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WSKAZÓWKI

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

1. podkreśla, że budżet UE powinien w odpowiedni sposób przyczynić się do wdrożenia 
agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i realizacji zapisanych w niej celów 
zrównoważonego rozwoju; podkreśla, że cele zrównoważonego rozwoju muszą 
stanowić strategiczny priorytet, a ich realizacja musi być prowadzona w ramach polityki 
wewnętrznej i zewnętrznej UE;

2 podkreśla, że Unia i jej państwa członkowskie muszą wypełnić swoje wspólne 
zobowiązanie – potwierdzone ponownie w 2015 r. – do podwyższenia oficjalnej 
pomocy rozwojowej do poziomu 0,7 % ich dochodu narodowego brutto (DNB) do 2030 
r.; apeluje do Komisji i państw członkowskich o przedstawienie wiążących 
harmonogramów stopniowego zwiększania środków aż do osiągnięcia tego poziomu; 
przypomina o wspólnym zobowiązaniu Unii do zapewnienia krajom najsłabiej 
rozwiniętym 0,20 % DNB przeznaczanego na oficjalną pomoc rozwojową; przypomina 
podjęte przez Komisję zobowiązanie do przeznaczania co najmniej 20 % jej całkowitej 
oficjalnej pomocy rozwojowej na rozwój społeczny i włączenie społeczne;

3. ponownie podkreśla swoje obawy wobec używania funduszy rozwoju na cele inne niż 
związane z rozwojem oraz zaznacza, że finansowanie niespełniające kryteriów 
oficjalnej pomocy rozwojowej musi być pozyskiwane ze źródeł innych niż Instrument 
Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI); jest zaniepokojony niedawnym 
przydzieleniem środków z DCI (21 02 04 Współpraca z Bliskim Wschodem) na rozwój 
dialogu i współpracy z Iranem; przypomina, że Iran jest krajem o wyższym średnim 
dochodzie i w związku z tym powinien otrzymywać finansowanie z Instrumentu 
Partnerstwa;

4. zwraca uwagę na bieżące płatności w ramach sektorowego wsparcia budżetowego na 
rzecz Mjanmy/Birmy (21 02 02 Azja); przypomina, że w sprawozdaniu ONZ 
stwierdzono, że zabójstwo ponad 10 000 osób należących do ludności Rohingja i 
masowy exodus ponad 700 000 osób należących do ludności Rohingja z Mjanmy/Birmy 
było „modelowym przykładem czystek etnicznych”; uważa, że w takich 
okolicznościach należy zawiesić wsparcie budżetowe dla instytucji rządowych oraz 
wydawać środki za pośrednictwem innych kanałów (takich jak organizacje 
międzynarodowe i organizacje pozarządowe) w celu dotarcia do najuboższych;

5. nalega na znaczne zwiększenie finansowania linii budżetowych na pomoc humanitarną, 
tak aby przygotować się na kolejne klęski żywiołowe i katastrofy, a nie tylko pokrywać 
wydatki związane z bieżącymi kryzysami; przypomina, że stan nadzwyczajny może 
czasem trwać wiele lat;

6. podkreśla znaczenie utrzymania środków na płatności w rozdziale dotyczącym pomocy 
humanitarnej przynajmniej na tym samym poziomie co środki na zobowiązania.


