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Materiały pomocnicze do Symulacji Obrad Parlamentu Europejskiego 8.05.2015 r. 
 
1. Problem napływu nielegalnych imigrantów do państw Unii Europejskiej problemem całej 
Unii, czy państw południa Europy? 
 
Nielegalna imigracja to poważne wyzwanie dla Unii Europejskiej – w grę wchodzi często ludzkie 
życie. Usiłując dostać się do Europy, wielu imigrantów, w tym kobiety i dzieci, ryzykuje życiem na 
szlakach przerzutowych i często pada ofiarą przemytników lub handlarzy ludźmi. Walka z tego 
rodzaju przestępczością zorganizowaną jest jednym z celów Unii Europejskiej. Dużą wagę 
przywiązuje się też do strzeżenia granic (projekt EUROSUR). Unia Europejska powołała w tym 
celu agencję FRONTEX, która koordynuje działania na rzecz bezpieczeństwa zewnętrznych granic 
Unii. Aby zapewnić europejskiej polityce imigracyjnej wiarygodność i stabilność, wszystkie państwa 
członkowskie UE muszą wspólnie zmierzyć się z problemem nielegalnej imigracji. Pogodzenie 
humanitarnej potrzeby ratowania ludzi i równoczesnej ochrony granic europejskich przed 
napływem nielegalnych imigrantów jest jednak „na razie nierozwiązywalnym dylematem”. 
 
Rozporządzenia Dublin II: 
 
* to państwo członkowskie, gdzie nielegalny imigrant przekroczył granicę UE, jest odpowiedzialne 
za rozpatrzenie jego wniosku o azyl 
* jasne reguły określające państwo odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku, mają służyć 
szybkiemu przeprowadzeniu procedury przez jeden wyraźnie określony kraj Unii (wcześniej, kiedy 
nie było takich reguł, państwa odsuwały od siebie ten obowiązek pod byle pretekstem i zdarzało 
się, że wnioskujący o status uchodźcy „orbitował” kilka lat po całej Unii, bo nikt nie chciał 
rozpatrzyć jego wniosku (tzw. zjawisko refugees on orbit)) 
* każdy cudzoziemiec ma prawo tylko do jednego postępowania, w jednym kraju 
 
Skuteczność rozporządzenia z roku na rok wzrasta, ale procesowi temu towarzyszy jednocześnie 
zwiększająca się presja wywierana na kraje graniczne Unii Europejskiej (najczęściej jest to Gracja i 
Włochy). Właśnie do nich inne państwa kierują najwięcej wniosków o przyjęcie cudzoziemca z 
powrotem. 
 
Premier Włoch Matteo Renzi: 
"Prosimy o to, by nie zostawiać nas samych" - powiedział premier Matteo Renzi po 
nadzwyczajnym posiedzeniu rządu, zwołanym w związku z kolejną tragedią na Morzu 
Śródziemnym. 
"Kontynuując nasze zaangażowanie, by ratować życie ludzkie, uważamy, że walka z przemytem 
ludzi nie może być priorytetem tylko naszym i Malty" - stwierdził Renzi. 
 
Szef frakcji EPL Manfred Weber wyraził nadzieję, że KE przedstawi propozycją przewidującą 
równomierne rozłożenie ciężarów finansowania działań podejmowanych w związku z kryzysem 
imigracyjnym w UE. "W tej chwili tylko nieliczna grupa państw jest obciążona tymi kosztami" - 
podkreślił. 
 
 "Nad problemem imigracji debatował w dniu 28 kwietnia Parlament Europejski, a dzień później 
przyjął własną rezolucję w tej sparwie. Nie ze wszystkimi propozycjami rezolucji zgodzili się 
parlamentarzyści PO-PSL. Dlatego głosowali przeciwko niektórym rozwiązaniom, na przykład 
kwotom, i wstrzymali się od głosowania nad całością tekstu. Członkowie polskiej delegacji PO-PSL 
do PE wydali też swoje oświadczenie w tej sprawie. Oto one: 
 
„W obliczu tragedii migrantów, jaka ma miejsce na południowych wybrzeżach Europy, UE powinna 
wypracować mechanizm solidarności. Powinien być on jednak oparty na możliwościach każdego z 
państw członkowskich, a nie na obowiązkowych kwotach dystrybucji, oraz uwzględniać wszystkie 
kierunki migracji do UE zarówno z południa jak i ze wschodu – uznali w dzisiejszym głosowaniu 
rezolucji  PE dotyczącej tragedii na Morzu Śródziemnym  posłowie delegacji PO -  PSL. 
 
- Zdecydowanie popieramy mechanizm solidarności oraz podział obowiązków między państwami, 
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ale pracując nad docelowym mechanizmem solidarności należy się zastanowić jak równo rozłożyć 
obowiązki i obciążenia pomiędzy państwa członkowski. Musimy potraktować kwestię migracji do 
UE w sposób całościowy – mówił po głosowaniu przewodniczący delegacji PO-PSL Jan Olbrycht. 
 
- Ustalenia obowiązkowych kwot, czyli przydzielenie każdemu państwu w zależności od 
wskaźnika, który się przyjmie, określonej liczby emigrantów, lub proszących o azyl, nie jest 
zapisem korzystnym.  Dlatego w dzisiejszym głosowaniu opowiedzieliśmy się przeciwko takiemu 
zapisowi oraz w konsekwencji wstrzymaliśmy się od głosu przy końcowym głosowaniu całego 
tekstu rezolucji  – wyjaśnił.  -  Nasze stanowisko jest zgodne ze stanowiskiem, jakie reprezentował 
Polski rząd podczas nadzwyczajnego spotkania szefów państw i rządów UE – dodał.” 
 
2. Czy państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny złagodzić sankcje gospodarcze 
wobec Rosji? 
 
Sankcje gospodarcze nałożone na Rosję latem ubiegłego roku zaplanowane były na rok, z czego 
wynika, że wygasną one z końcem lipca. 
 
Szefowie państw i rządów UE podzielili sankcje wobec Rosji na trzy fazy. W pierwszym etapie UE 
przerwała rozmowy z Rosją dotyczące złagodzenia reżimu wizowego i negocjacje ws. nowego 
porozumienia o współpracy. Druga faza obejmuje restrykcje personalne: zakazy wjazdów do UE i 
zamrożenie aktywów. Najpierw wprowadzono je wobec 33 osób z Rosji i Ukrainy. Osobom tym 
przypisuje się winę za eskalację konfliktu na Krymie, której skutkiem jest oderwanie półwyspu od 
Ukrainy. 
28 kwietnia ambasadorowie krajów członkowskich UE podjęli w Brukseli decyzję o rozszerzeniu 
listy osób objętych sankcjami. Do grona 15 osób należy m.in. wiceprezydent Dmitrij Kozak koordy-
nujący politykę rządu Rosji na Krymie. Także kilku przywódców grup prorosyjskich separatystów 
ze wschodnich terytoriów Ukrainy znalazło się na tej liście. Restrykcje zastosowano do tej pory w 
sumie wobec 48 osób. 
Trzeciej i jak dotychczas ostatniej fazy sankcji jeszcze nie wprowadzono. Przewidziano ją na wy-
padek, kiedy Unia Europejska uzna, że Rosja jest winna destabilizacji sytuacji na Ukrainie. Wtedy 
dopiero UE zagrozi Moskwie sankcjami gospodarczymi. Dotychczas jednak nie wiadomo, jakie to 
miałyby być restrykcje. Tymczasem Komisja Europejska zajmuje się wypracowaniem wspólnego 
stanowiska 28 krajów członkowskich Unii. 
 
USA wprowadziły restrykcje wizowe i zamrożenie aktywów wobec całego szeregu osób z kręgów 
rosyjskiego rządu. 28 kwietnia dopisano do tej listy kolejne osoby, m.in. Igora Sieczina, prezesa 
koncernu naftowego Rosnieft. Na liście widnieją też nazwiska polityków i wojskowych, których ob-
ciąża się winą za kryzys krymski oraz destabilizację wschodniej Ukrainy. Sankcjami objęto też 
bank Rossija z Petersburga oraz 17 firm, które w opinii rządu USA mają powiązania z osobą pre-
zydenta Władimira Putina. 
Ponadto ograniczono eksport produktów wysokich technologii, które mogłyby być wykorzystane 
przez rosyjskie siły zbrojne. Dodatkowe sankcje mogłyby dotknąć też kluczowe branże rosyjskiej 
gospodarki, ale zostaną wprowadzone, jeśli Rosja miałaby zamiar dalej rozważać wojskową inter-
wencję na Ukrainie. 
 
Jak Rosja reaguje na sankcje? 
Rosja reaguje na sankcje różnie, raz szyderczo, raz poirytowana. Najpierw niektóre osoby obłożo-
ne sankcjami mówiły, że odbierają je jako „zaszczyt”. Tymczasem Moskwa grozi już retorsjami. – 
Prawdę mówiąc, oni zaczynają nam tymi sankcjami działać na nerwy i nie rozumieją, że wracają 
one jak bumerang – powiedział w ub. wtorek (29.04) wicepremier Rosji Dmitrij Rogozin. 
 
Także Wladimir Putin ostrzegł przed negatywnymi konsekwencjami restrykcji dla gospodarczej 
aktywności zachodnich koncernów energetycznych w Rosji. – Jak tak dalej pójdzie, będziemy 
zmuszeni zastanowić się nad ich obecnością w Federacji Rosyjskiej, szczególnie w tak kluczowych 
branżach jak sektor energetyczny – zaznaczył prezydent Rosji. 
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Rosyjski koncern naftowy Rosnieft współpracuje z wieloma zagranicznymi koncernami energe-
tycznymi jak amerykańskim ExxonMobil, Statoil z Norwegii, włoskim Eni czy niemieckim E.ON, 
który w Rosji zainwestował od 2007 roku 6 mld. euro, przede wszystkim w nowe elektrownie. 
 
Jakie skutki mają sankcje wobec Rosji? 
Skutki sankcji wobec Rosji takich jak zerwanie rozmów UE-Rosja ws. nowego porozumienia o 
współpracy i złagodzenia zasad wizowych mają raczej charakter symboliczny. Zakazy wjazdu do 
UE czy USA i zamrożenie aktywów dotknęły względnie wąskie grono osób, które prawdopodobnie 
przed zablokowaniem kont zdążyły podjąć spoczywające na nich pieniądze. 
Pośrednio, mówi Susan Steward, analityk ds. Europy Wschodniej Fundacji Nauka i Polityka, nało-
żone na Rosję sankcje jednak zabolą. – Wzrosła ucieczka kapitału, wielu inwestorów waha się, czy 
inwestować w Rosji – mówi Susan Steward. To wszystko są w jej opinii, skutki niepewności, która 
zapanowała na skutek kryzysu i sankcji. Negatywne konsekwencje dla rosyjskiej gospodarki są 
oczywiste. Międzynarodowy Fundusz Walutowy MFW już wyraźnie obniżył prognozę wzrostu go-
spodarczego Rosji na rok 2014 z 1,3 na 0,2 punkty procentowe. 

Gernord Erler, rzecznik rządu RFN ds. kontaktów z Rosją uważa, że w wypadku dalszych restrykcji 
Zachodu wobec Rosji „należy się też liczyć z retorsjami”. Wtedy pojawi się pytanie, czy „wzajemne 
stosowanie wobec siebie środków restrykcyjnych można jeszcze kontrolować”, zauważył Erler. To, 
w jego opinii, oznaczałoby „rzeczywiście powrót do zimnej wojny”. 

Także Susan Steward liczy się z odpowiedzią Rosji na sankcje. Pomimo to popiera ona twarde 
postępowanie wobec Kremla. Tylko ostre sankcje, uważa Steward, mogą skłonić Moskwę do 
ustępstw. – Jeśli Zachód stosować będzie względnie miękkie restrykcje, pomimo, że Kreml zaa-
nektował Krym i destabilizuje wschodnią Ukrainę, wtedy Rosja posunie się jeszcze dalej – zauwa-
ża. Niemiecka analityk twierdzi też, że w średnioterminowej perspektywie Rosja może też zagra-
żać Mołdawii i Gruzji. 
http://www.dw.de/sankcje-wobec-rosji-czy-wystarczaj%C4%85co-dotkliwe/a-17606257 
*** 
Kanclerz Niemiec Angela Merkel: 
"Podczas Rady w marcu podjęliśmy jednoznaczną decyzję polityczną; to jest decyzja wszystkich 
szefów państw i rządów i ona głosi, że sankcje są związane ze spełnieniem porozumień mińskich z 
tego roku. Jasne jest, że spełnienie tego pakietu trwa dłużej niż do sierpnia, września. Oznacza to, 
że w lipcu zajmiemy się tą kwestią i na podstawie politycznej decyzji, wspólnej decyzji, 
przedyskutujemy przedłużenie czy podejmiemy decyzję o przedłużeniu sankcji". Podczas 
marcowego szczytu Rady Europejskiej przywódcy państw UE zasygnalizowali, że utrzymają 
sankcje gospodarcze wobec Rosji do czasu pełnego wdrożenia porozumienia o zawieszeniu broni 
na wschodzie Ukrainy, uzgodnionego w lutym w Mińsku. 
 
http://wpolityce.pl/ 
 
"Sankcje wobec Rosji mogą być złagodzone wyłącznie po pełnej realizacji porozumień pokojowych 
z Mińska, których celem jest rozwiązanie konfliktu na wschodniej Ukrainie" – oświadczył 
przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. 
 
Forbes.pl 
 
Przeciwko zaostrzaniu sankcji wobec Rosji są: 
 

 Włochy: 
"Minister spraw zagranicznych Włoch Paolo Gentiloni jest przeciwny wprowadzeniu nowych 
sankcji wobec Rosji. Podczas nieformalnego spotkania szefów dyplomacji państw UE w Rydze 
mówił, że dalsze sankcje wyrządziłyby szkody. 
- Jakakolwiek inicjatywa na rzecz automatycznego odnowienia sankcji wobec Rosji czy 
wprowadzenia nowych, niosłaby za sobą ryzyko wyrządzenia szkód zamiast pomagać w rozwoju 
sytuacji - oświadczył Gentiloni. 
- Presja za pomocą sankcji jest przydatna, ale w chwili obecnej nie są potrzebne ani nowe sankcje, 
ani ich automatyczne przedłużanie - stwierdził. - To jest ocena, która wynika z faktu, że obecnie 
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sygnały są zachęcające - wyjaśnił, odnosząc się do sytuacji na Ukrainie. - Gdyby były inne, 
naturalnie sankcje mogłyby się zmienić - oznajmił włoski minister." 
http://www.rp.pl/ 

 Słowacja, Czechy 
Premier Słowacji podziękował swojemu czeskiemu odpowiednikowi za jego postawę wobec 
konfliktu na Ukrainie. Podczas zjazdu czeskiej socjaldemokracji, Robert Fico powiedział, że 
sankcje wobec Rosji godzą w interesy narodowe Czech i Słowacji. Zdaniem słowackiego premiera, 
we wschodniej części tego kraju złamano prawo międzynarodowe, jednak celem nadrzędnym była 
w tej sprawie obrona interesów narodowych Czech i Słowacji. Fico dodał przy tym, że sprzeciwia 
się dostarczaniu broni na Ukrainę, opowiadając się za dyplomatycznymi metodami rozwiązania 
sytuacji w Donbasie. Czechy i Słowacja kilkukrotnie groziły zawetowaniem sankcji wobec Moskwy. 
Praga i Bratysława uważają, że szkodzą one ich gospodarkom, a także nie przynoszą 
porządanych efektów. 

 Węgry 
Węgierski premier Viktor Orbán, opowiedział się przeciwko dalszym sankcjom wobec Rosji. Jego 
zdaniem, najważniejszy jest interes Węgier. Orbán odnosząc się do wydarzeń na Ukrainie, 
opowiedział się przeciwko dalszym sankcjom wobec Rosji i izolacji tego kraju w Europie. Lider 
centroprawicowego Fideszu wyraził solidarność z Ukraińcami, jednak za najważniejszy uznał 
interes swojego kraju, a są nim - według Orbana - dobre relacje handlowe z Rosją, a także budowa 
gazociągu South Stream. 
http://www.psz.pl/ 

 Cypr: http://www.polskieradio.pl/115/1999/Artykul/1239691,Cypr-chce-zlagodzenia-sankcji-
wobec-Rosji 

Linki: 
http://www.pism.pl/files/?id_plik=19044 
http://www.pb.pl/3794894,50414,kraje-ue-uzgodnily-sankcje-sektorowe-wobec-rosji 
 
3. Pomoc rozwojowa dla państwa Afryki. Szansa na rozwój czy marnotrawstwo 
środków? 
Zrównoważony rozwój (Sustainable Development)  - koncepcja, zgodnie z którą rozwój 
integruje trzy jednakowo ważne i wzajemnie ze sobą powiązane elementy: wzrost gospodarczy, 
rozwój społeczny i poszanowanie środowiska naturalnego oraz który nie ogranicza możliwości 
rozwojowych przyszłych pokoleń. 
Pomoc rozwojowa to pomoc świadczona przez państwa oraz organizacje międzynarodowe 
w formie finansowej, materialnej czy doradczej na rzecz krajów mniej rozwiniętych. Celem pomocy 
rozwojowej jest redukcja ubóstwa, promocja zrównoważonego rozwoju, wsparcie reform 
demokratycznych i rządów prawa, przestrzeganie praw człowieka, rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego, wspieranie wzrostu gospodarczego, zapobieganie konfliktom oraz promocja 
bezpieczeństwa globalnego. 

Ponad połowa całej pomocy rozwojowej pochodzi od UE i jej państw członkowskich, co oznacza, 
że wspólnie są one największym na świecie ofiarodawcą. Największa część pomocy trafia do kra-
jów najbiedniejszych i najsłabiej rozwiniętych. 

*** 

Walka z ubóstwem w nowym tysiącleciu 

Unijna polityka rozwoju dąży przede wszystkim do wyeliminowania ubóstwa w sposób zrównowa-
żony. Pierwszorzędne znaczenie dla realizacji tego zadania ma 8 milenijnych celów rozwoju, 
które zostały przyjęte w 2000 r. i mają zostać zrealizowane do roku 2015. Zakres milenijnych ce-
lów rozwoju obejmuje między innymi zmniejszenie skrajnego ubóstwa o połowę, zahamowanie 
rozprzestrzeniania się HIV/AIDS oraz zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podsta-
wowym. 

Choć od 1990 r. liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie zmalała o 600 mln, realizacja pozosta-
łych milenijnych celów rozwoju przebiega wolniej. Szczególnie trudne okazało się zmniejszenie 
umieralności matek i niemowląt przy porodzie oraz zapewnienie potrzebującym czystej wody pit-

http://www.psz.pl/
http://www.polskieradio.pl/115/1999/Artykul/1239691,Cypr-chce-zlagodzenia-sankcji-wobec-Rosji
http://www.polskieradio.pl/115/1999/Artykul/1239691,Cypr-chce-zlagodzenia-sankcji-wobec-Rosji
http://www.pism.pl/files/?id_plik=19044
http://www.pb.pl/3794894,50414,kraje-ue-uzgodnily-sankcje-sektorowe-wobec-rosji
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nej. UE stara się pomóc, zobowiązując się do przeznaczenia dodatkowego miliarda euro do wyko-
rzystania w 79 krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku na realizację celów, w przypadku których zro-
biono najmniejsze postępy. 

Po 2015 roku 

W 2015 r. upłynie termin realizacji aktualnych milenijnych celów rozwoju i zostaną one zastąpione 
nowym planem działania. W czerwcu 2014 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat „Godne 
życie dla wszystkich: Od słów do działań zbiorowych”. Jest to unijny, który wspiera walkę z ubó-
stwem i trwały rozwój po 2015 r. i podkreśla znaczenie nowego globalnego partnerstwa. 

Wpływ na własny los 

Unijna polityka rozwoju służy temu, by ludność w trudnej sytuacji w krajach rozwijających się mo-
gła uzyskać kontrolę nad własnym życiem. Oznacza to: 

 zwalczanie przyczyn ubóstwa, takich jak: brak dostępu do żywności i czystej wody, do edu-
kacji, opieki zdrowotnej, zatrudnienia, ziemi, usług społecznych, infrastruktury czy zdrowe-
go środowiska naturalnego 

 zwalczanie chorób i zapewnienie dostępu do tanich leków przeciwdziałających epidemiom 
takim jak HIV/AIDS 

 zmniejszenie zadłużenia krajów rozwijających się, tak aby mogły przeznaczyć więcej środ-
ków na ważne inwestycje publiczne zamiast na spłacanie odsetek, które trafiają do kieszeni 
bogatych wierzycieli w krajach uprzemysłowionych 

 propagowanie strategii samopomocy i zwalczania ubóstwa 
 wsparcie dla procesów demokratycznych 
 zwiększenie poszanowania praw człowieka, w tym równości płci 
 a także promowanie bardziej stabilnego otoczenia ekonomicznego, w którym przedsiębior-

stwa mogą rozwijać się i tworzyć miejsca pracy. 

Projekty w Afryce 

Walka z okaleczaniem kobiet 

Miliony dziewczynek i kobiet na całym świecie, a zwłaszcza w krajach rozwijających się, jest wciąż 
narażonych na niebezpieczeństwo okaleczenia narządów płciowych. Walka z obrzezaniem kobiet 
zaczyna już jednak przynosić efekty. W wyniku projektu realizowanego przez UE wspólnie z UNI-
CEF-em przez prawie dziesięć lat w Senegalu ponad 5 300 społeczności zarzuciło ten zwyczaj. 
Oznacza to, że Senegal może stać się pierwszym krajem, który w 2015 r. zupełnie wyeliminuje 
okaleczanie kobiecych narządów płciowych. 

Projekt jest częścią inicjatywy, dzięki której przed obrzezaniem uratowano tysiące dziewcząt z pię-
ciu krajów afrykańskich: Egiptu, Etiopii, Erytrei, Senegalu i Sudanu. 
*** 
Milenijne Cele Rozwoju (Millennium Development Goals - MDG)  - Milenijne Cele 
Rozwoju zostały przyjęte w Deklaracji Milenijnej przez przywódców 189 państw na szczycie 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 roku. Osiem Milenijnych Celów stanowi wymierne 
zobowiązanie społeczności międzynarodowej, w tym Polski, do redukcji ubóstwa i głodu, 
zapewnienia równego statusu kobiet i mężczyzn, poprawy stanu zdrowia, poprawy stanu edukacji, 
walki z AIDS, ochrony środowiska naturalnego a także zbudowania globalnego partnerstwa między 
narodami na rzecz rozwoju. Zobowiązania dotyczą spełnienia wyznaczonych celów do 2015 roku 
zarówno przez kraje rozwijające się, kraje w okresie transformacji, jak i państwa wysoko 
rozwinięte. 
To właśnie w 2015 r. mija termin realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, uzgodnionych przez 
wspólnotę międzynarodową w roku 2000.  
W tym miejscu pojawia się pytanie, czym są Milenijne Cele Rozwoju. Milenijne Cele Rozwoju 
zostały przyjęte w tzw. Deklaracji Milenijnej przez przywódców 189 państw na szczycie Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w 2000 roku. Osiem Milenijnych Celów stanowi wymierne zobowiązanie 
społeczności międzynarodowej, w tym Polski, do redukcji ubóstwa i głodu, zapewnienia równego 
statusu kobiet i mężczyzn, poprawy stanu zdrowia, poprawy stanu edukacji, walki z AIDS, ochrony 
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środowiska naturalnego a także zbudowania globalnego partnerstwa między narodami na rzecz 
rozwoju. Zobowiązania dotyczyły spełnienia wyznaczonych celów do 2015 roku zarówno przez 
kraje rozwijające się, kraje w okresie transformacji, jak i państwa wysoko rozwinięte. 
W roku 2015 mają również zostać ustalone kolejne Cele na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, czyli 
priorytety na kolejne lata. 
*** 
ONZ sformułowała dotychczas jedynie wstępną listę nowych Celów Zrównoważonego Rozwoju. 
Jest ich 17. Obok oddzielnego celu dotyczącego równości płci aż 11 innych celów zawiera 
odniesienia do równości płci jako jednego z warunków zrównoważonego rozwoju. Dzieci zostały 
włączone w siedmiu spośród celów, a młodzież w czterech. Autochtoni są wymienieni w pięciu z 
celów. Migranci pojawiają się w trzech celach. Osoby żyjące  z niepełnosprawnością zostały 
włączone do sześciu celów. W sześciu celach mowa o rodzinie. Klimatowi poświęcono jeden cel. 
Zapobieganie katastrofom pojawia się w treści dziewięciu celów. Kultura pojawia się w ośmiu 
celach. Najmniej rozwinięte kraje pojawiają się w pięciu celach. 
17 celów: 
1. Eliminacja biedy i jej wszelkich przejawów; 
2. Eliminacja głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i odpowiedniego wyżywienia dla 
wszystkich, promocja zrównoważonego rolnictwa; 
3. Zdrowie dla wszystkich, bez względu na wiek; 
4. Równościowa i włączająca edukacja wysokiej jakości oraz możliwości uczenia się przez całe 
życie dla wszystkich; 
5. Równość płci, uwłasnowolnienie kobiet i dziewcząt; 
6. Zabezpieczenie dostępu do wody i kanalizacji dla wszystkich; 
7. Zapewnienie dostępu do zrównoważonych usług energetycznych dla wszystkich; 
8. Promocja zrównoważonego wzrostu gospodarczego i godnej pracy dla wszystkich; 
9. Promocja zrównoważonego uprzemysłowienia; 
10. Redukcja nierówności istniejących pomiędzy krajami i wewnątrz krajów; 
11. Budowa bezpiecznych i zrównoważonych miast i osad; 
12. Promocja modeli zrównoważonej konsumpcji i produkcji; 
13. Przeciwdziałanie zmianom klimatu; 
14. Konserwacja i zrównoważone użytkowanie zasobami wodnymi, morzami i oceanami; 
15. Ochrona ekosystemu i bioróżnorodności; 
16. Pokojowe i włączające społeczeństwa, rządy prawa, skuteczne instytucje; 
17. Wzmacnianie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. 
 
Linki: 
http://www.pcsa.org.pl/products/afryka-polska-europejski-kongres-gospodarczy-w-katowicach-
jakie-wnioski/ 
http://pcpm.org.pl/uploads/Pomoc%20Rozwojowa/PR_01_druk.pdf 
http://pcpm.org.pl/uploads/Pomoc%20Rozwojowa/PR_04_www%281%29.pdf 
http://pcpm.org.pl/uploads/Pomoc%20Rozwojowa/PomocRozwojowa_2.pdf 
http://www.magiel.waw.pl/2014/09/aktualnosci/polityka-i-gospodarka/pomoc-niehumanitarna/ 
http://www.pcsa.org.pl/products/kenia-my-dress-my-choice-czyli-prawa-kobiet/ 
http://www.pcsa.org.pl/products/afryka%3a-klasa-%C5%9Brednia-%E2%80%93-czym-
w%C5%82a%C5%9Bciwie-jest-/ 
http://www.psz.pl/124-polityka/moralnosc-czy-rozsadek-imigracja-z-afryki-polnocnej-do-europy 
 
Dodatek: 

Pomoc techniczna  oznacza doradztwo, przekazanie umiejętności technicznych 
i managerskich oraz know-how lub technologii w celu zwiększenia potencjału kraju-odbiorcy do 
podejmowania działań rozwojowych w swoim kraju. Pomoc techniczna obejmuje finansowanie 
szkoleń obywateli państw rozwijających się za granicą lub w ich kraju ojczystym lub odbywa się 
poprzez finansowanie pracy konsultantów i doradców z krajów wysoko rozwiniętych w krajach 
rozwijających się. 

http://www.pcsa.org.pl/products/afryka-polska-europejski-kongres-gospodarczy-w-katowicach-jakie-wnioski/
http://www.pcsa.org.pl/products/afryka-polska-europejski-kongres-gospodarczy-w-katowicach-jakie-wnioski/
http://pcpm.org.pl/uploads/Pomoc%20Rozwojowa/PR_01_druk.pdf
http://pcpm.org.pl/uploads/Pomoc%20Rozwojowa/PR_04_www%281%29.pdf
http://pcpm.org.pl/uploads/Pomoc%20Rozwojowa/PomocRozwojowa_2.pdf
http://www.magiel.waw.pl/2014/09/aktualnosci/polityka-i-gospodarka/pomoc-niehumanitarna/
http://www.pcsa.org.pl/products/kenia-my-dress-my-choice-czyli-prawa-kobiet/
http://www.pcsa.org.pl/products/afryka%3a-klasa-%C5%9Brednia-%E2%80%93-czym-w%C5%82a%C5%9Bciwie-jest-/
http://www.pcsa.org.pl/products/afryka%3a-klasa-%C5%9Brednia-%E2%80%93-czym-w%C5%82a%C5%9Bciwie-jest-/
http://www.psz.pl/124-polityka/moralnosc-czy-rozsadek-imigracja-z-afryki-polnocnej-do-europy
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Pomoc wiązana (Tied Aid)  - rodzaj pomocy, w ramach której fundusze pomocowe są prze-
znaczane na zakupy towarów lub usług w kraju, od którego państwo uzyskało pomoc. Taka forma 
pomocy jest sprzeczna z koordynacją polityki i trendami zmierzającymi do liberalizacji handlu 
i usuwania barier inwestycyjnych. Ten rodzaj pomocy jest również niezgodny z założeniami efek-
tywnego partnerstwa rozwojowego i własności lokalnej. Pomoc wiązana pociąga za sobą dodat-
kową, kompleksową kontrolę administracyjną projektów, dodatkowe koszty (np. koszty związane 
z transportem) i staje się przeszkodą w koordynacji pomiędzy donorami (często towary oraz usługi 
pochodzące od różnych donorów nie są ze sobą kompatybilne). Ten rodzaj pomocy jest korzystny 
dla krajów świadczących pomoc ponieważ ma on pozytywny wpływ na ich gospodarkę (udział firm, 
organizacji oraz prywatnych obywateli kraju świadczącego pomoc), co stanowi dodatkowe uza-
sadnienie co do stosowności świadczenia takiej pomocy. 

Pomoc nie-wiązana (Untied Aid)  - przeciwieństwo pomocy wiązanej. Rodzaj pomocy, 
w ramach której państwo otrzymujące pomoc nie jest zobligowane do wydawania środków pomo-
cowych na zakup towarów lub usług w kraju z którego otrzymało taką pomoc. Środki takie wyda-
wane są na zakup towarów lub usług bezpośrednio w kraju korzystającym z pomocy, jednocześnie 
dodatkowo wzmacniając jego gospodarkę. Ten rodzaj pomocy jest najczęściej realizowany po-
przez programy dwustronne. 

Pomoc wielostronna jest pomocą rozwojową udzielaną przez państwa-donorów krajom 
rozwijającym się poprzez międzynarodowe organizacje i wielostronne porozumienia. W ramach 
pomocy wielostronnej realizowane są wspólne projekty i płatności do organizacji międzynarodo-
wych, w tym składki do organizacji międzynarodowych, np. ONZ, UNICEF czy UNDP. 

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)  tworzy w ramach Organizacji 
Narodów Zjednoczonych globalną sieć na rzecz rozwoju, promując zmiany na lepsze 
i umożliwiając krajom wymianę doświadczeń, wiedzy i zasobów, które mają pomóc mieszkańcom 
globu w tworzeniu lepszego świata. UNDP jest obecny w 166 krajach, współpracuje z ich przed-
stawicielami nad rozwiązaniem problemów rozwojowych tak na narodowym jak i globalnym pozio-
mie. UNDP oferuje doświadczenia nasze i naszych globalnych partnerów do tworzenia korzyst-
nych lokalnych warunków dla rozwoju człowieka. 

Oficjalną Pomoc (Official Aid - OA) stanowią przepływy finansowe, które spełniają kryte-
ria Oficjalnej Pomocy Rozwojowej i ich adresatami są państwa będące w okresie transformacji, 
m.in. państwa z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, w tymPolska, niektóre państwa powstałe 
po rozpadzie ZSRR a także kraje bardziej zaawansowane, jak Kuwejt czy Singapur. 

Oficjalną Pomoc Rozwojową (Official Development Assistance - ODA)stanowią 
dotacje i pożyczki przekazane instytucjom sektora publicznego państw rozwijających się, wspiera-
jące przede wszystkim rozwój gospodarczy i budowanie dobrobytu w tych krajach. Pożyczki są 
liczone jako Oficjalna Pomoc Rozwojowa tylko wtedy, gdy zawierają komponent dotacji o wartości 
przynajmniej 25 % wartości pomocy. Dodatkowo do Oficjalnej Pomocy Rozwojowej zalicza się 
pomoc techniczna. Dotacje, kredyty i pożyczki przeznaczone na cele militarne nie wliczają się do 
Oficjalnej Pomocy Rozwojowej. 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i  Rozwoju (OECD) - międzyrządowa organi-
zacja gospodarcza powstała w 1961 r. skupiająca 30 najbardziej rozwiniętych gospodarczo pań-
stwa świata. Podstawowym zadaniem OECD jest koordynacja polityki społeczno-ekonomicznej 
krajów członkowskich mająca na celu stymulowanie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, rozwoju 
społecznego oraz międzynarodowego handlu i przepływów kapitałowych. 

Pomoc dwustronna jest pomocą rozwojową udzielaną przez państwa-donorów bezpośred-
nio do państw-odbiorców. Pomoc ta jest przeznaczana np. na dwustronne projekty, stypendia, po-
moc humanitarną, pomoc uchodźcom, oddłużenie. 
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Pomoc humanitarna jest pomocą doraźną, zaspokajającą najbardziej podstawowe potrzeby 
zachowania życia i godności ofiar sytuacji nadzwyczajnych, takich jak kataklizmy, katastrofy, kon-
flikty zbrojne. Pomoc humanitarna w sytuacjach nadzwyczajnych jest absolutnie konieczna i ma 
znaczenie zasadnicze. Należy robić wszystko dla odwrócenia skutków takich sytuacji oraz przynie-
sienia ulgi w cierpieniu ofiarom. Ofiary mają do tej pomocy prawo. Pomocy winny udzielać organi-
zacje humanitarne działające zgodnie z zasadami humanitaryzmu i bezstronności, a także 
w zgodzie z innymi zasadami sformułowanymi w kodeksie postępowania międzynarodowych orga-
nizacji niosących pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych. 
Nowe Partnerstwo dla Rozwoju Afryki (New Partnership for Africa's 
Development - NEPAD)  - plan, którego celem jest położenie kresu biedzie w Afryce poprzez 
nowe inwestycje i mechanizmy współpracy pomiędzy krajami afrykańskimi. Ważnym elementem 
planu jest przejęty z OECD mechanizm tzw. nacisku równych sobie (peer review), w ramach 
którego kraje afrykańskie wzajemnie kontrolują podjęte wobec siebie zobowiązania w zakresie 
umacniania demokracji, reform gospodarczych, itp. 
 
 
 
 


