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Poszanowanie praw cz?owieka, dobrych rz?dów, praworz?dno?ci, wspieranie instytucji
demokratycznych, integracji spo?ecznej, niedyskryminacji i równouprawnienia p?ci – to filary
globalnego partnerstwa w sprawie agendy rozwoju po 2015 r. przyj?te przez KE. W
komunikacie m.in. przedstawiono propozycje, w jaki sposób spo?eczno?? mi?dzynarodowa
powinna organizowa? dzia?ania na rzecz realizacji celów zrównowa?onego rozwoju.

Komisja Europejska przedstawi?a swoje pogl?dy na temat globalnych wysi?ków, które
b?d? potrzebne w celu eliminacji ubóstwa i zapewnienia zrównowa?onego rozwoju.
Komunikat w sprawie „globalnego partnerstwa na rzecz likwidacji ubóstwa i
zrównowa?onego rozwoju po 2015 r.” zosta? przygotowany wspólnie przez wysok?
przedstawiciel i wiceprzewodnicz?c? Federic? Mogherini, komisarza ds. wspó?pracy
mi?dzynarodowej
i
rozwoju Nevena
Mimic? oraz
komisarza
ds.
?rodowiska,
gospodarki morskiej i rybo?ówstwa Karmenu Vell?.
Uzgodniono go z pierwszym wiceprzewodnicz?cym Fransem Timmermansem, który
odpowiada horyzontalnie za zrównowa?ony rozwój. W komunikacie tym nie tylko przedstawiono
propozycje, w jaki sposób spo?eczno?? mi?dzynarodowa powinna organizowa? swoje
dzia?ania na rzecz realizacji celów zrównowa?onego rozwoju, lecz równie? wskazano, jak UE i
jej pa?stwa cz?onkowskie mog? przyczyni? si? do tych mi?dzynarodowych wysi?ków.
Rok 2015 ma kluczowe znaczenie dla zrównowa?onego rozwoju na ?wiecie. Poprzez przyj?cie
agendy rozwoju po 2015 r., która zast?pi milenijne cele rozwoju, spo?eczno?? mi?dzynarodowa
zapewni odpowied? na wyzwania stoj?ce przed obecnym ?wiatem: likwidacji ubóstwa,
zapewnienia zrównowa?onego i sprzyjaj?cego w??czeniu spo?ecznemu rozwoju dla obecnych i
przysz?ych pokole? oraz zagwarantowania promowania i ochrony wszelkich praw cz?owieka i
warto?ci podstawowych jako podstawy dla budowy stabilnych i zamo?nych spo?ecze?stw.
Przewodnicz?cy Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker stwierdzi?: - Rok 2015 b?dzie
kluczowy dla spo?eczno?ci mi?dzynarodowej. Eliminacja ubóstwa i wprowadzenie ?wiata na
?cie?k? zrównowa?onego rozwoju to nasze wspólne wyzwania. Realizacja tych celów le?y
równie? w naszym wspólnym interesie. UE nadal b?dzie konstruktywnie wspó?dzia?a? ze
swoimi partnerami w trakcie zbli?aj?cych si? negocjacji i jest gotowa w pe?ni wywi?zywa? si?
ze swojej roli w realizacji tej agendy.
Nadrz?dne zasady globalnego partnerstwa
Ramy te powinny by? powszechne i obowi?zywa? wszystkich, w oparciu o partnerstwo mi?dzy
wszystkimi krajami oraz partnerstwo ze spo?ecze?stwem obywatelskim i sektorem prywatnym.
Wszystkie kraje powinny wnie?? odpowiedni wk?ad w osi?gni?cie globalnych celów i powinny
by? odpowiedzialne wobec swoich obywateli oraz spo?eczno?ci mi?dzynarodowej. Decyduj?ce
znaczenie b?dzie mia?o zaanga?owanie polityczne na najwy?szym szczeblu a udzia? we
wdra?aniu agendy na okres po 2015 r. i odpowiedzialno?? za ten proces musz? wzi?? kraje
b?d?ce na wszystkich etapach rozwoju.
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Partnerstwo to powinno opiera? si? na powszechnych warto?ciach, takich jak poszanowanie
praw cz?owieka, dobrych rz?dów, praworz?dno?ci, wspierania instytucji demokratycznych,
integracji spo?ecznej, niedyskryminacji i równouprawnienia p?ci. W komunikacie zwraca si?
uwag? na kluczowe kwestie, które powinny stanowi? tre?? globalnego partnerstwa, mi?dzy
innymi: sprzyjaj?ce otoczenie polityczne, rozwój potencja?u, mobilizacja i skuteczne
wykorzystywanie krajowych i mi?dzynarodowych finansów publicznych, optymalne
wykorzystanie handlu i technologii, skorzystanie z pozytywnych skutków migracji, a tak?e
skutecznie wykorzystanie sektora prywatnego i zasobów naturalnych. W komunikacie podkre?la
si? równie? potrzeb? stworzenia silnych ram monitorowania, rozliczalno?ci i przegl?du na
wszystkich poziomach.
Komunikat potwierdza poparcie Komisji dla apelu Sekretarza Generalnego ONZ, zgodnie z
którym wszystkie kraje rozwini?te powinny osi?gn?? cel ONZ wynosz?cy 0,7 proc. ODA/DNB
(oficjalna pomoc rozwojowa / dochód narodowy brutto UE), a kraje o wy?szym ?rednim
dochodzie i kraje o gospodarkach wschodz?cych powinny zwi?kszy? swój wk?ad w
mi?dzynarodowe finansowanie publiczne i przyj?? w tym celu konkretne warto?ci docelowe i
harmonogramy.
Dalsze dzia?ania
Komunikat b?dzie podstaw? stanowisk UE w ramach przygotowa? do trzeciej konferencji w
sprawie finansowania rozwoju w Addis Abebie w lipcu 2015 r. oraz do szczytu ONZ dotycz?cym
okresu po 2015 r., który odb?dzie si? w Nowym Jorku we wrze?niu 2015 r. Porozumienie w
sprawie agendy po 2015 r. b?dzie mie? tak?e znacz?cy wp?yw na negocjacje w kontek?cie
Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.
Dodatkowe informacje
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