
PA\1213525PL.docx PE657.393v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Rozwoju

2020/1998(BUD)

17.9.2020

PROJEKT OPINII
Komisji Rozwoju

dla Komisji Budżetowej

w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – 
wszystkie sekcje
(2020/1998(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Charles Goerens



PE657.393v01-00 2/3 PA\1213525PL.docx

PL

PA_NonLeg



PA\1213525PL.docx 3/3 PE657.393v01-00

PL

WSKAZÓWKI

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

1. zdecydowanie sprzeciwia się zmniejszeniu przez Radę Europejską środków na 
Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (NDICI) i 
ubolewa nad odrzuceniem przez Radę dodatkowych 10,5 mld EUR dla NDICI i 5 mld 
EUR na pomoc humanitarną z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy 
(NextGenerationEU) w ramach reakcji na pandemię COVID-19; podkreśla, że jest to 
nielogiczne i niedopuszczalne w obliczu pandemii, która dotyka szczególnie 
najsłabszych i ma katastrofalne skutki dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju, w 
tym dla likwidacji ubóstwa i zmniejszenia nierówności, a także kryzysów 
humanitarnych i stale pogłębiającego się kryzysu klimatycznego, przy czym ten ostatni 
wymaga silniejszego wsparcia globalnej realizacji porozumienia paryskiego i 
wzmocnienia zewnętrznego wymiaru Europejskiego Zielonego Ładu;

2. nalega na konieczność wprowadzenia zróżnicowanego zestawu linii budżetowych dla 
NDICI, który zapewni przejrzystość, przewidywalność, odpowiedzialność i odpowiedni 
wpływ Parlamentu;

3. podkreśla pilną potrzebę zacieśnienia współpracy na rzecz rozwoju w zakresie zdrowia i 
dostosowania do zmian klimatu, a także żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego, 
ponieważ pandemia pogarsza tendencję wzrostową w zakresie głodu na świecie; 
stwierdza, że niezbędna jest znacznie wyższa kwota dla linii budżetowych dotyczących 
ludzi, planety, dobrobytu i partnerstwa niż kwota w linii „Globalne wyzwania” w 
projekcie budżetu;

4. zauważa, że zwiększenie środków w rozdziale dotyczącym pomocy humanitarnej nadal 
pozostawia ogromną lukę w stosunku do ostatecznej kwoty w 2019 r.; zwraca uwagę, że 
potrzeby związane z pandemią i inne potrzeby będą rosnąć, a nie się zmniejszać;

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

6. podkreśla potrzebę parlamentarnego nadzoru nad rezerwą na globalne wyzwania i 
priorytety; podkreśla, że rezerwa ta może istnieć w budżecie rocznym tylko pod 
warunkiem, że decyzje o uruchomieniu środków będą podejmowane w drodze aktów 
delegowanych.


