi fundamentalny 
element ich zdolności do realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju dla ich 
obywateli; wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie do wsparcia 
i wykorzystania własnych krajowych ram 

8. uważa, że wykorzystanie metod 
opartych na wynikach ma kluczowe 
znaczenie dla krajów partnerskich Unii 
Europejskiej oraz stanowi fundamentalny 
element ich zdolności do realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju dla ich 
obywateli; wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie do wsparcia 
i wykorzystania własnych krajowych ram 
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pomiaru wyników stosowanych przez kraje 
partnerskie, jak również ich systemów 
monitorowania i systemów statystycznych, 
a także do zaangażowania wszystkich 
istotnych podmiotów: władz lokalnych, 
parlamentów narodowych, społeczeństwa 
obywatelskiego i sektora prywatnego;

pomiaru wyników stosowanych przez kraje 
partnerskie, jak również ich systemów 
monitorowania i systemów statystycznych, 
a także do zaangażowania – na wszystkich 
etapach – wszystkich istotnych 
podmiotów: władz lokalnych, parlamentów 
narodowych, społeczeństwa 
obywatelskiego, stowarzyszeń kobiet, grup 
zmarginalizowanych, ONZ i jej agencji, 
małych i średnich przedsiębiorstw i 
sektora prywatnego;

Or. en

Poprawka 138
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że wykorzystanie metod 
opartych na wynikach ma kluczowe 
znaczenie dla krajów partnerskich Unii 
Europejskiej oraz stanowi fundamentalny 
element ich zdolności do realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju dla ich 
obywateli; wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie do wsparcia 
i wykorzystania własnych krajowych ram 
pomiaru wyników stosowanych przez kraje 
partnerskie, jak również ich systemów 
monitorowania i systemów statystycznych, 
a także do zaangażowania wszystkich 
istotnych podmiotów: władz lokalnych, 
parlamentów narodowych, społeczeństwa 
obywatelskiego i sektora prywatnego;

8. uważa, że wykorzystanie metod 
opartych na wynikach ma kluczowe 
znaczenie dla krajów partnerskich Unii 
Europejskiej oraz stanowi fundamentalny 
element ich zdolności do realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju dla ich 
obywateli; wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie do wsparcia 
i wykorzystania własnych krajowych ram 
pomiaru wyników stosowanych przez kraje 
partnerskie, jak również ich systemów 
monitorowania i systemów statystycznych, 
oraz by równolegle korzystały z co 
najmniej jednego niezależnego podmiotu 
monitorującego i mierzącego wyniki 
(podmiotu prywatnego lub państwowego z 
siedzibą w UE), a także do zaangażowania 
wszystkich istotnych podmiotów: władz 
lokalnych, parlamentów narodowych, 
społeczeństwa obywatelskiego i sektora 
prywatnego;

Or. en
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Poprawka 139
Beata Kempa
w imieniu grupy EKR

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że w 2015 r. OECD – 
cytowana przez Komisję rok później w 
prezentacji pt. „EU Approach to Fragility 
and Resilience” [Podejście UE do 
niestabilności i odporności] – stwierdziła, 
że w 2030 r. 62 % najuboższych osób na 
świecie będzie żyć w państwach 
niestabilnych i dotkniętych konfliktami; 
pomimo takiego zrozumienia sytuacji i 
przyjęcia jej do wiadomości, od 2016 r. 
prognozy są coraz gorsze, a Bank 
Światowy obecnie sugeruje, że może to 
dotyczyć 2/3 ludności; podkreśla, że by 
pomoc, która ma na celu złagodzenie 
cierpienia osób najbardziej dotkniętych 
konfliktami, katastrofami i 
niestabilnością, była skuteczna, wymaga 
wysiłku nie tylko w konkretnym 
„sektorze”, lecz także w innych obszarach, 
w szczególności takich jak opieka 
zdrowotna i edukacja, oraz wymaga 
zwrócenia uwagi na równowagę 
geograficzną w kraju, gdyż wszystkie kraje 
potrzebują zrównoważonego rozwoju 
zarówno w znaczeniu sektorowym, jak i 
geograficznym;

Or. en

Poprawka 140
Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zauważa, że skuteczność i 
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efektywność pomocy rozwojowej w 
niektórych obszarach jest trudna do 
zmierzenia, wzywa jednak Komisję, by 
zbadała stosowne wskaźniki oceny, a 
następnie wykorzystała wyniki, by 
przeanalizować informacje dotyczące 
skuteczności i efektywności pomocy 
rozwojowej w poszczególnych krajach 
oraz opracować podejście oparte na 
najlepszych praktykach;

Or. de

Poprawka 141
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Stéphane Bijoux, Chrysoula 
Zacharopoulou, Charles Goerens, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie, by przykładały 
większą wagę do przejrzystego przepływu 
danych poprzez nieustanne inwestowanie 
w wizualizację danych, sprawozdawczość 
statystyczną oraz publikowanie otwartych 
danych, stosowanie międzynarodowych 
norm, takich jak IATI (norma inicjatywy 
na rzecz przejrzystości pomocy), jak 
również poprzez regularne aktualizowanie 
narzędzia „EU Aid Explorer”;

9. wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie, by przykładały 
większą wagę do przejrzystego przepływu 
danych poprzez nieustanne inwestowanie 
w wizualizację danych, sprawozdawczość 
statystyczną oraz publikowanie otwartych 
danych, stosowanie międzynarodowych 
norm, takich jak IATI (norma inicjatywy 
na rzecz przejrzystości pomocy), jak 
również poprzez regularne aktualizowanie 
narzędzia „EU Aid Explorer”; zachęca UE 
do zintensyfikowania wysiłków 
zmierzających do zapewnienia 
publicznego dostępu i upowszechniania 
danych oraz sprawozdawczości w zakresie 
przeznaczania unijnej pomocy 
rozwojowej;

Or. en

Poprawka 142
György Hölvényi
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie, by przykładały 
większą wagę do przejrzystego przepływu 
danych poprzez nieustanne inwestowanie 
w wizualizację danych, sprawozdawczość 
statystyczną oraz publikowanie otwartych 
danych, stosowanie międzynarodowych 
norm, takich jak IATI (norma inicjatywy 
na rzecz przejrzystości pomocy), jak 
również poprzez regularne aktualizowanie 
narzędzia „EU Aid Explorer”;

9. wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie, by przykładały 
większą wagę do przejrzystego przepływu 
danych poprzez nieustanne inwestowanie 
w wizualizację danych, sprawozdawczość 
statystyczną oraz publikowanie otwartych 
danych, stosowanie międzynarodowych 
norm, takich jak IATI (norma inicjatywy 
na rzecz przejrzystości pomocy), jak 
również poprzez regularne aktualizowanie 
i rozwijanie narzędzia „EU Aid Explorer”;

Or. en

Poprawka 143
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że równość płci należy 
uznać za zasadniczy aspekt skuteczności 
pomocy oraz że o skuteczności polityki 
rozwojowej stanowi inny wpływ, jaki 
polityka rozwojowa ma na kobiety i 
dziewczęta; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w większym stopniu 
uwzględniały aspekt płci i sporządzały 
budżet z uwzględnieniem aspektu płci oraz 
gromadziły porównywalne dane 
segregowane ze względu na płeć;

Or. en

Poprawka 144
Charles Goerens, Stéphane Bijoux, Chrysoula Zacharopoulou, Jan-Christoph Oetjen, 
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Barry Andrews
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Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. przypomina, że współpraca na 
rzecz rozwoju może mieć różny wpływ na 
dziewczęta i chłopców oraz mężczyzn i 
kobiety; dlatego wzywa Komisję 
Europejską i państwa członkowskie, aby 
priorytetowo traktowały równość płci i 
korzystały z takich narzędzi, jak 
ukierunkowanie na płeć, analiza 
dotycząca płci, sporządzanie budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci, 
uwzględnianie aspektu płci; nalega 
ponadto na konieczność gromadzenia 
danych segregowanych według kryterium 
płci;

Or. en

Poprawka 145
Tomas Tobé, György Hölvényi, Hildegard Bentele
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie, aby lepiej 
dostosowywały pomoc do zasad 
skuteczności i związanych z nią 
wskaźników, w szczególności 
przewidywalności, wykorzystania 
wskaźników pochodzących z ram wyników 
właściwych dla danego kraju 
partnerskiego, wykorzystując systemy 
zarządzania finansami publicznymi 
krajów partnerskich i zobowiązania do 
zaangażowania rządów krajów 
partnerskich w ocenę projektów oraz 
przejrzystą sprawozdawczość;



PE658.707v01-00 86/121 AM\1214172PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 146
Tomas Tobé, György Hölvényi, Hildegard Bentele
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. wzywa państwa członkowskie do 
usprawnienia, w większym stopniu, 
pomocy w zakresie celów wspólnej 
pomocy europejskiej, aby zwiększyć 
skuteczność całej polityki rozwojowej UE;

Or. en

Poprawka 147
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. popiera podejście stymulujące, 
opierające się na zdecentralizowanej 
i oddolnej ocenie potrzeb oraz 
programowaniu, które odbywa się na 
podstawie wnikliwej analizy sytuacji w 
każdym kraju partnerskim; zachęca do 
współpracy południe-południe oraz 
współpracy trójstronnej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 148
Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. popiera podejście stymulujące, 
opierające się na zdecentralizowanej 
i oddolnej ocenie potrzeb oraz 
programowaniu, które odbywa się na 
podstawie wnikliwej analizy sytuacji w 
każdym kraju partnerskim; zachęca do 
współpracy południe-południe oraz 
współpracy trójstronnej;

10. popiera podejście stymulujące, 
opierające się na zdecentralizowanej 
i oddolnej ocenie potrzeb oraz 
programowaniu, które odbywa się na 
podstawie wnikliwej analizy sytuacji w 
każdym kraju partnerskim; zachęca do 
zacieśnienia współpracy południe-
południe oraz współpracy trójstronnej, aby 
wesprzeć osiąganie celów 
zrównoważonego rozwoju i wyjście z 
pandemii COVID-19; podkreśla, że w 
stosownych przypadkach należy 
zaangażować zdolności krajów o średnich 
dochodach, w tym krajów, które niedawno 
osiągnęły wyniki uzasadniające skreślenie 
ich z wykazu odbiorców oficjalnej pomocy 
rozwojowej Komitetu Pomocy Rozwojowej 
OECD;  podkreśla, że dany kraj może 
udzielać wsparcia zarówno w kontekście 
COVID-19, jak i w innych kontekstach, 
będąc jednocześnie odbiorcą pomocy 
rozwojowej; współpraca trójstronna 
powinna być ukierunkowana na 
wspieranie współpracy horyzontalnej i 
wzmacnianie integracji regionalnej;

Or. en

Poprawka 149
Stéphane Bijoux, Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens, Catherine Chabaud, 
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. popiera podejście stymulujące, 
opierające się na zdecentralizowanej 
i oddolnej ocenie potrzeb oraz 
programowaniu, które odbywa się na 
podstawie wnikliwej analizy sytuacji w 
każdym kraju partnerskim; zachęca do 
współpracy południe-południe oraz 
współpracy trójstronnej;

10. popiera podejście stymulujące, 
opierające się na zdecentralizowanej 
i oddolnej ocenie potrzeb oraz 
programowaniu, które odbywa się na 
podstawie wnikliwej analizy sytuacji w 
każdym kraju partnerskim; zachęca do 
współpracy południe-południe oraz 
współpracy trójstronnej, a także do 
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włączenia w większym stopniu regionów 
najbardziej oddalonych oraz krajów i 
terytoriów zamorskich w realizację 
europejskich działań w dziedzinie 
współpracy na rzecz rozwoju w 
poszczególnych strefach geograficznych, 
w dążeniu do odnowionej i ambitnej 
współpracy z południową Europą;

Or. fr

Poprawka 150
György Hölvényi

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. popiera podejście stymulujące, 
opierające się na zdecentralizowanej 
i oddolnej ocenie potrzeb oraz 
programowaniu, które odbywa się na 
podstawie wnikliwej analizy sytuacji w 
każdym kraju partnerskim; zachęca do 
współpracy południe-południe oraz 
współpracy trójstronnej;

10. popiera podejście stymulujące, 
opierające się na zdecentralizowanej 
i oddolnej ocenie potrzeb oraz 
programowaniu, w ścisłej współpracy ze 
społecznościami i organizacjami 
lokalnymi, które odbywa się na podstawie 
wnikliwej analizy sytuacji w każdym kraju 
partnerskim; zachęca do współpracy 
południe-południe oraz współpracy 
trójstronnej;

Or. en

Poprawka 151
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. popiera podejście stymulujące, 
opierające się na zdecentralizowanej 
i oddolnej ocenie potrzeb oraz 
programowaniu, które odbywa się na 

10. popiera podejście stymulujące, 
opierające się na zdecentralizowanej 
i oddolnej ocenie potrzeb oraz 
programowaniu, które odbywa się na 
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podstawie wnikliwej analizy sytuacji w 
każdym kraju partnerskim; zachęca do 
współpracy południe-południe oraz 
współpracy trójstronnej;

podstawie wnikliwej analizy sytuacji w 
każdym kraju partnerskim oraz konsultacji 
ze społeczeństwem obywatelskim i innymi 
zainteresowanymi stronami, w tym na 
szczeblu lokalnym; zachęca do współpracy 
południe-południe oraz współpracy 
trójstronnej;

Or. en

Poprawka 152
Catherine Chabaud, Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Jan-Christoph Oetjen, 
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. popiera podejście stymulujące, 
opierające się na zdecentralizowanej 
i oddolnej ocenie potrzeb oraz 
programowaniu, które odbywa się na 
podstawie wnikliwej analizy sytuacji w 
każdym kraju partnerskim; zachęca do 
współpracy południe-południe oraz 
współpracy trójstronnej;

10. popiera podejście stymulujące i 
przekrojowe, opierające się na 
zdecentralizowanej i oddolnej ocenie 
potrzeb oraz programowaniu, które 
odbywa się na podstawie wnikliwej analizy 
sytuacji krajowej i terytorialnej w każdym 
kraju partnerskim; zachęca do współpracy 
południe-południe oraz współpracy 
trójstronnej na wszystkich szczeblach 
sprawowania rządów;

Or. fr

Poprawka 153
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. popiera podejście stymulujące, 
opierające się na zdecentralizowanej 
i oddolnej ocenie potrzeb oraz 
programowaniu, które odbywa się na 
podstawie wnikliwej analizy sytuacji w 

10. popiera podejście stymulujące, 
opierające się na zdecentralizowanej 
i oddolnej ocenie potrzeb oraz 
programowaniu, które sprzyja mniejszym 
projektom i zaangażowaniu podmiotów 
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każdym kraju partnerskim; zachęca do 
współpracy południe-południe oraz 
współpracy trójstronnej;

lokalnych i odbywa się na podstawie 
wnikliwej analizy sytuacji w każdym kraju 
partnerskim; zachęca do współpracy 
południe-południe oraz współpracy 
trójstronnej;

Or. en

Poprawka 154
Tomas Tobé, György Hölvényi, Hildegard Bentele
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. popiera podejście stymulujące, 
opierające się na zdecentralizowanej 
i oddolnej ocenie potrzeb oraz 
programowaniu, które odbywa się na 
podstawie wnikliwej analizy sytuacji w 
każdym kraju partnerskim; zachęca do 
współpracy południe-południe oraz 
współpracy trójstronnej;

10. popiera potrzebę podejścia 
stymulującego, opierającego się na 
zdecentralizowanej i oddolnej ocenie 
potrzeb oraz programowaniu, które 
odbywa się na podstawie wnikliwej analizy 
sytuacji w każdym kraju partnerskim; 
zachęca do współpracy południe-południe 
oraz współpracy trójstronnej, w tym na 
szczeblu regionalnym;

Or. en

Poprawka 155
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla znaczenie wzmocnienia 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
w roli niezależnych podmiotów w 
dziedzinie rozwoju; podkreśla, że 
sprzyjające i otwarte warunki dla 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
odpowiadają uzgodnionym prawom 



AM\1214172PL.docx 91/121 PE658.707v01-00

PL

międzynarodowym i pozwalają na 
maksymalny wkład tych organizacji w 
rozwój; wyraża obawy w związku z 
kurczącymi się możliwościami w zakresie 
działalności organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego w wielu krajach 
partnerskich; apeluje do Komisji o 
poprawę dostępności finansowania dla 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
w tym w krajach partnerskich;

Or. en

Poprawka 156
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla potrzebę zintegrowanego 
podejścia zarówno do pomocy 
humanitarnej, jak i rozwojowej, mającego 
na celu osiągnięcie długotrwałych 
wyników oraz zwiększenie skuteczności i 
wydajności działań; podkreśla w tym 
kontekście rolę powiązania między 
aspektami humanitarnymi i rozwojowymi; 
wzywa Unię Europejską do dalszego 
rozwijania takiego podejścia;

Or. en

Poprawka 157
Chrysoula Zacharopoulou, Stéphane Bijoux, Jan-Christoph Oetjen, Catherine 
Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla konieczność 
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uwzględniania działań i decyzji w zakresie 
polityki rozwojowej innych państw 
będących darczyńcami w celu 
zapewnienia komplementarności i 
lepszego reagowania na potrzeby i 
priorytety krajów partnerskich;

Or. fr

Poprawka 158
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. podkreśla znaczenie wdrożenia 
wymiany najlepszych praktyk oraz 
koordynacji polityki i działań, a także 
współpracy Unii Europejskiej z innymi 
podmiotami, np. ONZ i jej agencjami, 
które niosą pomoc krajom partnerskim; 
podkreśla, że ma to jeszcze większe 
znaczenie w niestabilnych krajach 
partnerskich, w krajach dotkniętych 
konfliktami lub klęskami żywiołowymi 
oraz w krajach przyjmujących 
uchodźców; uważa, że w tym kontekście 
konieczne jest postawienie w centrum 
uwagi odporności społeczności i 
wspieranie działań mających na celu 
opracowanie programów informujących o 
ryzyku, programów szkoleniowych 
dotyczących sytuacji kryzysowych, 
zaangażowanie społeczności i wspieranie 
partnerstw;

Or. en

Poprawka 159
Chrysoula Zacharopoulou, Stéphane Bijoux, Jan-Christoph Oetjen, Catherine 
Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Barry Andrews
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Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. podkreśla zasadniczą rolę 
odgrywaną przez delegatury UE w 
maksymalizowaniu skuteczności pomocy 
oraz zwiększaniu jej widoczności w 
krajach partnerskich; zachęca, by w 
większym stopniu doceniać wiedzę 
delegatur na temat specyfiki każdego z 
krajów partnerskich w procesie oceny 
wyników projektów prowadzonych przez 
Unię i jej państwa członkowskie;

Or. fr

Poprawka 160
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. podkreśla znaczenie 
priorytetowego traktowania równości płci 
w pomocy rozwojowej; popiera takie 
narzędzia, jak sporządzanie budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci, 
uwzględnianie aspektu płci i dane 
segregowane ze względu na płeć, 
stosowane w krajach partnerskich i w 
samej UE, które pomagają zmierzać w 
kierunku kompleksowego i 
zharmonizowanego podejścia do 
sprawozdawczości UE w zakresie celów w 
obszarze płci;

Or. en

Poprawka 161
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde



PE658.707v01-00 94/121 AM\1214172PL.docx

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby wzmocniły współpracę 
z instytucjami samorządowymi na szczeblu 
lokalnym i poprzez nie, a także – w 
możliwym zakresie – dążyły do tego, aby 
wsparcie budżetowe jako możliwość 
pomocowa mogło być wykorzystywane 
również na szczeblu niższym niż krajowy 
i aby mechanizmy redystrybucji między 
różnymi szczeblami władzy i regionami 
opracowano z myślą o ograniczeniu 
dysproporcji i nierówności wewnątrz kraju 
i zapewnieniu, aby nikt nie pozostał w tyle;

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby wzmocniły współpracę 
z instytucjami samorządowymi na szczeblu 
lokalnym i poprzez nie, a także – w 
możliwym zakresie – dążyły do tego, aby 
wsparcie budżetowe jako możliwość 
pomocowa mogło być wykorzystywane 
również na szczeblu niższym niż krajowy 
i aby mechanizmy redystrybucji między 
różnymi szczeblami władzy i regionami 
opracowano z myślą o ograniczeniu 
dysproporcji i nierówności wewnątrz kraju 
i zapewnieniu, aby skutki interwencji 
pomocowej docierały do jak największej 
liczby docelowych beneficjentów;

Or. en

Poprawka 162
Stéphane Bijoux, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby wzmocniły współpracę 
z instytucjami samorządowymi na szczeblu 
lokalnym i poprzez nie, a także – w 
możliwym zakresie – dążyły do tego, aby 
wsparcie budżetowe jako możliwość 
pomocowa mogło być wykorzystywane 
również na szczeblu niższym niż krajowy 
i aby mechanizmy redystrybucji między 
różnymi szczeblami władzy i regionami 
opracowano z myślą o ograniczeniu 
dysproporcji i nierówności wewnątrz kraju 
i zapewnieniu, aby nikt nie pozostał w tyle;

11. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich, aby wzmocniły współpracę 
z instytucjami samorządowymi na szczeblu 
lokalnym w krajach partnerskich, ale 
również w Unii; apeluje, aby wsparcie 
budżetowe jako możliwość pomocowa 
mogło być wykorzystywane również na 
szczeblu niższym niż krajowy i aby 
mechanizmy redystrybucji i terytorialne 
mechanizmy wyrównawcze między 
różnymi szczeblami władzy i regionami 
opracowano z myślą o ograniczeniu 
dysproporcji i nierówności wewnątrz kraju 
i zapewnieniu, aby nikt nie pozostał w tyle;
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Or. fr

Poprawka 163
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby wzmocniły współpracę 
z instytucjami samorządowymi na szczeblu 
lokalnym i poprzez nie, a także – w 
możliwym zakresie – dążyły do tego, aby 
wsparcie budżetowe jako możliwość 
pomocowa mogło być wykorzystywane 
również na szczeblu niższym niż krajowy 
i aby mechanizmy redystrybucji między 
różnymi szczeblami władzy i regionami 
opracowano z myślą o ograniczeniu 
dysproporcji i nierówności wewnątrz kraju 
i zapewnieniu, aby nikt nie pozostał w tyle;

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby wzmocniły współpracę 
z instytucjami samorządowymi na szczeblu 
lokalnym i poprzez nie, a także – w 
możliwym zakresie – dążyły do tego, aby 
wsparcie budżetowe jako możliwość 
pomocowa mogło być wykorzystywane 
również na szczeblu niższym niż krajowy 
i aby mechanizmy redystrybucji między 
różnymi szczeblami władzy i regionami 
opracowano przede wszystkim z myślą 
o ograniczeniu dysproporcji i nierówności 
wewnątrz kraju i zapewnieniu, aby nikt nie 
pozostał w tyle;

Or. en

Poprawka 164
Beata Kempa
w imieniu grupy EKR

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla rolę organizacji 
kościelnych i misyjnych w pomocy 
humanitarnej i rozwojowej oraz ich 
znaczenie na poziomie lokalnym, 
ponieważ należą one do największych 
organizacji pozarządowych działających w 
dziedzinie rozwoju i pomocy; podkreśla, że 
współpraca z przywódcami religijnymi w 
wielu społecznościach lokalnych w 
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krajach rozwijających się jest często 
najskuteczniejszym sposobem dotarcia do 
miejscowej ludności w potrzebie;

Or. en

Poprawka 165
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. uznaje kluczową rolę 
społeczeństwa obywatelskiego jako 
partnera, zarówno w procesie konsultacji, 
jak i w świadczeniu usług; w związku z 
tym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uznania i wzmocnienia 
ich ról w celu nawiązania partnerstw na 
rzecz rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu;

Or. en

Poprawka 166
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa do większego 
skoncentrowania się na lokalnych MŚP, 
małych gospodarstwach rolnych i 
wzmacnianiu pozycji kobiet, ponieważ 
podejście to okazało się szczególnie 
skuteczne w zmniejszaniu ubóstwa i 
nierówności oraz we wzmacnianiu 
społeczeństwa obywatelskiego i 
społeczności;



AM\1214172PL.docx 97/121 PE658.707v01-00

PL

Or. en

Poprawka 167
Tomas Tobé, György Hölvényi, Hildegard Bentele
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dostosowania polityki w 
zakresie pomocy rozwojowej do celu, 
jakim jest równość płci, aby w ten sposób 
wzmocnić pozycję kobiet, poprawiając tym 
samym skuteczność pomocy;

Or. en

Poprawka 168
Beata Kempa
w imieniu grupy EKR

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. wzywa Komisję do przygotowania 
spójnej strategii, której celem byłoby 
zapewnienie długoterminowej, 
skoordynowanej pomocy, w szczególności 
w zakresie odbudowy w krajach 
zniszczonych przez konflikty i katastrofy, 
koncentrując się na sposobach 
zaspokajania potrzeb ludzi, którzy cierpią 
najbardziej; podkreśla korzyści 
wynikające ze stosowania nowych 
technologii, innowacyjnych rozwiązań 
finansowych, sprzyjania zmniejszaniu 
ryzyka niestabilności i tworzenia silnych 
partnerstw z podmiotami działającymi w 
dziedzinie pomocy humanitarnej, 
dyplomacji i bezpieczeństwa;
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Or. en

Poprawka 169
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uznaje, że sektor prywatny – na 
szczeblu lokalnym krajowym, 
dwustronnym i międzynarodowym – ma 
kluczowe znaczenie dla realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju, mobilizowania 
dodatkowych środków na finansowanie 
rozwoju oraz przejścia w kierunku rozwoju 
gospodarczego, wzrostu i dobrobytu; 
podkreśla w tym względzie, że należy 
podjąć dodatkowe kroki w celu 
dostosowania zaangażowania sektora 
prywatnego we współpracę na rzecz 
rozwoju do zasad skuteczności, jak 
również należy poprawić przejrzystość 
i rozliczalność bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych i globalnych łańcuchów 
wartości;

12. uznaje, że sektor prywatny, 
społeczności lokalne, wybrani 
przedstawiciele, organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, związki 
zawodowe, środowisko akademickie, 
obywatele – na szczeblu lokalnym 
krajowym, dwustronnym 
i międzynarodowym – mają kluczowe 
znaczenie dla realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju, mobilizowania 
dodatkowych środków na finansowanie 
rozwoju oraz przejścia w kierunku rozwoju 
gospodarczego i społecznego oraz 
dobrobytu; podkreśla, że wszystkie te 
podmioty muszą wnieść wkład w realizację 
programu skuteczności, aktywnie 
angażując się w planowanie i wdrażanie, 
wzajemną rozliczalność i przejrzystość,
monitorowanie i ocenę; podkreśla, że 
darczyńcy powinni działać z większą 
przewidywalnością i szybciej, gdy pracują 
z tymi podmiotami w charakterze 
partnerów wykonawczych i partnerów 
świadczących podstawowe usługi, aby 
rzeczywiście docierać do najsłabszych 
grup społecznych; podkreśla w tym 
względzie, że należy podjąć dodatkowe 
kroki w celu dostosowania zaangażowania 
sektora prywatnego we współpracę na 
rzecz rozwoju do zasad skuteczności, jak 
również należy poprawić przejrzystość 
i rozliczalność bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych i globalnych łańcuchów 
wartości;

Or. en
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Poprawka 170
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uznaje, że sektor prywatny – na 
szczeblu lokalnym krajowym, 
dwustronnym i międzynarodowym – ma 
kluczowe znaczenie dla realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju, mobilizowania 
dodatkowych środków na finansowanie 
rozwoju oraz przejścia w kierunku rozwoju 
gospodarczego, wzrostu i dobrobytu; 
podkreśla w tym względzie, że należy 
podjąć dodatkowe kroki w celu 
dostosowania zaangażowania sektora 
prywatnego we współpracę na rzecz 
rozwoju do zasad skuteczności, oraz 
poprawić przejrzystość i rozliczalność 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
i globalnych łańcuchów wartości;

12. uznaje, że sektor prywatny – na 
szczeblu lokalnym krajowym, 
dwustronnym i międzynarodowym – ma 
duże znaczenie dla realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju, mobilizowania 
dodatkowych środków na finansowanie 
rozwoju oraz przejścia w kierunku rozwoju 
gospodarczego, wzrostu i dobrobytu; 
podkreśla jednak, że ani sektor prywatny, 
ani sam wzrost gospodarczy nie są w 
stanie zagwarantować eliminacji ubóstwa 
ani włączenia społecznego, o ile nie 
istnieją solidne publiczne ramy 
regulacyjne; podkreśla w tym względzie, 
że sektor prywatny musi podjąć 
dodatkowe kroki, aby osiągnąć różne cele, 
takie jak a) dostosowanie swoich działań 
w ramach współpracy na rzecz rozwoju do 
zasad skuteczności, b) wdrożenie silnych 
mechanizmów monitorowania 
zapewniających przestrzeganie tych zasad, 
c) poprawa przejrzystości i rozliczalności 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
i globalnych łańcuchów wartości oraz d) 
poszanowanie praw człowieka i zasad 
należytej staranności;

Or. en

Poprawka 171
Beata Kempa
w imieniu grupy EKR

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. uznaje, że sektor prywatny – na 
szczeblu lokalnym krajowym, 
dwustronnym i międzynarodowym – ma 
kluczowe znaczenie dla realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju, mobilizowania 
dodatkowych środków na finansowanie 
rozwoju oraz przejścia w kierunku rozwoju 
gospodarczego, wzrostu i dobrobytu; 
podkreśla w tym względzie, że należy 
podjąć dodatkowe kroki w celu 
dostosowania zaangażowania sektora 
prywatnego we współpracę na rzecz 
rozwoju do zasad skuteczności, jak 
również należy poprawić przejrzystość 
i rozliczalność bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych i globalnych łańcuchów 
wartości;

12. uznaje, że sektor prywatny – na 
szczeblu lokalnym krajowym, 
dwustronnym i międzynarodowym – ma 
kluczowe znaczenie dla realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju, mobilizowania 
dodatkowych środków na finansowanie 
rozwoju oraz przejścia w kierunku rozwoju 
gospodarczego, wzrostu i dobrobytu; 
podkreśla w tym względzie, że należy 
podjąć dodatkowe kroki w celu 
dostosowania zaangażowania sektora 
prywatnego we współpracę na rzecz 
rozwoju do zasad skuteczności, jak 
również należy poprawić przejrzystość 
i rozliczalność bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych i globalnych łańcuchów 
wartości; wzywa instytucje i organy 
europejskie do utworzenia jasnych, 
ustrukturyzowanych, przejrzystych i 
rozliczalnych ram regulujących 
partnerstwa i sojusze z sektorem 
prywatnym w krajach rozwijających się, a 
także podkreśla, że zwiększając rolę 
sektora prywatnego, należy równocześnie 
tworzyć odpowiednie gwarancje i 
budować potencjał instytucjonalny, oraz 
podkreśla potrzebę opracowania jasnej i 
konkretnej strategii zapewniającej 
dostosowanie sektora prywatnego do 
priorytetów rozwojowych rządów 
krajowych i społeczeństwa obywatelskiego 
w krajach rozwijających się;

Or. en

Poprawka 172
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uznaje, że sektor prywatny – na 12. pozostaje ostrożny w kwestii roli 
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szczeblu lokalnym krajowym, 
dwustronnym i międzynarodowym – ma 
kluczowe znaczenie dla realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju, mobilizowania 
dodatkowych środków na finansowanie 
rozwoju oraz przejścia w kierunku rozwoju 
gospodarczego, wzrostu i dobrobytu; 
podkreśla w tym względzie, że należy 
podjąć dodatkowe kroki w celu 
dostosowania zaangażowania sektora 
prywatnego we współpracę na rzecz 
rozwoju do zasad skuteczności, jak 
również należy poprawić przejrzystość 
i rozliczalność bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych i globalnych łańcuchów 
wartości;

sektora prywatnego – na szczeblu 
lokalnym krajowym, dwustronnym 
i międzynarodowym – w realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju, mobilizowania 
dodatkowych środków na finansowanie 
rozwoju oraz przejścia w kierunku rozwoju 
gospodarczego, wzrostu i dobrobytu; 
podkreśla ryzyko związane z podejściem 
zorientowanym na zysk, polegające na 
skupianiu się głównie na „twardych” 
sektorach, zaniedbaniu usług socjalnych i 
rozwoju społecznego oraz ograniczaniu 
dostępu do usług dla osób najbardziej 
zmarginalizowanych; podkreśla w tym 
względzie, że należy podjąć dodatkowe 
kroki w celu dostosowania zaangażowania 
sektora prywatnego we współpracę na 
rzecz rozwoju do zasad skuteczności, jak 
również należy poprawić przejrzystość 
i rozliczalność bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych i globalnych łańcuchów 
wartości;

Or. en

Poprawka 173
Catherine Chabaud, Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uznaje, że sektor prywatny – na 
szczeblu lokalnym krajowym, 
dwustronnym i międzynarodowym – ma 
kluczowe znaczenie dla realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju, mobilizowania 
dodatkowych środków na finansowanie 
rozwoju oraz przejścia w kierunku rozwoju 
gospodarczego, wzrostu i dobrobytu; 
podkreśla w tym względzie, że należy 
podjąć dodatkowe kroki w celu 
dostosowania zaangażowania sektora 
prywatnego we współpracę na rzecz 
rozwoju do zasad skuteczności, jak 
również należy poprawić przejrzystość 

12. uznaje, że sektor prywatny – na 
szczeblu lokalnym krajowym, 
dwustronnym i międzynarodowym – ma 
kluczowe znaczenie dla realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju, mobilizowania 
dodatkowych środków na finansowanie 
rozwoju oraz przejścia w kierunku rozwoju 
gospodarczego, wzrostu i dobrobytu; 
podkreśla w tym względzie, że należy 
podjąć dodatkowe kroki w celu 
dostosowania zaangażowania sektora 
prywatnego we współpracę na rzecz 
rozwoju do zasad skuteczności, jak 
również należy poprawić przejrzystość 



PE658.707v01-00 102/121 AM\1214172PL.docx

PL

i rozliczalność bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych i globalnych łańcuchów 
wartości;

i rozliczalność bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych i globalnych łańcuchów 
wartości; przypomina o roli organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, w 
szczególności organizacji pozarządowych, 
w mobilizowaniu środków finansowych 
potrzebnych do realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju;

Or. fr

Poprawka 174
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uznaje, że sektor prywatny – na 
szczeblu lokalnym krajowym, 
dwustronnym i międzynarodowym – ma 
kluczowe znaczenie dla realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju, mobilizowania 
dodatkowych środków na finansowanie 
rozwoju oraz przejścia w kierunku rozwoju 
gospodarczego, wzrostu i dobrobytu; 
podkreśla w tym względzie, że należy 
podjąć dodatkowe kroki w celu 
dostosowania zaangażowania sektora 
prywatnego we współpracę na rzecz 
rozwoju do zasad skuteczności, jak 
również należy poprawić przejrzystość 
i rozliczalność bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych i globalnych łańcuchów 
wartości;

12. uznaje, że sektor prywatny i 
organizacje wyznaniowe – na szczeblu 
lokalnym krajowym, dwustronnym 
i międzynarodowym – mają kluczowe 
znaczenie dla realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju, mobilizowania 
dodatkowych środków na finansowanie 
rozwoju oraz przejścia w kierunku rozwoju 
gospodarczego, wzrostu i dobrobytu; 
podkreśla w tym względzie, że należy 
podjąć dodatkowe kroki w celu 
dostosowania zaangażowania sektora 
prywatnego we współpracę na rzecz 
rozwoju do zasad skuteczności, jak 
również należy poprawić przejrzystość 
i rozliczalność bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych i globalnych łańcuchów 
wartości;

Or. en

Poprawka 175
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. uznaje, że sektor prywatny – na 
szczeblu lokalnym krajowym, 
dwustronnym i międzynarodowym – ma 
kluczowe znaczenie dla realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju, mobilizowania 
dodatkowych środków na finansowanie 
rozwoju oraz przejścia w kierunku rozwoju 
gospodarczego, wzrostu i dobrobytu; 
podkreśla w tym względzie, że należy 
podjąć dodatkowe kroki w celu 
dostosowania zaangażowania sektora 
prywatnego we współpracę na rzecz 
rozwoju do zasad skuteczności, jak 
również należy poprawić przejrzystość 
i rozliczalność bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych i globalnych łańcuchów 
wartości;

12. uznaje, że sektor prywatny – na 
szczeblu lokalnym krajowym, 
dwustronnym i międzynarodowym – ma 
kluczowe znaczenie dla realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju, mobilizowania 
dodatkowych środków na finansowanie 
rozwoju oraz przejścia w kierunku rozwoju 
gospodarczego, wzrostu i dobrobytu; 
podkreśla w tym względzie, że w krajach 
otrzymujących pomoc należy podjąć 
dodatkowe kroki w celu dostosowania 
zaangażowania sektora prywatnego we 
współpracę na rzecz rozwoju do zasad 
skuteczności, jak również należy poprawić 
przejrzystość i rozliczalność bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych i globalnych 
łańcuchów wartości;

Or. en

Poprawka 176
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uznaje, że sektor prywatny – na 
szczeblu lokalnym krajowym, 
dwustronnym i międzynarodowym – ma 
kluczowe znaczenie dla realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju, mobilizowania 
dodatkowych środków na finansowanie 
rozwoju oraz przejścia w kierunku rozwoju 
gospodarczego, wzrostu i dobrobytu; 
podkreśla w tym względzie, że należy 
podjąć dodatkowe kroki w celu 
dostosowania zaangażowania sektora 
prywatnego we współpracę na rzecz 
rozwoju do zasad skuteczności, jak 
również należy poprawić przejrzystość 
i rozliczalność bezpośrednich inwestycji 

12. uznaje, że zaangażowanie sektora 
prywatnego – na szczeblu lokalnym 
krajowym, dwustronnym 
i międzynarodowym – ma duże znaczenie 
dla realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju, mobilizowania dodatkowych 
środków na finansowanie rozwoju oraz 
przejścia w kierunku rozwoju 
gospodarczego, wzrostu i dobrobytu; 
podkreśla w tym względzie, że należy 
podjąć dodatkowe kroki w celu 
dostosowania zaangażowania sektora 
prywatnego we współpracę na rzecz 
rozwoju do zasad skuteczności i zasad z 
Kampali, jak również należy poprawić 
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zagranicznych i globalnych łańcuchów 
wartości;

przejrzystość i rozliczalność bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych i globalnych 
łańcuchów wartości;

Or. en

Poprawka 177
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie, aby 
podmioty sektora prywatnego 
zaangażowane w partnerstwa w zakresie 
rozwoju przestrzegały podczas całego 
cyklu życia projektów zasady społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw w 
zakresie praw człowieka i środowiska 
naturalnego, zgodnie z globalnym paktem 
ONZ dotyczącym praw człowieka, 
wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i 
praw człowieka, podstawowymi zasadami 
prawa pracy MOP i Konwencją Narodów 
Zjednoczonych przeciwko korupcji; 
ponownie wzywa do stworzenia unijnych 
ram prawnych wspierających 
obowiązkowe badanie due diligence w 
przedsiębiorstwach, aby zapewnić, by 
inwestorzy UE działali odpowiedzialnie na 
szczeblu międzynarodowym i lokalnym 
oraz przyczyniali się do rozwoju lokalnego 
w krajach rozwijających się;

Or. en

Poprawka 178
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
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Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. przypomina, że prywatna pomoc 
rozwojowa musi być zgodna z wytycznymi 
ONZ dotyczącymi biznesu i praw 
człowieka, normami MOP oraz 
Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych; podkreśla ponadto, że 
musi zobowiązać się do dobrego 
zarządzania, ograniczania ubóstwa i 
tworzenia bogactw w drodze 
zrównoważonych inwestycji, a także do 
zmniejszania nierówności, wspierania 
praw człowieka i norm środowiskowych 
oraz umacniania pozycji gospodarki 
lokalnej;

Or. en

Poprawka 179
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana 
González

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, jak ważne jest 
zapewnienie, aby dostosować 
zaangażowanie sektora prywatnego do 
potrzeb lokalnej ludności, a w 
szczególności grup marginalizowanych i 
słabszych, oraz zaangażowanie tych grup 
jako partnerów projektu; uważa, że w 
przypadku zaangażowania sektora 
prywatnego niezbędny jest mechanizm 
monitorowania i oceny zgodności z 
zasadami skuteczności rozwoju;

Or. en

Poprawka 180
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Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uznaje wartość przewidywalnego i 
elastycznego finansowania, w tym 
wieloletniego finansowania pomocy 
humanitarnej w przypadku 
przedłużających się kryzysów oraz 
programów pomocy rozwojowej, które 
można dostosować do nieprzewidzianych 
kryzysów humanitarnych;

Or. en

Poprawka 181
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. wzywa UE do właściwej oceny, czy 
istniejące UPG we właściwy sposób 
spełniają zasady skuteczności rozwoju i 
nie odbiegają od polityki handlowej 
krajów partnerskich, szczególnie w 
odniesieniu do ich priorytetu, jakim jest 
tworzenie regionalnych łańcuchów 
wartości i wzmacnianie 
wewnątrzkontynentalnego handlu; 
ponawia wniosek o dogłębną analizę 
wpływu UPG, a także o zawarcie 
możliwych do wyegzekwowania 
postanowień w sprawie zrównoważonego 
rozwoju i praw człowieka we wszystkich 
obecnie negocjowanych i przyszłych UPG;

Or. en
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Poprawka 182
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12c. podkreśla, że w celu wyjścia poza 
optykę dawca-biorca oraz wzmocnienia 
odpowiedzialności krajów partnerskich za 
priorytety rozwojowe, by osiągnąć 
zrównoważony rozwój, ramy strategii 
rozwoju UE muszą przewidywać 
konkretne działania, aby wspierać 
zwiększoną mobilizację dochodów 
krajowych w krajach partnerskich, takie 
jak wsparcie walki z korupcją i rozwój 
systemów opodatkowania progresywnego 
oraz zwalczanie unikania opodatkowania 
i uchylania się od opodatkowania;

Or. en

Poprawka 183
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. z zadowoleniem przyjmuje 
zwiększoną rolę Unii Europejskiej 
w pozyskiwaniu inwestycji prywatnych 
dzięki usprawnieniu przewidywalnego 
otoczenia regulacyjnego w krajach 
partnerskich, a także łączeniu dotacji 
i pożyczek, zapewnieniu wsparcia 
budżetowego, gwarancji i pomocy 
technicznej, jak również dialogu 
politycznego i dotacji na mniejsze projekty 
przeznaczonych dla organizacji 
pozarządowych;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 184
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. z zadowoleniem przyjmuje 
zwiększoną rolę Unii Europejskiej 
w pozyskiwaniu inwestycji prywatnych 
dzięki usprawnieniu przewidywalnego 
otoczenia regulacyjnego w krajach 
partnerskich, a także łączeniu dotacji 
i pożyczek, zapewnieniu wsparcia 
budżetowego, gwarancji i pomocy 
technicznej, jak również dialogu 
politycznego i dotacji na mniejsze projekty 
przeznaczonych dla organizacji 
pozarządowych;

13. z zadowoleniem przyjmuje 
wykorzystanie przez UE różnych narzędzi 
finansowania rozwoju w celu eliminacji 
ubóstwa i osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju; podkreśla 
potrzebę priorytetowego traktowania przez 
darczyńców finansowania w formie 
dotacji, szczególnie dla krajów najsłabiej 
rozwiniętych, w sytuacji, gdy już przed 
wybuchem pandemii COVID-19 kraje 
biedniejsze wydawały więcej pieniędzy na 
obsługę zadłużenia niż na usługi 
zdrowotne;

Or. en

Poprawka 185
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. z zadowoleniem przyjmuje 
zwiększoną rolę Unii Europejskiej 
w pozyskiwaniu inwestycji prywatnych 
dzięki usprawnieniu przewidywalnego 
otoczenia regulacyjnego w krajach 
partnerskich, a także łączeniu dotacji 
i pożyczek, zapewnieniu wsparcia 
budżetowego, gwarancji i pomocy 
technicznej, jak również dialogu 
politycznego i dotacji na mniejsze projekty 
przeznaczonych dla organizacji 

13. wyraża zaniepokojenie zwiększoną 
rolą Unii Europejskiej w pozyskiwaniu 
inwestycji prywatnych dzięki łączeniu 
dotacji i pożyczek; podkreśla, że mieszane 
finansowanie nie zapewnia 
wystarczającego finansowania i osiągania 
skutecznych wyników, czego dowodzi 
niedawne badanie dotyczące zmniejszania 
ryzyka finansowania; wzywa do 
zwiększenia finansowania rozwoju 
publicznego.
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pozarządowych;

Or. en

Poprawka 186
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. z zadowoleniem przyjmuje 
zwiększoną rolę Unii Europejskiej 
w pozyskiwaniu inwestycji prywatnych 
dzięki usprawnieniu przewidywalnego 
otoczenia regulacyjnego w krajach 
partnerskich, a także łączeniu dotacji 
i pożyczek, zapewnieniu wsparcia 
budżetowego, gwarancji i pomocy 
technicznej, jak również dialogu 
politycznego i dotacji na mniejsze projekty 
przeznaczonych dla organizacji 
pozarządowych;

13. z zadowoleniem przyjmuje 
zwiększoną rolę Unii Europejskiej 
w pozyskiwaniu inwestycji prywatnych 
dzięki usprawnieniu przewidywalnego 
otoczenia regulacyjnego w krajach 
partnerskich, a także łączeniu dotacji 
i pożyczek, zapewnieniu wsparcia 
budżetowego, gwarancji i pomocy 
technicznej, jak również dialogu 
politycznego i dotacji na mniejsze projekty 
przeznaczonych dla organizacji 
pozarządowych; zaleca, by pod tym 
względem UE nadal wspierała inwestycje 
ukierunkowane na rynki lokalne i te, 
które mają ograniczony dostęp do 
finansowania, takie jak małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz modele biznesowe 
gospodarki społecznej;

Or. en

Poprawka 187
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zauważa, że Komisja przewiduje 
coraz bardziej znaczącą rolę 
mechanizmów mieszanych gwarancji w 
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polityce rozwoju UE kosztem innych 
możliwości udzielania pomocy; podkreśla, 
że mimo tego, że finansowanie mieszane 
szybko rośnie, niewiele wskazuje na jego 
wpływ na rozwój, ponieważ jego większa 
część trafia obecnie do krajów o średnich 
dochodach, a tylko niewielka część do 
krajów najsłabiej rozwiniętych; podkreśla 
krytyczną opinię Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego na temat 
zarządzania i skuteczności wdrażania 
przez Komisję Europejskiego Funduszu 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
(EFZR); w związku z tym wzywa Unię 
Europejską i jej państwa członkowskie do 
przyjęcia ostrożnego podejścia do 
finansowania mieszanego oraz do 
zapewnienia, aby wszystkie środki 
finansowe uruchamiane w drodze 
łączenia były zgodne z zasadami 
skuteczności rozwoju;

Or. en

Poprawka 188
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zachęca Unię Europejską do 
kontynuowania wysiłków na rzecz 
wspierania krajów partnerskich w ich 
działaniach na rzecz inteligentnych, 
ukierunkowanych i elastycznych polityk, 
które mogą pomóc w osiągnięciu celów 
zrównoważonego rozwoju w najbardziej 
skuteczny sposób; przypomina w tym 
kontekście o kluczowej roli badań i 
rozwoju we wspieraniu innowacji i 
przedsiębiorczości, co ma pozytywny 
wpływ na wszystkie sektory gospodarki 
lokalnej; dlatego wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zacieśnienia 
współpracy w zakresie badań naukowych i 
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rozwoju oraz do zwiększenia inwestycji w 
strategiczne lokalne zdolności 
produkcyjne, szczególnie w dziedzinie 
zdrowia, w tym w zakresie najnowszych 
produktów biofarmaceutycznych, w celu 
zwiększenia niezależności od globalnych 
łańcuchów dostaw;

Or. en

Poprawka 189
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla ważną rolę organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w 
określaniu potrzeb i niesieniu 
bezpośredniej pomocy rozwojowej osobom 
ubogim, znajdującym się w trudnej 
sytuacji i należącym do słabszych grup 
społecznych; wzywa jednak do lepszej 
koordynacji pomocy rozdzielanej między 
organizacje pozarządowe i innych 
darczyńców, aby zapewnić 
przewidywalność pomocy i uniknąć 
rozdrobnienia pomocy, nakładania się 
działań, oraz by nie było krajów 
pomijanych przy rozdziale pomocy;

Or. en

Poprawka 190
Charles Goerens, Stéphane Bijoux, Chrysoula Zacharopoulou, Jan-Christoph Oetjen, 
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję Europejską, aby 
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dokonała ponownej oceny, czy obowiązki 
administracyjne związane z dostępem do 
finansowania unijnego są 
proporcjonalne; ubolewa w tym 
kontekście, że dotacje unijne stają się 
coraz bardziej nieadekwatne i 
nieatrakcyjne dla organizacji 
pozarządowych ze względu na wymogi 
dotyczące ograniczenia kosztów wsparcia, 
a także ze względu na coraz większe 
obciążenia administracyjne i kontrolne;

Or. en

Poprawka 191
György Hölvényi

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję do ustanowienia 
sieci wiarygodnych partnerów 
pozarządowych, takich jak lokalne 
organizacje obywatelskie, kościoły, 
organizacje wyznaniowe i 
wyspecjalizowane agencje państw 
członkowskich, i współpracy z nimi w celu 
realizacji projektów na mniejszą skalę;

Or. en

Poprawka 192
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. potwierdza, że inwestycje o różnej 
skali w lokalną i krajową infrastrukturę w 
ramach kluczowych projektów lokalnych i 
krajowych stanowią najskuteczniejszy 
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sposób udzielania pomocy mającej na celu 
stymulowanie i przyspieszenie rozwoju 
gospodarczego i społecznego całego 
społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 193
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. podkreśla, że należy powiązać 
środki redukcji długu z dodatkową 
mobilizacją oficjalnej pomocy rozwojowej 
(ODA); apeluje o włączenie 
wielostronnego i komercyjnego długu do 
inicjatywy grupy G-20 dotyczącej 
zawieszenia obsługi długów (DSSI); 
podkreśla potrzebę zabezpieczenia udziału 
wszystkich wierzycieli, w tym Banku 
Światowego i innych wielostronnych 
banków rozwoju, a także wierzycieli 
prywatnych, w DSSI i wszelkich dalszych 
ofertach redukcji długu; wzywa do 
utworzenia wielostronnego mechanizmu 
spłaty zadłużenia, by podjąć problem 
zarówno skutków kryzysu COVID-19, jak 
i zapotrzebowania na finansowanie 
określonego w agendzie na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030;

Or. en

Poprawka 194
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13b. zwraca uwagę na szczególnie 
ważną rolę programów szkoleniowych dla 
personelu miejscowego i przedstawicieli 
podmiotów terenowych w zapewnieniu 
ciągłości projektów wspieranych przez UE 
w krajach partnerskich, a tym samym 
zwiększaniu odpowiedzialności i 
rozliczalności;

Or. en

Poprawka 195
György Hölvényi

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. wzywa Komisję do położenia 
większego nacisku na lokalną 
odpowiedzialność i stosowanie podejścia 
opartego na powiązaniach między 
aspektami humanitarnymi i rozwojowymi 
w przypadku przedłużających się 
kryzysów, aby zapewnić skuteczne 
zaspokajanie potrzeb na szczeblu 
lokalnym;

Or. en

Poprawka 196
Antoni Comín i Oliveres

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. powtarza apel, by Rada i państwa 
członkowskie określiły jasny harmonogram 
realizacji celu polegającego na 
zwiększeniu budżetu oficjalnej pomocy 

14. powtarza apel, by Rada i państwa 
członkowskie określiły jasny harmonogram 
realizacji celu polegającego na 
zwiększeniu budżetu oficjalnej pomocy 
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rozwojowej do 0,7 % DNB i by Komisja 
przedstawiła konkretny plan działania 
określający, w jaki sposób dodatkowe 
zasoby będą wykorzystywane na potrzeby 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju;

rozwojowej do 0,7 % DNB, co pozwoli 
uniknąć zmienności i niestabilności 
zasobów na rzecz oficjalnej pomocy 
rozwojowej pochodzących z państw 
członkowskich, i by Komisja przedstawiła 
konkretny plan działania określający, 
w jaki sposób dodatkowe zasoby będą 
wykorzystywane na potrzeby realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju; 
przypomina, że jeśli nie przeznaczy się 
wystarczającej i stabilnej kwoty zasobów 
na oficjalną pomoc rozwojową, tak jak 
zrobiło to Zgromadzenie Ogólne ONZ już 
w 1970 r., nie można realistycznie myśleć 
o osiągnięciu celów zrównoważonego 
rozwoju, w szczególności jeśli chodzi o 
zagwarantowanie, aby nikt nie żył poniżej 
progu skrajnego ubóstwa;

Or. es

Poprawka 197
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. powtarza apel, by Rada i państwa 
członkowskie określiły jasny harmonogram 
realizacji celu polegającego na 
zwiększeniu budżetu oficjalnej pomocy 
rozwojowej do 0,7 % DNB i by Komisja 
przedstawiła konkretny plan działania 
określający, w jaki sposób dodatkowe 
zasoby będą wykorzystywane na potrzeby 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju;

14. powtarza apel, by Rada i państwa 
członkowskie określiły jasny harmonogram 
realizacji celu polegającego na 
zwiększeniu budżetu oficjalnej pomocy 
rozwojowej do 0,7 % DNB, w tym 
międzynarodowe zobowiązanie do 
wydatkowania 0,15–0,2 % DNB na budżet 
oficjalnej pomocy rozwojowej dla krajów 
najsłabiej rozwiniętych i by Komisja 
przedstawiła konkretny plan działania 
określający, w jaki sposób dodatkowe 
zasoby będą wykorzystywane na potrzeby 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju; 
wzywa do alokacji środków 
umożliwiających finansowanie rozwoju w 
wieloletnich ramach finansowych na lata 
2021–2027 oraz do przeznaczania co 
najmniej 95 % wydatków w ramach 
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Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej na 
spełnienie kryteriów oficjalnej pomocy 
rozwojowej;

Or. en

Poprawka 198
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. powtarza apel, by Rada i państwa 
członkowskie określiły jasny harmonogram 
realizacji celu polegającego na 
zwiększeniu budżetu oficjalnej pomocy 
rozwojowej do 0,7 % DNB i by Komisja 
przedstawiła konkretny plan działania 
określający, w jaki sposób dodatkowe 
zasoby będą wykorzystywane na potrzeby 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju;

14. powtarza apel, by Rada i państwa 
członkowskie określiły jasny harmonogram 
realizacji celu polegającego na 
zwiększeniu budżetu oficjalnej pomocy 
rozwojowej do 0,7 % DNB i by Komisja 
przedstawiła konkretny plan działania 
określający, w jaki sposób dodatkowe 
zasoby będą wykorzystywane na potrzeby 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju; 
podkreśla w tym względzie, że utrzymanie 
i, w miarę możliwości, przekroczenie celu 
0,7 % dla oficjalnej pomocy rozwojowej 
jest kwestią o zasadniczym znaczeniu, 
szczególnie w celu wsparcia osób, które 
zostaną w nieproporcjonalnie dużym 
stopniu dotknięte sytuacją nadzwyczajną 
związaną z COVID-19;

Or. en

Poprawka 199
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Stéphane Bijoux, Chrysoula 
Zacharopoulou, Charles Goerens, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. powtarza apel, by Rada i państwa 14. powtarza apel, by Rada i państwa 
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członkowskie określiły jasny harmonogram 
realizacji celu polegającego na 
zwiększeniu budżetu oficjalnej pomocy 
rozwojowej do 0,7 % DNB i by Komisja 
przedstawiła konkretny plan działania 
określający, w jaki sposób dodatkowe 
zasoby będą wykorzystywane na potrzeby 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju;

członkowskie określiły jasny harmonogram 
realizacji celu polegającego na 
zwiększeniu budżetu oficjalnej pomocy 
rozwojowej do 0,7 % DNB i by Komisja 
przedstawiła konkretny plan działania 
określający, w jaki sposób dodatkowe 
zasoby będą wykorzystywane na potrzeby 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju; 
podkreśla potrzebę doprecyzowania, że 
należy odróżniać finansowanie działań w 
dziedzinie klimatu od pomocy rozwojowej;

Or. en

Poprawka 200
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. powtarza apel, by Rada i państwa 
członkowskie określiły jasny harmonogram 
realizacji celu polegającego na 
zwiększeniu budżetu oficjalnej pomocy 
rozwojowej do 0,7 % DNB i by Komisja 
przedstawiła konkretny plan działania 
określający, w jaki sposób dodatkowe 
zasoby będą wykorzystywane na potrzeby 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju;

14. podkreśla, że skuteczność pomocy 
nie zastąpi adekwatności pomocy, i 
powtarza, że Rada i państwa członkowskie 
muszą określić jasny harmonogram 
realizacji celu polegającego na 
zwiększeniu budżetu oficjalnej pomocy 
rozwojowej do 0,7 % DNB, a Komisja 
musi przedstawić konkretny plan działania 
określający, w jaki sposób dodatkowe 
zasoby będą wykorzystywane na potrzeby 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 201
György Hölvényi

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. powtarza apel, by Rada i państwa 14. powtarza apel, by Rada i państwa 
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członkowskie określiły jasny harmonogram 
realizacji celu polegającego na 
zwiększeniu budżetu oficjalnej pomocy 
rozwojowej do 0,7 % DNB i by Komisja 
przedstawiła konkretny plan działania 
określający, w jaki sposób dodatkowe 
zasoby będą wykorzystywane na potrzeby 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju;

członkowskie określiły jasny harmonogram 
realizacji celu polegającego na 
zwiększeniu budżetu oficjalnej pomocy 
rozwojowej do 0,7 % DNB, uwzględniając 
wewnętrzną i zewnętrzną sytuację 
gospodarczą, i by Komisja przedstawiła 
konkretny plan działania określający, 
w jaki sposób dodatkowe zasoby będą 
wykorzystywane na potrzeby realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 202
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla kluczową rolę oficjalnej 
pomocy rozwojowej w realizacji programu 
na rzecz skuteczności rozwoju; podkreśla, 
że oficjalna pomoc rozwojowa jest 
elastyczniejsza, łatwiej przewidywalna i 
można ją łatwiej rozliczyć niż inne środki 
mogące wspierać rozwój; ostrzega przed 
rozmywaniem kryteriów dotyczących 
oficjalnej pomocy rozwojowej w celu 
pokrywania kosztów innych niż koszty 
bezpośrednio związane ze wspieraniem 
zrównoważonego rozwoju w krajach 
rozwijających się;

Or. en

Poprawka 203
Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia, Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14a. ponownie wyraża poparcie dla 
włączenia do ISWMR następujących 
celów: 20 % na włączenie społeczne i 
rozwój społeczny oraz co najmniej 85 % 
projektów finansowanych w ramach 
oficjalnej pomocy rozwojowej, których 
głównym lub istotnym celem jest równość 
płci oraz prawa i wzmocnienie pozycji 
kobiet i dziewcząt, zgodnie z definicją 
DAC OECD;

Or. en

Poprawka 204
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa do większej spójności 
polityki na rzecz rozwoju, która ma 
zapewnić, by żadna polityka UE i państw 
członkowskich nie miała negatywnego 
wpływu na kraje rozwijające się ani nie 
miała sprzecznych ze sobą celów;

Or. en

Poprawka 205
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. ponownie podkreśla, że 
warunkowanie przydziału pomocy 
współpracą z UE w kwestiach 
migracyjnych lub bezpieczeństwa jest nie 
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do pogodzenia z uzgodnionymi zasadami 
skuteczności rozwoju;

Or. en

Poprawka 206
Erik Marquardt
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. zauważa z głębokim 
zaniepokojeniem, że UE i państwa 
członkowskie obwarowują obecnie pomoc 
związaną ze współpracą krajów 
rozwijających się w zakresie migracji i 
kontroli granicznej warunkami, co jest 
wyraźnie niepokojące dla darczyńców i 
stoi w sprzeczności z kluczowymi 
zasadami skuteczności rozwoju 
uzgodnionymi na szczeblu 
międzynarodowym; przypomina, że pomoc 
musi spełniać założenia, jakimi są 
eliminacja ubóstwa, zmniejszanie 
nierówności, poszanowanie i wspieranie 
praw człowieka oraz zaspokajanie potrzeb 
humanitarnych, i nigdy nie może być 
uzależniona od kontroli migracji;

Or. en

Poprawka 207
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. podkreśla, że pomoc rozwojowa 
odgrywa ważną rolę w zwalczaniu 
ubóstwa i nierówności oraz wspieraniu 
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rozwoju, wzmocnieniu systemu edukacji i 
opieki zdrowotnej oraz wzmacnianiu 
równości płci, dlatego nie powinna być 
instrumentem nacisku w odniesieniu do 
zarządzania środowiskiem bądź migracją;

Or. en

Poprawka 208
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, 
rządom i parlamentom państw 
członkowskich OECD, Europejskiej 
Służbie Działań Zewnętrznych, 
Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, 
Europejskiemu Bankowi Odbudowy i 
Rozwoju, Grupie Banku Światowego, Unii 
Afrykańskiej, współprzewodniczącym 
globalnego partnerstwa w sprawie 
skutecznej współpracy na rzecz rozwoju, 
Programowi Narodów Zjednoczonych 
ds. Rozwoju oraz Departamentowi Spraw 
Gospodarczych i Społecznych ONZ, 
OECD i Unii Międzyparlamentarnej.

15. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, 
rządom i parlamentom państw 
członkowskich OECD, Europejskiej 
Służbie Działań Zewnętrznych, 
Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, 
Europejskiemu Bankowi Odbudowy i 
Rozwoju, Organizacji Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie, Grupie Banku 
Światowego, Unii Afrykańskiej, 
współprzewodniczącym globalnego 
partnerstwa w sprawie skutecznej 
współpracy na rzecz rozwoju, Programowi 
Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju oraz 
Departamentowi Spraw Gospodarczych 
i Społecznych ONZ, OECD i Unii 
Międzyparlamentarnej.

Or. en


