WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2012

LIST OTWARTY W SPRAWIE STABILNEGO BUDŻETU UNIJNEGO NA RZECZ
WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ

Szanowny Panie Premierze,

W imieniu Grupy Zagranica, federacji 61 polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w
międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną,
piszemy do Pana Premiera w związku ze zbliżającym się Nadzwyczajnym Posiedzeniem Rady Europejskiej
poświęconym negocjacjom w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Istnieje ryzyko, że w wyniku negocjacji może nastąpić zmniejszenie budżetu unijnej współpracy rozwojowej (EU
Budget - Heading IV – „Global Europe”). Zdając sobie sprawę z ograniczeń finansowych, apelujemy do Pana
Premiera, aby polskie stanowisko w negocjacjach uwzględniało potrzebę utrzymania wielkości pomocy w tym
obszarze.

Rezultaty badań wskazują, że unijna współpraca rozwojowa ma ogromny pozytywny wpływ na życie milionów
ludzi w krajach uboższych i rozwijających się. Tylko w ostatnich 10 latach Unia Europejska pomogła zapewnić
edukację podstawową dla ponad 9 milionów dzieci w różnych krajach. Dzięki środkom z unijnego budżetu
zostały sfinansowane szczepienia przeciwko śmiertelnie groźnym chorobom (np. ospie) dla 5,5 mln dzieci. W
latach 2004-2009 programy UE pomogły zapewnić dostęp do czystej wody dla ponad 31 mln osób (realizując
tym samym jeden z Milenijnych Celów Rozwoju). Te i wiele innych działań przyniosły realną szansę na wyjście z
ubóstwa dla wielu rodzin na całym świecie. 1

Co istotne, obywatele Unii Europejskiej zdają sobie sprawę z wagi wsparcia unijnego w zakresie współpracy
rozwojowej. Wyniki badań opinii publicznej, opublikowane kilka tygodni temu, pokazują, że ponad 85%
mieszkańców Unii popiera przeznaczanie środków publicznych na ten cel.2 Z kolei według polskich badań TNS
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http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/e-booklet/en/index.html
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_392_en.pdf

OBOP zleconych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku 2011, poparcie dla współpracy rozwojowej
wyraża 78% Polaków, przy czym ponad połowa badanych popiera kierowanie środków do krajów
najuboższych, czyli tzw. krajów globalnego Południa.3 Jest zatem wiele powodów, dla których Polska powinna
zagłosować za stabilnym budżetem unijnym wspierającym współpracę rozwojową.

Należy także podkreślić wartość dodaną działania w ramach wspólnego unijnego budżetu współpracy
rozwojowej. Działając razem - poprzez lepszą koordynację i bardziej efektywne zarządzanie - kraje
członkowskie są w stanie osiągnąć roczne oszczędności w wysokości 5 mld EUR.4 Niezależne badanie nt.
pomocy rozwojowej opublikowane w tym roku pokazuje, że programy realizowane przez Unię Europejską w
tym zakresie należą do najbardziej transparentnych na świecie.5 W sytuacji, kiedy cały system dystrybucji tej
pomocy działa coraz lepiej, bardzo niekorzystnym posunięciem byłaby redukcja unijnego budżetu w tym
zakresie.

Apelujemy do Pana Premiera o negocjowanie stabilnego budżetu unijnego, który utrzyma na dotychczasowym
poziomie międzynarodową współpracę rozwojową.

Z wyrazami szacunku,
W imieniu Zarządu Grupy Zagranica

Jan Bazyl, Dyrektor Wykonawczy Grupy Zagranica

Do wiadomości:
Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP
Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu RP
Włodzimierz Cimoszewicz, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP
Grzegorz Schetyna, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP
Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych RP
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Podsekretarz stanu ds. współpracy rozwojowej i problematyki wschodniej w MSZ
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Polacy o pomocy rozwojowej, Wyniki badania TNS OBOP dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, grudzień 2011.
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