
DROGA DO RÓWNOŚCI: W jaki sposób państwa członkowskie UE podchodzą  
do nierówności w ramach współpracy międzynarodowej?

STRESZCZENIE

Państwa członkowskie UE mają jeszcze wiele do zrobienia w zakresie 
zwalczania nierówności w ramach współpracy z krajami partnerskimi

Wykazują pewną wolę polityczną,  
lecz ich działania są niewystarczające
Polityczne zaangażowanie państw członkowskich UE  

w wielowymiarowe rozwiązywanie problemu nierówności za sprawą 
współpracy rozwojowej nie przekłada się na wystarczające działania. 
Brakuje jasnych wytycznych, szkoleń, gromadzenia i analizy danych, 
monitorowania postępów, ewaluacji i przydzielania zasobów ludzkich do 
wspierania krajów partnerskich w zwalczaniu nierówności.

Brakuje spójności między 
poszczególnymi obszarami polityki
Nawet w przypadku wyraźnej woli politycznej 

wyrażanej przez ministerstwo odpowiedzialne za współpracę 
rozwojową, stwierdzamy brak spójności polityki na rzecz 
zrównoważonego i niewykluczającego rozwoju. Świadczy to o 
braku woli politycznej pozostałych ministerstw, w tym resortów 
odpowiedzialnych za handel, podatki, wymiar sprawiedliwości i 
politykę klimatyczną.

Europie brak pełnego przekonania?  
Państwa członkowskie UE zawodzą  
z redystrybucją bogactwa

Większość państw członkowskich nie realizuje ani swoich ogólnych celów oficjalnej 
pomocy rozwojowej (ODA), ani celów w zakresie oficjalnej pomocy rozwojowej dla 
krajów najsłabiej rozwiniętych (LDC). Nie udzieliły one systematycznego wsparcia 
krajom najsłabiej rozwiniętym w ich wysiłkach na rzecz zwiększenia zasobów 
podatkowych i nie przywiązują wystarczającej wagi do sprawiedliwego opodatkowania. 
Ponadto usługi finansowe i zasady podatkowe w państwach członkowskich 
zwiększają możliwości unikania opodatkowania w krajach partnerskich.

Istnieją inspirujące dobre  
praktyki które dowodzą, że 
państwa członkowskie mogą 
poczynić postępy
Niektóre państwa członkowskie dobrze sobie 
radzą w określonych obszarach przeciwdziałania 
nierównościom, a co za tym idzie - wszystkie 
skorzystałyby z uczenia się od siebie nawzajem i 
wzajemnego doradztwa.

Zwiększenie wysiłków na rzecz przekucia deklaracji w działanie: zalecenia konfederacji CONCORD
Państwa członkowskie UE powinny:
	Wyrazić zaangażowanie polityczne w sposób bardziej jasny i 
jednomyślny, w tym przekładając wolę działania na realistyczne, wymierne 
cele, wyraźnie określone w strategiach współpracy z krajami partnerskimi.

	Zapewnić, aby wszystkie wysiłki w zakresie współpracy 
rozwojowej przyczyniały się do zmniejszania nierówności, w tym 
poprzez opracowywanie i wdrażanie praktycznych narzędzi służących 
rozwiązywaniu problemu wielowymiarowych nierówności w krajach 
partnerskich. Powinny one obejmować aktywne promowanie wśród 
państw członkowskich uczenia się od siebie nawzajem technik planowania, 
wdrażania, monitorowania i oceny polityki i programów mających na celu 
niwelowanie nierówności.

	Redystrybuować bogactwo w bardziej spójny sposób, w tym 
poprzez zwiększenie oficjalnej pomocy rozwojowej do 0,7% DNB 
i przekazanie 0,2% DNB krajom najsłabiej rozwiniętym, a także 
skierowanie zasobów oficjalnej pomocy rozwojowej na wsparcie wysiłków 
podejmowanych przez regiony i kraje partnerskie na rzecz osiągnięcia 
Celów Zrównoważonego Rozwoju. Działania te powinny obejmować 
wspieranie sprawiedliwego opodatkowania i sprawiedliwych praktyk w 
obszarze podatku od osób prawnych.

	Wspierać bardziej ukierunkowane działania w celu zwalczania 
nierówności w krajach partnerskich, w tym poprzez dotarcie do grup 
najbardziej zagrożonych wykluczeniem. Ustanowić jasne, wymierne cele  
w zakresie zaradzania nierównościom w programach i projektach rozwojowych.

	Zapewnić, by PCSD została wprowadzona do głównego nurtu we 
wszystkich obszarach działań, w tym poprzez egzekwowanie przepisów 
nakładających na spółki zobowiązanie do zachowania należytej staranności  
w obszarze praw człowieka i ochrony środowiska, a także zatrzymanie 
eksportu broni do krajów najsłabiej rozwiniętych, w których trwa konflikt 
zbrojny.

Więcej w pełnym raporcie "The Road to Equality":
	Wnioski i infografiki dedykowane poszczegolnym  

krajom członkowskim. 
	Wyjaśnienia poszczególnym pojęć i wskaźników oraz 

propozycja definiowania nierówności i sposobów na 
jej redukację w ramach współpracy rozwojowej.

	Zapraszamy do kontaktu i współpracy z europejską 
konfederacją CONCORD www.concordeurope.org  
oraz polską platformą krajową Grupa Zagranica  
www.zagranica.org.pl. 


