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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie poprawy efektywności rozwoju i skuteczności pomocy
(2019/2184(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Szczyt Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
Zrównoważonego Rozwoju z 25–27 września 2015 r. oraz dokument końcowy przyjęty 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 25 września 2015 r., zatytułowany 
„Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, 
w szczególności cel nr 17 spośród określonych w tym dokumencie celów 
zrównoważonego rozwoju, zobowiązujący państwa będące członkami ONZ do 
wzmocnienia środków służących wdrożeniu agendy i ożywieniu globalnego partnerstwa 
na rzecz zrównoważonego rozwoju1,

– uwzględniając Deklarację paryską w sprawie skuteczności pomocy, przyjętą podczas 
drugiego Forum Wysokiego Szczebla w sprawie Skuteczności Pomocy w 2005 r., 
Program działania z Akry przyjęty podczas trzeciego Forum Wysokiego Szczebla 
w sprawie Skuteczności Pomocy w 2008 r. w Akrze (Ghana), a także dokument 
końcowy czwartego Forum Wysokiego Szczebla w sprawie Skuteczności Pomocy 
w Pusanie (Korea Południowa) w grudniu 2011 r., na którym zainicjowano globalne 
partnerstwo w sprawie skutecznej współpracy na rzecz rozwoju,

– uwzględniając dokument końcowy z Nairobi przyjęty podczas drugiego posiedzenia 
wysokiego szczebla globalnego partnerstwa w sprawie skutecznej współpracy na rzecz 
rozwoju, zorganizowanego w Nairobi w listopadzie i grudniu 2016 r.2,

– uwzględniając posiedzenie wysokiego szczebla globalnego partnerstwa w sprawie 
skutecznej współpracy na rzecz rozwoju zorganizowane w dniach 13–14 lipca 2019 r. 
przy okazji Forum Wysokiego Szczebla ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju w 
Nowym Jorku,

– uwzględniając sprawozdanie globalnego partnerstwa w sprawie skutecznej współpracy 
na rzecz rozwoju z 2019 r. zatytułowane „Making Development Co-operation More 
Effective” [Skuteczniejsza współpraca na rzecz rozwoju]3,

– uwzględniając plan działania z Addis Abeby – dokument końcowy przyjęty podczas 
trzeciej Międzynarodowej Konferencji w sprawie Finansowania Rozwoju, 
zorganizowanej w Addis Abebie w Etiopii w dniach 13–16 lipca 2015 r., zatwierdzony 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rezolucji nr 69/313 z dnia 27 lipca 2015 r.,

1 Rezolucja ONZ przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r.: 
http://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_2016_ostateczna.pdf 
2 Dokument końcowy z posiedzenia wysokiego szczebla globalnego partnerstwa w sprawie skutecznej 
współpracy na rzecz rozwoju przyjęty w Nairobi w 2016 r.: http://effectivecooperation.org/wp-
content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf 
3 Sprawozdanie z postępu prac globalnego partnerstwa, 17 czerwca 2019 r.: 
http://effectivecooperation.org/blogs-news-resources/resource-library/ 

http://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_2016_ostateczna.pdf
http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf
http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf
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– uwzględniając art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w którym 
ograniczenie i eliminację ubóstwa określono jako podstawowy cel polityki UE w 
zakresie rozwoju i na podstawie którego wymaga się od Unii i jej państw 
członkowskich przestrzegania zobowiązań podjętych w kontekście ONZ i innych 
właściwych organizacji oraz brania pod uwagę celów współpracy na rzecz rozwoju we 
wdrażanych przez nie strategiach politycznych, które mogą mieć wpływ na kraje 
rozwijające się,

– uwzględniając przyjęty w dniu 30 czerwca 2017 r. nowy Europejski konsensus w 
sprawie rozwoju4,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 26 marca 2015 r. pt. 
„Rozpoczęcie stosowania unijnych ram wyników w zakresie międzynarodowej 
współpracy i rozwoju” (SWD(2015)0080) oraz konkluzje Rady z dnia 26 maja 2015 r. 
na temat ram wyników,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie intensyfikacji 
wspólnego programowania,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie sprawozdania 
rocznego 2019 dla Rady Europejskiej na temat celów w zakresie pomocy rozwojowej 
UE5,

– uwzględniając sprawozdanie z października 2019 r. grupy mędrców wysokiego 
szczebla ds. europejskiej infrastruktury finansowej na rzecz rozwoju zatytułowane 
„Europe in the World – the future of European financial architecture for development” 
[Europa w świecie – przyszłość europejskiej infrastruktury finansowej na rzecz 
rozwoju]6,

– uwzględniając sprawozdanie Międzyagencyjnej Grupy Zadaniowej ONZ 
ds. Finansowania Rozwoju na temat finansowania zrównoważonego rozwoju z 2019 r.7,

– uwzględniając globalną strategię na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej, przedstawioną przez wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką 
przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w czerwcu 2016 
r., zatytułowaną „Wspólna wizja, wspólne działanie: silniejsza Europa”,

– uwzględniając plan strategiczny Komisji na lata 2016–2020 w dziedzinie współpracy 
międzynarodowej i rozwoju,

– uwzględniając opracowanie z lipca 2019 r. na temat zastosowania zasad skuteczności, 

4 Dz.U. C 210 z 30.6.2017, s. 1. 
5 Sprawozdanie roczne 2019 dla Rady Europejskiej na temat celów w zakresie pomocy rozwojowej UE: 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9201-2019-INIT/pl/pdf 
6 Sprawozdanie dla Rady z 2019 r. w sprawie europejskiej infrastruktury finansowej na rzecz rozwoju: 
https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf 
7 Sprawozdanie na temat finansowania zrównoważonego rozwoju 2019: 
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9201-2019-INIT/pl/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf
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zatytułowane „Effectiveness to Impact” [Skuteczność oddziaływania]8,

– uwzględniając sprawozdanie z oceny wzajemnej OECD w sprawie współpracy na rzecz 
rozwoju z dnia 10 grudnia 2018 r., poświęcone Unii Europejskiej,

– uwzględniając wspólną strategię Afryka–UE, przyjętą na szczycie Unia Europejska–
Afryka w Lizbonie w grudniu 2007 r.

– uwzględniając piąty szczyt Unia Afrykańska–UE z 29–30 listopada 2017 r. oraz 
deklarację ze szczytu pt. „Investing in Youth for Accelerated Inclusive Growth and 
Sustainable Development” [Inwestowanie w młodzież na rzecz przyspieszonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonego rozwoju]9,

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie nowego sojuszu Afryka–Europa na rzecz 
zrównoważonych inwestycji i tworzenia miejsc pracy (COM(2018)0643),

– uwzględniając sprawozdanie końcowe grupy zadaniowej Komisji ds. obszarów 
wiejskich w Afryce z marca 2019 r., zatytułowane „An Africa-Europe Agenda for Rural 
Transformation” [Afrykańsko-europejski program na rzecz transformacji obszarów 
wiejskich]10,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie dalszych działań 
związanych z deklaracją paryską z 2005 r. w sprawie skuteczności pomocy11,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyszłości wsparcia 
budżetowego UE na rzecz krajów rozwijających się12,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2011 r. w sprawie IV Forum 
wysokiego szczebla w sprawie skuteczności pomocy13,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie finansowania 
rozwoju14,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie sektora prywatnego 
i rozwoju15,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdania UE za 
rok 2015 w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju16,

8 Benfield i Como dla AECOM International Development Europe (2019), opracowanie na temat zastosowania 
zasad skuteczności zrealizowane na zlecenie Komisji Europejskiej (projekt nr 2018/403300/1): 
https://knowledge.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/2019_07_Impact_study_final.pdf 
9 https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/33454-pr-final_declaration_au_eu_summit1.pdf 
10 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/report-
tfra_mar2019_en.pdf
11 Dz.U. C 279E z 19.11.2009, s. 100.
12 Dz.U. C 33E z 5.2.2013, s. 38.
13 Dz.U. C 131E z 8.5.2013, s. 80.
14 Dz.U. C 353 z 27.9.2016, s. 2.
15 Dz.U. C 58 z 15.2.2018, s. 209.
16 Dz.U. C 86 z 6.3.2018, s. 2.

https://knowledge.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/2019_07_Impact_study_final.pdf
https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/33454-pr-final_declaration_au_eu_summit1.pdf
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– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 września 2016 r. w sprawie funduszu 
powierniczego UE dla Afryki: skutki dla rozwoju i pomocy humanitarnej17,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie podniesienia 
skuteczności współpracy na rzecz rozwoju18,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przeglądu 
Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju19,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie strategii UE–
Afryka na rzecz pobudzenia rozwoju20,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wdrażania 
Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy 
Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju21,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zbliżających się 
negocjacji na temat nowej umowy o partnerstwie między Unią Europejską a grupą 
państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku22,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie rocznego 
sprawozdania strategicznego w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju23,

– uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej 
i Rozwojowej24,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju (A9-0000/2020),

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;

B. mając na uwadze, że liczba ludności na świecie wzrasta szybciej niż dochód narodowy 
brutto (DNB), w szczególności w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie oczekuje się 

17 Dz.U. C 204 z 13.6.2018, s. 68.
18 Dz.U. C 224 z 27.6.2018, s. 36.
19 Dz.U. C 252 z 18.7.2018, s. 62.
20 Dz.U. C 356 z 4.10.2018, s. 66.
21 Dz.U. C 390 z 18.11.2019, s. 33.
22 Dz.U. C 28 z 27.1.2020, s. 101.
23 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0220.
24 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0298.
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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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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 
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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;

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;

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;

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;

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;

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 
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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;

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;

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”;

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;

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;

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;

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;

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

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.
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UZASADNIENIE

Jak wyjaśniono w Europejskim konsensusie w sprawie rozwoju Unia Europejska zobowiązuje 
się wspierać realizację celów zrównoważonego rozwoju do 2030 r. w naszych krajach 
partnerskich objętych pomocą rozwojową. Niniejszym sprawozdaniem sprawozdawca pragnie 
podkreślić pilną potrzebę korzystania w sposób strategiczny przez wszystkie podmioty Unii 
odpowiedzialne za pomoc rozwojową z istniejących narzędzi w zakresie skuteczności 
i wydajności pomocy. 

Sprawy nie toczą się jak zwykle. Świat staje się coraz bardziej skomplikowany. Narasta 
geopolityczna rywalizacja o wpływy i zasoby, a wewnętrzne konflikty ulegają zaostrzeniu. 
Skutki zmiany klimatu dotykają najbardziej podatnych na zagrożenia. Liczba ludności na 
świecie rośnie szybciej niż dochód narodowy brutto, co powoduje zwiększenie liczby osób 
żyjących w ubóstwie i osób bezrobotnych. Oczekuje się, że od 2030 r. rocznie na rynek pracy 
będzie wchodzić 30 mln młodych Afrykanów. Wyzwania te pokazują, jak pilne jest, aby 
współpraca na rzecz rozwoju przynosiła rzeczywiste skutki i przyczyniała się do pokojowego, 
zrównoważonego rozwoju pozwalającego na zabezpieczenie środków utrzymania 
i możliwości. 

Pomimo dobrych intencji instytucje Unii i państwa członkowskie kierują się nadal głównie 
własnymi celami i interesami instytucjonalnymi lub krajowymi. Dzięki koordynacji naszych 
działań w sposób kompleksowy i wykorzystaniu narzędzi na rzecz skuteczności i wydajności 
pomocy, którymi dysponujemy, nasze finansowe zaangażowanie może przynosić silniejsze 
oddziaływanie i umożliwić krajom partnerskim osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju.  

Unia Europejska jako największy darczyńca na świecie, a także najmocniejszy 
międzynarodowy podmiot promujący demokrację i prawa człowieka, powinna objąć rolę 
przywódczą. Musimy wdrożyć cele polityki z unijnego konsensusu w sprawie rozwoju 
w sposób bardziej strategiczny i ukierunkowany w każdym kraju partnerskim, wzmacniając 
i uzupełniając cele i wartości polityki zagranicznej UE. Istnieją zobowiązania i zasady 
dotyczące skuteczności i wydajności pomocy, a także międzynarodowe zobowiązania 
względem potrzeb finansowania. Unia dysponuje potężnym zestawem instrumentów 
i możliwości pomocowych. 

Istnieje wiele możliwości, aby Unia Europejska działała dalej w sposób bardziej 
kompleksowy i skoordynowany.

Po pierwsze, poprzez wykorzystanie powiązania bieżącego programowania z Instrumentem 
Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej jako możliwości wzmocnienia 
współpracy. Wspólne programowanie musi iść w parze z mechanizmem wspólnego 
wdrożenia: 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. 

Po drugie, należy kontynuować wspieranie sektorów, w których realizowano pomyślnie 



PE648.376v01-00 12/12 PR\1199734PL.docx

PL

przedsięwzięcia i w których istnieje duży potencjał dalszego zrównoważonego rozwoju. 
Należy stosować podejście stymulujące: wybrać sektory, w których kraj partnerski jest 
zachęcany do kontynuowania przedsięwzięcia w razie braku finansowania.

Po trzecie, określając sektory priorytetowe w danym kraju, należy wyciągać wnioski ze 
wspólnej bazy wiedzy Unii Europejskiej w sposób strategiczny i ukierunkowany na wyniki.  

Po czwarte, należy dokonać przeglądu ocen przedsięwzięć udanych i nieudanych, w których 
możliwości zrównoważonego rozwoju są duże. Przykładowo należy wybrać sektor, który 
dotąd uzyskiwał wsparcie budżetowe, a inwestycje mogą być realizowane dzięki połączeniu 
pożyczek EBI/instytucji finansowych państwa członkowskiego oraz wiedzy fachowej. 

Po piąte, należy wykorzystać rozległą wiedzę siedzib/delegatur Unii Europejskiej i państw 
członkowskich na temat udanych i nieudanych możliwości pomocowych w określonych 
sektorach na miejscu. Należy dalej dostosowywać możliwości pomocowe do lokalnego 
kontekstu odzwierciedlającego potrzeby i potencjał w kraju. 

Po szóste, należy wykorzystać narzędzia na rzecz skuteczności i wydajności w celu poprawy 
przejrzystości w relacjach z krajami partnerskimi. 

Nie trzeba wyważać otwartych drzwi. Z uwagi na skalę luki w finansowaniu i ograniczone 
postępy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju czas działać strategicznie i w pełni 
wykorzystać połączenie finansowego znaczenia i wiedzy wszystkich instytucji Unii i państw 
członkowskich oraz skorzystać z będących do naszej dyspozycji narzędzi na rzecz 
skuteczności i wydajności pomocy w celu osiągnięcia rzeczywistego oddziaływania i postępu.


