
50. wzywa Komisję do zbadania, czy próg minimalny, zazwyczaj określany na poziomie 100 tys. EUR,
mógłby zostać podniesiony, co pozwoliłoby na redukcję kosztów i zmniejszenie biurokracji w przypadku
MŚP i nowych firm;

51. zaznacza, że pomoc państwa na szczeblu krajowym jest istotnym instrumentem finansowania spój-
ności gospodarczej, społecznej i terytorialnej i powinna w związku z tym zostać włączona do krajowych
ram referencyjnych oraz przyjęta jako część wieloletniego programu narodowego;

52. 52 docenia zamiar Komisji, by polepszyć przejrzystość pomocy publicznej o przeznaczeniu regional-
nym w rozszerzonej UE i popiera ideę łatwego dostępu wszystkich zainteresowanych stron do pełnego
tekstu wszystkich stosowanych w UE systemów regionalnej pomocy;

53. wzywa do włączenia podstawowych zasad w sprawie pomocy publicznej związanej z Funduszami
Strukturalnymi do rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności;

54. dziękuje Komisji za wzięcie pod uwagę opinii Parlamentu w trakcie konsultacji, której rezultatem jest
opracowanie projektu Wytycznych w sprawie Pomocy Regionalnej, o których mowa w niniejszej rezolucji;

55. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz
Komitetowi Regionów.

P6_TA(2005)0528

Strategia rozwoju UE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego oświadczenia Rady i przedstawicieli
rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europej-
skiej dotyczącego strategii rozwoju Unii Europejskiej „Europejski konsensus w sprawie rozwoju”

Parlament Europejski,

— uwzględniając konsensus osiągnięty w Radzie ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych obradującej w
dniach 21 i 22 listopada 2005 r., w porozumieniu z Komisją, w sprawie wspólnego oświadczenia Rady
i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie, Parlamentu Europejskiego i Komi-
sji Europejskiej dotyczącego polityki rozwojowej Unii Europejskiej pt. „Europejski konsensus w sprawie
rozwoju”,

— uwzględniając oświadczenie w sprawie polityki rozwojowej Wspólnoty Europejskiej przyjęte przez Radę
i Komisję w dniu 10 listopada 2000 r.,

— uwzględniając Umowę o partnerstwie AKP-UE podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. oraz
umowę zmieniającą, podpisaną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.,

— uwzględniając Deklarację Milenijną Narodów Zjednoczonych z dnia 8 września 2000 r., określającą
Milenijne Cele Rozwoju (MCR) jako kryteria wspólnie uzgodnione przez wspólnotę międzynarodową
w celu likwidacji ubóstwa,

— uwzględniając swoje rezolucje: z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wniosku dotyczącego wspólnego
oświadczenia Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji dotyczącego polityki rozwoju Unii Europejskiej
„Konsensus europejski” (1), z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie strategii na rzecz rozwoju Afryki (2)
oraz z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie roli Unii Europejskiej w osiąganiu Milenijnych Celów Roz-
woju (MCR) (3),

— uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0446.
(2) Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0445.
(3) Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0115.
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1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą przeglądu i aktualizacji oświadczenia w spra-
wie polityki rozwoju, a w szczególności zaangażowania w ten proces Parlamentu; z zadowoleniem przy-
jmuje postanowienie Komisji dotyczące zapewnienia, aby wszystkie jej służby i biura zarządzające progra-
mowaniem i wdrażaniem wspólnotowej pomocy rozwojowej stosowały „Europejski konsensus w sprawie
rozwoju” jako pierwszoplanowe odniesienie dla wspólnotowych celów i zasad wdrażania wszystkich rodza-
jów współpracy rozwojowej,

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że po raz pierwszy UE i jej Państwa Członkowskie podjęły decyzję o
wspólnym działaniu w celu propagowania wspólnej unijnej wizji rozwoju, ustalając wspólne cele i zasady
oraz potwierdzając wolę UE likwidacji ubóstwa i wspierania własności, partnerstwa, udzielania większej i
lepszej pomocy oraz promowania spójności polityki rozwoju, co będzie wyznacznikiem działań z zakresu
współpracy rozwojowej prowadzonych przez Wspólnotę i Państwa Członkowskie we wszystkich państwach
rozwijających się,

3. wyraża szczególne zadowolenie, że sygnatariusze „Europejskiego konsensusu w sprawie rozwoju”
wyrazili swoje zdecydowanie w podkreślaniu, że likwidacja ubóstwa i osiągnięcie Milenijnych Celów Roz-
woju stanowią najważniejsze cele polityki rozwojowej UE, w zagwarantowaniu spójności polityki rozwoju
oraz w harmonizowaniu procedur stosowanych przez Wspólnotę, Państwa Członkowskie i innych donato-
rów, w określaniu w jeszcze jaśniejszy sposób szczególnej roli Komisji, w pobudzaniu dyskusji i dialogu z
lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi dotyczącego polityki rozwojowej i osiągania MCR;
ponadto jest zdecydowany na kontynuowanie obserwacji oraz, tam, gdzie jest to właściwe, podejmowania
inicjatyw zmierzających do osiągania tych celów,

4. wyraża ubolewanie z powodu uwzględnienia w bardzo ograniczonym stopniu praw dziecka, które
powinny stanowić zasadniczą część działań na rzecz rozwoju; wyraża także ubolewanie, że deklaracja nie
odzwierciedla w całości znacznej wagi, jaką podczas negocjacji przykładał Parlament do rozwoju społeczeń-
stw, w szczególności w zakresie zdrowia i edukacji; jest nadal zdecydowany na kontynuowanie prac zmie-
rzających do zagwarantowania, że zdrowie i edukacja pozostaną priorytetem dla pomocy rozwojowej
Wspólnoty,

5. z zadowoleniem przyjmuje, że założeniem „Europejskiego konsensusu w sprawie rozwoju” jest
wzmocnienie kontroli nad wywozem broni z UE, co ma na celu uniknięcie sytuacji, w której broń wypro-
dukowana w UE byłaby używana przeciwko cywilom, oraz podejmowanie konkretnych kroków zmierzają-
cych do ograniczenia niekontrolowanego rozprzestrzeniania broni ręcznej strzeleckiej i lekkiej (SALW);
wzywa jednak Komisję do wzmożenia i przyśpieszenia programów rozminowywania i rozbrojenia w regio-
nach, w których zakończyła się wojna,

6. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do rozwijania zestawu mierzalnych celów wdrażania uzgod-
nionej polityki rozwoju oraz regularnego oceniania postępów w tej polityce,

7. wyraża zadowolenie, że prawdziwie otwarty i przejrzysty proces negocjacyjny między Radą, Komisją i
Parlamentem umożliwił wypracowanie „Europejskiego konsensusu w sprawie rozwoju”; z zadowoleniem
odnotowuje, że w dokumencie uwzględniono liczne propozycje Parlamentu oraz podkreśla, że Parlament
odegrał zasadniczą rolę w osiągnięciu tego ambitnego i znaczącego porozumienia; wzywa Radę i Komisję
do traktowania tego procesu jako modelu dla przyszłych negocjacji w kluczowych sprawach politycznych,

8. wyraża przekonanie, że dokument ten w dużym stopniu odpowiada priorytetom Parlamentu w obsza-
rze polityki rozwojowej wyrażonych w jego licznych rezolucjach dotyczących tej kwestii; podkreśla ponadto,
że zamierza odgrywać aktywną rolę w propagowaniu „Europejskiego konsensusu”, w szczególności poprzez
działania na rzecz większej spójności wspólnotowej polityki rozwojowej, oraz poprzez dążenie do dialogu z
obywatelami i społeczeństwem obywatelskim na temat polityki rozwojowej UE,

9. wyraża zgodę na wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebra-
nych w Radzie, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej dotyczące polityki rozwoju Unii Europej-
skiej „Europejski konsensus w sprawie rozwoju”

10. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji i rządom
Państw Członkowskich.
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