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CZYM SĄ W roku 2000 na Szczycie Milenijnym
MILENIJNE CELE ONZ Unia Europejska (EU), wraz ze
ROZWOJU? światowymi liderami, zobowiązała się
zmniejszyć światowy poziom ubóstwa
i ocalić miliony istnień ludzkich.
Przywódcy 189 krajów uzgodnili osiem
konkretnych celów, które mają zostać
osiągnięte do roku 2015:

wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu
na świecie;
zapewnienie powszechnego nauczania na
poziomie podstawowym;
promowanie równości płci i awansu
społecznego kobiet;
ograniczenie umieralności dzieci;
poprawa opieki zdrowotnej nad matkami;
ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS,
malarii i innych chorób;
stosowanie zrównoważonych metod
gospodarowania zasobami naturalnymi;
współdziałanie w globalnym partnerskim
porozumieniu na rzecz rozwoju.
Niniejsza publikacja omawia, w jaki sposób programy
finansowane przez Komisję Europejską przyczyniają
się do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju (MCR).
Opisywane wyniki dotyczą lat 2004–2012.
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Wielostronne podejście Unii
Europejskiej do globalizacji opiera się
na powiązanych ze sobą zasadach
globalnej solidarności i globalnej
odpowiedzialności; to właśnie stanowi
inspirację dla naszej współpracy
z sąsiadującymi z nami państwami,
ale i partnerami na arenie międzynarodowej,
od Bliskiego Wschodu po Azję, od Afryki po obie Ameryki.
Nasz kontynent, jako ten, który podniósł się ze zgliszczy, by stać
się jedną z najsilniejszych gospodarek na świecie, chlubiący się
najbardziej postępowymi systemami zabezpieczenia społecznego
i będący największym na świecie donatorem pomocy, ponosi
szczególną odpowiedzialność za miliony ludzi znajdujących się
w potrzebie. W dwudziestym pierwszym wieku jest nie do przyjęcia,
że rodzice bezsilnie patrzą na śmierć swoich dzieci umierających
z powodu braku podstawowej opieki medycznej, że matki są skazane
na nieustanne poszukiwania w nadziei na zdobycie żywności lub
czystej wody, że dziewczęta i chłopcy są pozbawieni dzieciństwa,
zmuszeni do zbyt wczesnego przyjęcia na siebie roli dorosłych.
Przemówienie przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso
na ceremonii wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla przyznanego Unii Europejskiej
w Oslo w 2012 r.
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Milenijne Cele Rozwoju dowodzą,
że jasno sformułowane cele rozwoju
ludzkości mogą mieć ogromne
znaczenie. Dlatego właśnie Unia
Europejska tak wytrwale je wspiera.
Dokonano już imponujących postępów
i mamy nadzieję, że do roku 2015
osiągniemy jeszcze więcej. Ale miliony ludzi na całym świecie nadal będą
żyć na poziomie niższym od tego, który można uznać za przyzwoity standard
życia. Mówiąc krótko, mamy do załatwienia niedokończone sprawy.
Jednocześnie, i w połączeniu z dyskusją o tym, co będzie po roku 2015,
toczy się globalna debata o zrównoważonym rozwoju. Unia Europejska
traktuje bardzo poważnie podwójne wyzwanie eliminacji ubóstwa i wspierania
zrównoważonego rozwoju. Opracowywanie globalnych ram dla programu
rozwoju na okres po roku 2015 stanowi dla nas ogromne wyzwanie, ale
także wielką szansę budowania czegoś na dotychczasowych osiągnięciach i
stworzenia dobrego systemu zastępującego MCR, dzięki któremu do 2030 r.
uda się sprawić, że wszyscy ludzie osiągną godny poziom życia.

Europejski komisarz ds. rozwoju Andris Piebalgs
podczas przedstawienia Europejskiego sprawozdania na temat rozwoju
w Brukseli, w kwietniu 2013 r.
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NASZE ZAANGAŻOWANIE
Unia Europejska (UE) angażowała się
od samego początku we wspieranie
realizacji Milenijnych Celów Rozwoju
i jako pierwsza włączyła je w swoją
politykę i działalność w dziedzinie
rozwoju.
MCR stanowią potężny bodziec,
mobilizujący społeczność międzynarodową
i napędzający działania zarówno w krajach
rozwiniętych, jak i rozwijających się. Wraz
ze swoimi państwami członkowskimi
UE sfinansowała w roku 2012 ponad
połowę działań pomocowych na świecie.
Poza pomocą UE dąży konsekwentnie
do zapewnienia, by cała jej polityka była
spójna z celem wyeliminowania ubóstwa
na świecie.
W celu przyspieszenia realizacji
Milenijnych Celów Rozwoju w 2010 r.
Komisja Europejska wprowadziła
dwunastopunktowy plan działania.
Dwa lata później, w 2012 r., UE wraz
ze swoimi państwami członkowskimi
podjęła ambitny program zmian, aby

jeszcze bardziej powiększyć wpływ
polityki na rozwój i polepszyć wyniki
realizacji MCR poprzez skoncentrowanie
się na krajach najbardziej potrzebujących
(w tym niestabilnych) i na sektorach
priorytetowych wspierających dobre
rządy i zrównoważony wzrost, sprzyjający
włączeniu społecznemu. Te priorytetowe
zadania, określone w Programie działań
na rzecz zmian, są obecnie w trakcie
realizacji.
UE znów zintensyfikuje wysiłki – od dnia
dzisiejszego do terminu ustalonego dla
realizacji MCR, tj. roku 2015. Po tym
terminie przystąpimy do opracowania
nowych ram działania, dzięki którym
ubóstwo i niezrównoważony rozwój będą
mogły na zawsze przejść do przeszłości.
Jesteśmy w pełni przekonani, że jest
możliwe wyeliminowanie ubóstwa w ciągu
jednego pokolenia. Ze swojej strony UE
robi i będzie robić wszystko, co w jej mocy,
we współpracy z partnerami, aby ta wizja
się ziściła.

Wraz ze swoimi państwami członkowskimi UE
sfinansowała w roku 2012 ponad połowę działań
pomocowych na świecie.
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PO ROKU 2015 – CELEM
GODNE ŻYCIE DLA WSZYSTKICH

UE bierze udział w globalnych
dyskusjach na temat programu rozwoju
po roku 2015, który jest terminem
osiągnięcia MCR.
Konsultacje społeczne, dialog ze
strategicznymi partnerami i szeroko
zakrojone badania złożyły się na
uformowanie stanowiska Komisji
Europejskiej wyrażonego w nadrzędnych
ramach programowych, opartych na
pięciu najważniejszych elementach:
•P
 odstawowy poziom życia dla
wszystkich, poniżej którego nie
powinny spadać niczyje warunki życia:
należy zrealizować niedokończone
założenia w ramach MCR i ustanowić
nowe, uwspółcześnione cele, które będą
odnosiły się do każdego obywatela
na świecie.
•W
 spieranie czynników napędzających
zrównoważony wzrost sprzyjający
włączeniu społecznemu: inwestowanie
np. w infrastrukturę czy energię

wspiera wzrost i tworzenie godnych
miejsc pracy, a jednocześnie sprzyja
rozwojowi społecznemu.
• Bardziej zrównoważone zarządzanie
zasobami naturalnymi: jest to
absolutnie konieczne, jeśli chcemy
powstrzymać niszczenie środowiska
naturalnego.
• Równouprawnienie, równość
i sprawiedliwość: nie są tylko
wartościami samymi w sobie, ale mają
również zasadnicze znaczenie dla
zrównoważonego rozwoju.
• Walka z niepewną sytuacją
i niestabilnością państw, które
utrudniają zrównoważony rozwój.
Ostatecznym celem jest ustanowienie
uzgodnionych globalnie, ambitnych
ram działania w zakresie likwidacji
ubóstwa i wspierania zrównoważonego
rozwoju, które zapewnią godne życie dla
wszystkich do roku 2030.
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INICJATYWA MCR
Na całym świecie do roku 2010 poczyniono ogromne postępy w realizacji
MCR. Ale dziesięć lat po ich uzgodnieniu
wiele krajów nadal nie zdołało osiągnąć
widocznych wyników dla większości
tych celów. Dlatego właśnie UE stworzyła nową Inicjatywę na rzecz Milenijnych
Celów Rozwoju, o budżecie 1 mld euro,
w ramach której świadczona jest pomoc
w oparciu o konkretne potrzeby i wyniki.
700 mln euro jest przeznaczonych na
MCR o najniższych wskaźnikach realizacji
(głód, poprawa opieki zdrowotnej dla
matek, umieralność dzieci oraz dostęp
do wody i kanalizacji), zaś 300 mln euro

otrzymują kraje z dobrymi wynikami
w wykorzystywaniu pomocy finansowej.
Do tej pory Inicjatywa na rzecz
MCR zapewniła dofinansowanie dla
70 projektów w 46 państwach.
W praktyce: jak pomaga inicjatywa
na rzecz mcr
Miejsce: region nadmorski w Togo,
w którym ze względu na złą infrastrukturę
tylko 13% ludności ma dostęp do czystej
wody pitnej
Cel: znaczące zwiększenie dostępu do
wody pitnej i opracowanie krajowych
strategicznych ram działania
w zakresie kanalizacji
Działania: budowa i remont
infrastruktury w celu
zapewnienia wody pitnej dla
200 tys. osób w co najmniej
28 miastach; poprawa
kompetencji organów do spraw
wody i zdrowia poprzez szkolenia
i konsultacje techniczne
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Działania: rewitalizacja pastwisk
i pomaganie społecznościom
lokalnym w lepszym zarządzaniu
zasobami naturalnymi
Miejsce: Demokratyczna Republika
Konga, w której na skutek złej opieki
zdrowotnej dochodzi do wielu
zgonów, którym można zapobiec
Cel: tańszy dostęp do lepszych
usług opieki zdrowotnej dla
prawie 1 mln dzieci do lat pięciu
i matek
Miejsce: region Puntland w Somalii.
W związku z degradacją gleby i złym
dostępem do żywności 20% ludności
regionu jest niedożywiona

Działania: dofinansowanie
lub pokrywanie kosztów opieki
zdrowotnej; dostarczanie 250 ośrodkom
zdrowia leków, wyposażenia i informacji

Cel: wydźwignięcie z ubóstwa
1,5 mln osób
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WYELIMINOWANIE
SKRAJNEGO UBÓSTWA
I GŁODU NA ŚWIECIE
W 2010 r. ubóstwo na świecie spadło do
poziomu o ponad połowę niższego niż
w roku 1990: obecnie 700 mln osób mniej
żyje za mniej niż 1,25 dolara dziennie.
Ale 1,2 mld ludzi na całym świecie nadal
żyje w skrajnym ubóstwie. 870 mln ludzi,
to znaczy prawie 15% całej ludności Ziemi,
jest głodnych.

46,5 MLN

OSÓB OTRZYMAŁO POMOC
POPRZEZ TRANSFERY
SOCJALNE W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

UE jest największym na świecie
donatorem w zakresie bezpieczeństwa
żywności i rozwoju rolnictwa, wydając
około 1 mld euro rocznie na rzecz
bezpieczeństwa żywności (nie licząc
pomocy żywnościowej w sytuacjach
kryzysowych). W samym tylko roku
2012 1,6 mld euro przeznaczono na
wzmacnianie odporności na sytuacje
kryzysowe i poprawę zrównoważonego
rozwoju rolnictwa. Wsparcie UE ma
na celu zwalczanie niedożywienia,
zwiększenie dostępności żywności
i poprawy dostępu do żywności dla osób
narażonych na ryzyko głodu. Od 2004
do 2012 r. z transferów socjalnych
finansowanych ze środków unijnych
(takich jak pieniądze lub świadczenia
rzeczowe dostarczane regularnie ludziom
najuboższym i najbardziej zagrożonym)
w ramach zapewniania bezpieczeństwa
żywności skorzystało 46,5 mln osób.
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Z powodu niedożywienia umiera
szacunkowo 2,6 mln dzieci poniżej
piątego roku życia. Na całym świecie
2 mld ludzi cierpi z powodu niedoborów
mikroskładników (mikroelementów
i witamin). UE jest liderem walki z tym
„ukrytym głodem” i zobowiązała się
pomóc w zmniejszaniu zahamowania
wzrostu u 7 mln dzieci do roku 2025.

7,7 MLN

OSÓB SKORZYSTAŁO Z PROGRAMU
KSZTAŁCENIA ORAZ SZKOLENIA
TECHNICZNEGO I ZAWODOWEGO

Ogólny postęp w zmniejszeniu ubóstwa
dochodowego kryje niekorzystne
nierówności. W miarę jak kraje stają
się bogatsze, trwałe ubóstwo coraz
bardziej jest związane z wykluczeniem
i dyskryminacją; ludzie z grup szczególnie

wrażliwych i zmarginalizowanych nie
mają dostępu do podstawowych usług
socjalnych i godziwych miejsc pracy.
W efekcie UE dąży do wspierania wzrostu
sprzyjającego włączeniu, w którym ubodzy
mogą uczestniczyć w tworzeniu bogactwa
i miejsc pracy oraz czerpać z tego korzyści.
Z pomocy unijnej dla zatrudnienia
skorzystało od 2004 r. 8,8 mln osób.
Zdecydowana większość ludzi w krajach
rozwijających się mieszka i pracuje
w szarej strefie i jest w niewielkim
stopniu lub wcale zabezpieczona przed
zagrożeniami. Dlatego też UE wspiera
rozwój mechanizmów ochrony socjalnej
i od 2004 r. pomogła w zapewnieniu
kształcenia oraz szkolenia technicznego
i zawodowego dla 7,7 mln osób.
Program godnej pracy Międzynarodowej
Organizacji Pracy jest również zadaniem
priorytetowym, ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny
pracy, praw pracowników, którzy są
ich pozbawieni, oraz wyeliminowania
najgorszych form pracy dzieci.
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8,8 MLN

OSÓB SKORZYSTAŁO
Z POMOCY W ZAKRESIE
ZATRUDNIENIA

Instrument żywnościowy UE
W związku z gwałtownym wzrostem cen żywności
w latach 2007–2008 utworzono instrument
żywnościowy UE, z którego wydano 1 mld € w ciągu
trzech lat (2009–2011) na poprawę wydajności
rolnictwa i dostaw żywności w 49 krajach
najbardziej dotkniętych wzrostem cen. Instrument
żywnościowy wspomógł łącznie 59 mln osób,
głównie właścicieli małych gospodarstw rolnych,
a skutki tej pomocy objęły dodatkowo 93 mln
osób. Dotyczyło to m.in. transferów socjalnych na
rzecz 9,7 mln osób mających na celu zwiększenie
ich dostępu do żywności.
Dzięki instrumentowi żywnościowemu udało
się umieścić rozwój rolnictwa, bezpieczeństwo
żywności i żywienie wśród priorytetów programu
działań UE na rzecz rozwoju; instrument
poszerzył również unijne środki reagowania na
kryzysy żywnościowe.
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Powiększenie dochodów i walka
z głodem na obszarach wiejskich
Większość mieszkańców suchych regionów
Kitui i Mwingi w Kenii utrzymuje się z rolnictwa
i hodowli zwierząt. Działalność ta jest mało
wydajna i spora część ludności żyje w ubóstwie,
hodując kozy lokalnej rasy, wymagające
niewiele opieki, ale dające też niewiele mleka
i mięsa. 36 tys. osób i 1000 gospodarstw
domowych skorzystało z programu zakupu kóz
oraz szkoleń z zakresu hodowli tych zwierząt,
opieki nad nimi oraz produkcji przetworów
mlecznych i mięsa. Rolnicy otrzymali 1750 kóz
hodowlanych – dzięki temu na świat przyszło
2000 kóz będących krzyżówkami ras, dających
więcej mleka i mięsa. Wykopano również
36 płytkich studni w celu zapewnienia wody
dla kóz i upraw warzyw dla gospodarstw
domowych.
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ZAPEWNIENIE POWSZECHNEGO
NAUCZANIA NA POZIOMIE
PODSTAWOWYM
W krajach rozwijających się od 1990 do
2011 r. liczba dzieci objętych edukacją
podstawową wzrosła z 80% do 90%.
Ale 57 mln dzieci w wieku szkolnym –
z czego ponad połowa pochodzi z Afryki
Subsaharyjskiej – nadal nie uczęszcza
do szkoły. Skolaryzacja tych dzieci,
które są zazwyczaj płci żeńskiej
i pochodzą z ubogich rodzin,
z obszarów położonych z dala od miast
lub z najsłabszych grup społecznych,
pozostaje prawdziwym wyzwaniem.
Konieczne jest również zwrócenie uwagi
na jakość kształcenia i współczynnik
przedwczesnego porzucania nauki, jako
że 123 mln dzieci w wieku szkolnym nie
posiada podstawowych umiejętności
czytania, pisania i liczenia.

13,7 MLN

NOWYCH UCZNIÓW W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH

MCR zapewniają strategiczne kierunki
działania w zakresie planowania
i finansowania edukacji. Unijna pomoc
na rzecz edukacji stawia na pierwszym
miejscu powszechną edukację
podstawową, zapewnienie równych szans
dla dziewcząt i chłopców oraz dla dzieci
w niekorzystnej sytuacji społecznej, jak
również poprawę ogólnej jakości oświaty.
UE współpracuje z wieloma partnerami
(rządami państw, władzami lokalnymi,
organizacjami społeczeństwa
obywatelskiego i sektorem
prywatnym), a także z krajami
rozwijającymi się i innymi
darczyńcami w ramach inicjatyw
międzynarodowych, takich jak
Globalne Partnerstwo na rzecz
Edukacji. Większość pomocy
unijnej jest realizowana poprzez
dwustronną współpracę,
wspieranie rządów w
tworzeniu i wdrażaniu polityki
edukacyjnej.
Pomoc unijna na rzecz edukacji wyniosła
w latach 2007–2013 4,2 mld euro:
2,9 mld dla szkolnictwa ogólnego
(podstawowego i średniego)
i zawodowego w 42 krajach i 1,3 mld
dla programów szkolnictwa wyższego.
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Oświata bardziej sprzyjająca
włączeniu społecznemu
„Kiedy dorosnę, zostanę nauczycielką i będę
uczyć dzieci. Nie będą pracować tak jak ja,
zamiast tego będą się uczyć i bawić”, mówi
Sabina Akhter. Sabina korzysta z programu
SHARE (Pomoc dla dzieci, do których trudno
jest dotrzeć poprzez edukację podstawową)
w Bangladeszu, sześcioletniego planu działań
finansowanego przez UE (52 mln euro, 95%
całego budżetu programu).

1,2 MLN

PRZESZKOLONYCH
NAUCZYCIELI SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH

37 TYS.

ZBUDOWANYCH
I WYREMONTOWANYCH
SZKÓŁ

We współpracy z partnerami lokalnymi
i międzynarodowymi program SHARE
zapewnia podstawową edukację dzieciom,
do których trudno jest dotrzeć – mieszkającym
na obszarach wrażliwych pod względem
gospodarczym lub odległych, pochodzących
ze społeczności tubylczych lub o specjalnych
potrzebach edukacyjnych. W pierwszym roku
program objął 137 tys. chłopców i 144 tys.
dziewcząt. Założono blisko 5000 nieformalnych
szkół podstawowych, zatrudniono i przeszkolono
5600 nauczycieli. Do 2018 r. ponad 650 tys.
dzieci ma ukończyć przedszkola i szkoły
podstawowe.
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PROMOWANIE RÓWNOŚCI
PŁCI I AWANSU SPOŁECZNEGO
KOBIET
Równouprawnienie kobiet może znacząco
pomóc w zmniejszaniu ubóstwa poprzez
zwiększenie produkcji, dochodów
gospodarstw domowych, poprawę zdrowia
dzieci i jakości edukacji szkolnej. Jednak
kobiety nadal spotykają się z dyskryminacją.
Ich pozycja pod względem ekonomicznym,
tradycyjnym i kulturowym często jest niska,
a ich wolność ograniczona, mają mniej
praw własności niż mężczyźni i często są
wyłączone z procesów decyzyjnych.
Unijne programy wspierają udział kobiet
w polityce, na przykład poprzez ułatwianie ich

uczestnictwa w procesach pokojowych
i związanych z budowaniem państwowości.
UE działa również na rzecz poprawy ich
statusu ekonomicznego i społecznego
poprzez promowanie równych praw dla
kobiet i mężczyzn – na przykład praw
dziedziczenia i własności – oraz poprzez
zapewnienie kobietom kontroli nad zasobami
i dostępu do nich.
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WSPARCIE DLA 736 ORGANIZACJI
SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ
RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI

Pomimo tego, że w wielu krajach
rozwijających się istnieją nadal ogromne
różnice w traktowaniu mężczyzn i kobiet,
prawie udało się zrealizować parytet
płci na poziomie edukacji podstawowej:
97 dziewcząt na 100 chłopców chodzi
do szkoły (w 1990 r. wskaźnik ten
wynosił tylko 86 dziewcząt). Postęp
odnotowano również w szkolnictwie
średnim – do szkoły uczęszcza 96
dziewcząt na 100 chłopców w tym
wieku. Ubóstwo stanowi jednak nadal
przeszkodę – przed dziewczynkami
z najbiedniejszych rodzin stoją największe
bariery utrudniające zdobycie edukacji.
Na całym świecie tylko dwa z 130 krajów
osiągnęły parytet płci na wszystkich
poziomach edukacji. W związku z tym
UE nadal zwraca szczególną uwagę na

12 994

STUDENTEK, KTÓRE SKORZYSTAŁY
Z PROGRAMU ERASMUS
MUNDUS I INNYCH PROGRAMÓW
MOBILNOŚCI STUDENTÓW

dostęp dziewcząt do edukacji – tak jak przez ostatnie
dziesięć lat, pomagając 300 tys. dziewcząt w podjęciu
nauki w szkole średniej. Ponadto prawie 13 tys.
studentek uczelni wyższych wzięło udział w unijnych
programach mobilności, takich jak Erasmus Mundus.

Pomoc dla kobiet
w 60 wioskach
Dzięki instrumentowi żywnościowemu
UE pomaga w zaspokajaniu podstawowych
potrzeb żywnościowych i łagodzeniu
negatywnych skutków wahań cen żywności
w 60 wioskach w czterech okręgach regionu
Shinyanga w Tanzanii. Z pomocy skorzystało co
najmniej 10 tys. kobiet – drobnych rolników,
jak również 10 tys. rolników-mężczyzn, żyjących
na granicy ubóstwa lub poniżej tej granicy.
Projekt miał na celu poprawę wydajności
produkcji rolnej i zwiększenie dochodów
rolników oraz wsparcie dla 160 tys. członków
wiejskich społeczności w 60 wioskach.

300 TYS.

DZIEWCZĄT PODEJMUJE
NAUKĘ W SZKOŁACH
ŚREDNICH
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OGRANICZENIE
UMIERALNOŚCI
DZIECI
W 2011 r. w krajach rozwijających się 57 na
1000 dzieci zmarło przed osiągnięciem wieku
pięciu lat. To znaczna poprawa w porównaniu
z poziomem z 1990 r. (97 na 1000 dzieci),
ale nie wystarczy to, by zrealizować do
2015 r. jeden z Milenijnych Celów Rozwoju –
zmniejszenie umieralności o dwie trzecie.
Wysoki wskaźnik umieralności odnotowuje
się przede wszystkim wśród dzieci na
obszarach wiejskich i urodzonych
w ubogich rodzinach. Walka
z umieralnością dzieci wymaga poprawy
sytuacji w zakresie żywienia,
zaopatrzenia w wodę, kanalizacji
i praktyk wychowawczych. Obszary
te są przedmiotem programów UE
realizowanych w większości krajów
rozwijających się.
Oczywiście ogromną rolę odgrywa
również opieka zdrowotna.
Instytucje opieki zdrowotnej
w krajach beneficjentów
w połączeniu z pomocą
zewnętrzną w tej dziedzinie
przyczyniają się do ochrony
dzieci przed wieloma głównymi
przyczynami umieralności,
takimi jak zapalenie płuc,
biegunka i malaria. Poprawa
jakości usług opieki zdrowotnej
pozwala również zapobiegać
możliwym do uniknięcia chorobom
i zgonom poprzez szczepienia, wydłużenie
odstępów między urodzeniami (tj. między
kolejnymi ciążami) i zapobieganie ciążom
nastolatek.
W 2012 r. UE zapewniła kompleksowe
wsparcie dla sektora opieki zdrowotnej
w 39 krajach rozwijających się ze zdrowiem
dzieci jako celem priorytetowym.
16

18,3 MLN

DZIECI PONIŻEJ JEDNEGO
ROKU ŻYCIA ZASZCZEPIONYCH
PRZECIWKO ODRZE

UE przyczynia się także do
wspierania opieki zdrowotnej na
poziomie globalnym, w szczególności
poprzez wsparcie finansowe na

rzecz Globalnego Funduszu na rzecz
Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią
oraz Światowego Sojuszu na rzecz
Szczepionek i Szczepień. Dzięki wsparciu
UE na poziomie krajowym w latach
2004–2012 dodatkowe 18,3 mln dzieci
zaszczepiono przeciwko odrze. W tym
samym okresie UE pomogła zbudować
lub wyremontować ponad 8500 obiektów
opieki zdrowotnej na całym świecie.

Systemy opieki nad dziećmi
Kryzys gospodarczy i polityczny z lat
2008–2009 stanowił ciężki cios dla opieki
zdrowotnej w Zimbabwe. Ministerstwo Zdrowia
i Opieki nad Dzieckiem, we współpracy
z międzynarodowymi partnerami, przygotowało
skoordynowany program działań odnowy
systemu opieki zdrowotnej ze zdrowiem
dziecka jako zadaniem priorytetowym;
dofinansowanie z UE wyniosło 30,3 mln euro.
W ramach programu zwiększono zasięg
szczepień przeciwko odrze – w 2007 r.
szczepiono 65,6% populacji docelowej
(dzieci poniżej jednego roku życia), w 2012
r. już ponad 95%. 556 pracowników służby
zdrowia zostało ponadto przeszkolonych
w zakresie zarządzania opieką medyczną nad
chorymi dziećmi, w tym w zakresie często
spotykanych problemów zdrowotnych
u noworodków, ostrego niedożywienia oraz
HIV i AIDS u dzieci.

PONAD

8500

OBIEKTÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ
WYBUDOWANYCH,
WYREMONTOWANYCH
LUB WYPOSAŻONYCH
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POPRAWA OPIEKI ZDROWOTNEJ
NAD MATKAMI
Według szacunków na całym świecie
w 2010 r. na 100 tys. żywych urodzeń
przypadało 210 zgonów matek –
oznacza to poprawę sytuacji od 1990
r., kiedy na 100 tys. żywych urodzeń
umierało aż 400 matek. W regionach
rozwijających się liczba porodów
z udziałem wykwalifikowanych
pracowników służby zdrowia wzrosła
z 55% w 1990 do 66% w 2011 r.

PRAWIE

17 MLN

KONSULTACJI W ZAKRESIE
ZDROWIA REPRODUKCYJNEGO

krajów we wzmacnianiu systemów opieki
zdrowotnej, aby oferowały powszechny
dostęp do usług zapewniających zdrowie
reprodukcyjne.
Drugi filar działalności UE w tej
dziedzinie opiera się na współpracy UE
z innymi podmiotami - od organizacji
pozarządowych i innych instytucji
społeczeństwa obywatelskiego po agencje
ONZ, takie jak Fundusz Ludnościowy
Organizacji Narodów Zjednoczonych
(UNFPA) – w celu promowania polityki
zdrowia reprodukcyjnego i zdrowia matek
opartej na prawach kobiet i możliwości
dokonywania świadomych wyborów przez
kobiety i dziewczęta.

Ogólny postęp w dziedzinie umieralności
kobiet przy porodzie następuje jednak
powoli. Poprawa zdrowia matek
jest jednym z najtrudniejszych do
zrealizowania Milenijnych Celów Rozwoju.
Dostęp do opieki zdrowotnej jest
czynnikiem ważnym, ale nie jedynym:
około 222 mln kobiet nie ma kontroli nad
planowaniem rodziny z powodu barier
społecznych i ekonomicznych.
UE stara się poprawiać sytuację
w dziedzinie zdrowia matek na dwa
sposoby. Po pierwsze wspiera rządy
w tworzeniu i wdrażaniu krajowych polityk
i strategii zdrowotnych. Na przykład
pomaga władzom poszczególnych
18

Poprzez te dwa filary działań pomoc
unijna wspiera:
• polepszenie dostępu do opieki
zdrowotnej nad matkami i noworodkami
oraz opieki położniczej w nagłych
wypadkach;
• szkolenia położnych i innych
pracowników służby zdrowia
specjalizujących się w położnictwie;
• poprawę warunków pracy dla
pracowników służby zdrowia;
• integrację położnictwa i leczenia HIV; oraz
• zwiększenie dostępu do podstawowych
akcesoriów związanych ze zdrowiem
matek i planowaniem rodziny, takich
jak zestawy porodowe i środki
antykoncepcyjne.

Podstawowa opieka zdrowotna
dla wszystkich
Trzydzieści lat wojny miało dla Afganistanu
katastrofalne skutki. Pomimo postępów w ciągu
ostatniej dekady wskaźniki rozwoju społecznego
i społeczno-gospodarczego w tym kraju pozostają
na niebezpiecznie niskim poziomie.
PONAD

7,5 MLN

PORODÓW
W OBECNOŚCI
WYKWALIFIKOWANEGO
PERSONELU
MEDYCZNEGO

Od 2001 r. UE wydała 341 mln euro na pomoc dla
sektora opieki zdrowotnej w Afganistanie, w tym
na rzecz rządowego Podstawowego Pakietu Usług
Zdrowotnych (BPHS) i Podstawowego Pakietu Usług
Szpitalnych (EPHS). Są one stosowane w dziesięciu
prowincjach Afganistanu, w niektórych z najbardziej
niebezpiecznych i zaniedbanych regionów kraju.
Liczba ośrodków zdrowia wspieranych przez UE w tych
dziesięciu prowincjach wzrosła z 292 w 2008 r. do
406 w 2012 r. Ośrodki te świadczą opiekę zdrowotną
dla ponad 5,2 mln osób. W 2012 r. przy ponad
100 tys. porodów byli obecni wykwalifikowani
pracownicy służby zdrowia.
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OGRANICZENIE
ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ
HIV/AIDS, MALARII I INNYCH
CHORÓB
Na całym świecie ilość nowych zakażeń
wirusem HIV spada, a w krajach
rozwijających się leczenie staje się
coraz bardziej dostępne. W 2011 r.
leczona była ponad połowa osób
potrzebujących leczenia ratującego
życie w krajach o niskich i średnich
dochodach. Konieczność leczenia
przez całe życie osób żyjących
z HIV/AIDS stwarza rosnące obciążenie
systemów opieki zdrowotnej w krajach
rozwijających się.

PONAD

350 TYS.

OSÓB Z ZAAWANSOWANYM
ZAKAŻENIEM HIV OTRZYMAŁO
W LATACH 2010–2012 SKOJARZONĄ
TERAPIĘ ANTYRETROWIRUSOWĄ

Postępy poczyniono również w walce
z malarią. Na całym świecie występowanie
tej choroby zmniejszyło się o 17%
od 2000 r., zaś liczba śmiertelnych
przypadków malarii spadła o 25%.
Wiele pozostaje jednak jeszcze do
zrobienia. W 2010 r. odnotowano nadal
około 219 mln przypadków malarii
i około 660 tys. zgonów spowodowanych
malarią, z czego 90% miało miejsce
w Afryce i dotyczyło głównie dzieci
poniżej piątego roku życia.
Zgodnie ze swoją strategią współpracy
w dziedzinie zdrowia UE dąży do
wzmocnienia krajowych systemów
opieki zdrowotnej w skoordynowany,
kompleksowy sposób, tak aby
podstawowe usługi zdrowotne docierały
również do najbardziej wrażliwych
i marginalizowanych części połeczeństwa,
które często są szczególnie dotknięte
przez choroby, takie jak HIV, malaria
i gruźlica.
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UE przekazuje znaczne środki finansowe na
zwalczanie chorób w ramach programów
krajowych za pośrednictwem Globalnego
Funduszu na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą
i Malarią oraz w ramach programów
badawczych, takich jak Partnerstwo na
rzecz Badań Klinicznych między Europą
a Krajami Rozwijającymi się.

Fundusz Trzech Chorób
UE jest drugim największym donatorem
Funduszu Trzech Chorób w Birmie (3DF),
współfinansowanego przez wielu darczyńców
funduszu z budżetem 102,5 mln euro, którego
misją jest ograniczanie transmisji HIV/AIDS,
gruźlicy i malarii oraz zwiększanie dostępu
do leczenia i opieki osób dotkniętych tymi
chorobami (2006–2011). Dzięki Funduszowi
22 tys. osób z AIDS skorzystała z leczenia.
Każdego roku wykrywano 41 tys. nowych
przypadków gruźlicy, a leczenie było skuteczne
w ponad 85% przypadków. W 2007 r. rozdano
24 tys. moskitier przeciw malarii, a w 2011 r.
ponad 400 tys.; liczba przypadków malarii
leczonych na obszarach objętych projektami
finansowanymi z 3DF sięgnęła w roku
2010 ponad 600 tys.

18 MLN

ROZDANYCH MOSKITIER
NASĄCZONYCH
ŚRODKAMI
OWADOBÓJCZYMI
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STOSOWANIE
ZRÓWNOWAŻONYCH METOD
GOSPODAROWANIA
ZASOBAMI NATURALNYMI
Rozwój nie jest zrównoważony,
jeżeli szkodzi środowisku, prowadzi do
wyczerpania zasobów naturalnych
i zwiększa wrażliwość na klęski żywiołowe.
UE promuje zrównoważony rozwój
poprzez włączenie kwestii ochrony
środowiska do wszystkich
programów na rzecz rozwoju,
a także poprzez konkretne
działania na rzecz
środowiska.
UE wspiera kraje partnerskie w promowaniu
zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi,
w szczególności gruntami, lasami,
strefami przybrzeżnymi i zasobami ryb
w celu ochrony ekosystemów i zwalczania
pustynnienia. UE jest również liderem
światowych wysiłków na rzecz walki ze
zmianami klimatu i walki z nielegalnym
wyrębem, wspierając w tym zakresie
kraje rozwijające się na całym świecie.
Liczba osób bez dostępu do bezpiecznych
źródeł wody zmniejszyła się o połowę
do roku 2010 – pięć lat przed terminem.
Ale 768 mln osób, czyli 11% ludności na

1,9 MLN

KM² LASÓW OBJĘTYCH
OCHRONĄ
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świecie nadal nie ma dostępu do wody
pitnej. Dostęp do ulepszonej infrastruktury
sanitarnej na całym świecie wzrósł z 49%
w 1990 r. do 64% w 2011 r. – a jednak
nie obejmuje to nadal 2,5 mld osób i około
1,7 mln osób, z czego 90% to dzieci
w wieku poniżej pięciu lat, umiera każdego
roku z powodu braku dostępu do czystej
wody i bezpiecznej infrastruktury sanitarnej.
Od 2004 r. dzięki pomocy UE 70,2 mln
osób otrzymało dostęp do wody pitnej,
a 24,5 mln do infrastruktury sanitarnej.
Ze względu na rosnące zapotrzebowanie
na wodę – zarówno dla rosnącej liczby
ludności, jak i dla utrzymania działalności
gospodarczej – UE wspiera również
współpracę między krajami, aby możliwe
było lepsze dzielenie się i zarządzanie
zasobami wodnymi.

PONAD

70 MLN

OSÓB UZYSKAŁO DOSTĘP
DO BEZPIECZNEJ WODY
PITNEJ

24,5 MLN

OSÓB UZYSKAŁO DOSTĘP
DO INFRASTRUKTURY
SANITARNEJ

ZAPEWNIENIE CIĄGŁEJ
OCHRONY

1,1 MLN

KM² OBSZARÓW
CHRONIONYCH

Program pomocy dla sektora
higieny i podstawowej opieki
zdrowotnej
W ramach tego projektu (dofinansowanie z UE
wyniosło 24,9 mln euro) miasta Potosi i Tarija
w Boliwii otrzymały 39 systemów zaopatrzenia
w wodę i 11 systemów kanalizacyjnych,
obejmujących osiem oczyszczalni ścieków.
60 tys. gospodarstw domowych zostało
wyposażonych w wodomierze, a 31 tys.
podłączono do systemów kanalizacyjnych.
Łącznie bezpośrednimi beneficjentami projektu
było 76 tys. osób. Projekt, oprócz zwiększenia
dostępu do wody pitnej i urządzeń sanitarnych,
objął również poprawę i wzmocnienie
państwowych instytucji służby zdrowia i sektora
zarządzania zasobami wody w departamentach
Potosi i Tarija.
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WSPÓŁDZIAŁANIE W
GLOBALNYM PARTNERSKIM
POROZUMIENIU NA RZECZ
ROZWOJU
i rozwoju jako indywidualny darczyńca,
na poziomie europejskim poprzez
realizację wspólnych programów
z państwami członkowskimi, a na
obszarze międzynarodowym
w ramach partnerstwa z Pusan
w sprawie skutecznej
współpracy na rzecz rozwoju.
Na wszystkich poziomach
UE dąży do lepszego
podziału pracy,
mniejszej
fragmentacji
pomocy i większej jej
przejrzystości i przewidywalności oraz
większej koncentracji na wynikach.

W realizacji MCR 8 odnotowuje się duże
sukcesy: kraje rozwijające się mają
większy dostęp do rynków i technologii,
a ich zadłużenie spada. Poziom pomocy
w ujęciu realnym, stale rosnący do roku
2010, obecnie się jednak zmniejsza. UE
jest największym rynkiem dla produktów
z krajów najsłabiej rozwiniętych
i największym na świecie dawcą
pomocy na rzecz wymiany handlowej.
Większa, lepsza pomoc
UE i jej państwa członkowskie wspólnie
zapewniają większe wsparcie, niż wszyscy
inni darczyńcy łącznie i są liderami
w dążeniu do wydawania 0,7% dochodu
narodowego brutto na działania pomocowe.
Pomoc UE skupia się na obszarach,
w których może mieć największe efekty.
UE promuje skuteczność pomocy
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Dostęp do rynków oraz pomoc na
rzecz wymiany handlowej
Dla krajów rozwijających się UE
jest najbardziej otwartym z rynków na
świecie. W latach 2000–2011 wzrósł
bezcłowy dostęp do rynków unijnych
towarów nieobjętych kontyngentami
z wszystkich krajów rozwijających się.
W ramach inicjatywy „wszystko oprócz
broni” eksport z krajów najmniej
rozwiniętych (LDC) jest zwolniony z cła
i ograniczeń kontyngentowych (z wyjątkiem
broni i ropy); obecnie, jeśli nie liczyć paliw,
UE importuje więcej z krajów najsłabiej
rozwiniętych niż Stany Zjednoczone,
Kanada, Japonia i Chiny razem wzięte.
Pomoc na rzecz wymiany handlowej (AfT)
ułatwia rozwijanie zdolności produkcyjnych
i wzmacnia zdolność krajów do
prowadzenia obrotu na rynkach krajowym,

PONAD

711 MLN

GŁOSUJĄCYCH OBJĘTYCH
WYBORCZYMI MISJAMI
OBSERWACYJNYMI

regionalnym i międzynarodowym.
UE i jej państwa członkowskie są
zdecydowanie największymi dawcami tej
pomocy, zapewniając 32% globalnych
przepływów AfT w 2011 r. (9,5 mld euro).
W 2011 r. UE i jej państwa członkowskie
świadczyły również 71% światowej pomocy
związanej z handlem (2,8 mld euro)
w ramach pomocy na rzecz wymiany
handlowej wspierającej podstawowe
rodzaje działalności związanej z handlem.
Bezpieczeństwo i demokracja
Utworzony w 2004 r. Instrument na rzecz
Pokoju w Afryce (APF) jest głównym
źródłem finansowania programu pokoju
i bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej (UA).
Instrument finansowany przez UE (do
dziś przeznaczono na tę pomoc ponad
1,1 mld euro) zapewnia przewidywalne
środki pieniężne dla operacji wspierania
pokoju prowadzonych przez kraje
afrykańskie i przyczynia się do wzmocnienia
potencjału i poprawy politycznego dialogu
między UA a UE w tej dziedzinie. W ramach
tego instrumentu wspiera się między innymi
misję UA w Somalii (AMISOM) od czasu jej
rozpoczęcia w 2007 r., a ostatnio również
Międzynarodową Misję Wsparcia w Mali pod
dowództwem sił afrykańskich (AFISMA).

69

WYBORCZYCH MISJI
OBSERWACYJNYCH I PONAD
7500 OBSERWATORÓW

Dzięki wsparciu UE w operacjach pokojowych
pod dowództwem sił afrykańskich bierze
udział 24 tys. żołnierzy sił pokojowych,
250 przeszkolonych żołnierzy sił pokojowych
i pracowników ochrony jest zatrudnionych
w instytucjach Afrykańskiej Architektury
Pokoju i Bezpieczeństwa, realizowanych jest
również trzynaście działań typu „mechanizm
szybkiego reagowania”, przede wszystkim
w zakresie mediacji kryzysowej.
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UE jest światowym liderem w dziedzinie
pomocy w organizacji wyborów
i wyborczych misji obserwacyjnych,
wydając na tę działalność około 140 mln
euro rocznie. Od 2010 r. UE wsparła
50 programów pomocy w organizacji
wyborów na całym świecie, a od 2004 r.
wysłała 69 misji obserwacyjnych do
49 krajów.
Lepsze połączenia komunikacyjne
Wydajna sieć transportowa ma
zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa
narodowego, długoterminowego
rozwoju, ograniczania ubóstwa
i regionalnej integracji z krajami
sąsiadującymi. Jako jeden
z największych donatorów
w sektorze transportu,
w szczególności w krajach AKP,
UE pomogła i pomaga nadal w budowie
i remoncie ponad 10 tys. km dróg,
utrzymaniu ponad 77 tys. km oraz
w poszerzeniu możliwości krajowych
zarządów dróg.

Ważny korytarz komunikacyjny
Korytarz Duala-Bangi (1360 km), łączący
Republikę Środkowoafrykańską z portowym
miastem Duala w Kamerunie, stanowi dla
tego śródlądowego państwa życiodajną linię
komunikacyjną. 2700 samochodów przemierza
codziennie tę trasę, ale przez długi czas
tylko jej część była utwardzona (710 km).
W 2012 r. utwardzono pozostałe 650 km,
a roboty częściowo sfinansowała UE.
Dzięki temu czas przejazdu na trasie
Duala–Bangi skrócił się z ośmiu do
trzech dni, na czym skorzystało
6,7 mln osób.
87 TYS. KM

DRÓG UTRZYMANYCH,
ZBUDOWANYCH LUB
WYREMONTOWANYCH
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Szanse na rynku ekologicznym
W 2007 r. rozpoczęto realizację
trzyletniego projektu na Zachodnim
Brzegu (Palestyna) w celu poprawy
wydajności i jakości produkcji oliwy.
Projekt, w znacznej części finansowany
przez UE (1,6 mln euro), był skierowany
do 2400 gospodarstw uprawiających
drzewa oliwne w dziesięciu wioskach.
W wyniku projektu 467 rolników
zostało certyfikowanymi producentami
ekologicznymi, a powierzchnia gruntów
uprawianych metodami ekologicznymi
wzrosła o 338%. Odnowiono i wyposażono
w części zamienne młyny oliwne. Poprawiła
się higiena pracy przy prasach oliwnych
i podwoiła się produkcja oliwy Fairtrade
z certyfikowanych upraw ekologicznych.
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POMOC UNIJNA W FAKTACH
I LICZBACH
W 2012 r. UE przeznaczyła na pomoc
zewnętrzną na całym świecie znaczną
sumę – 13,8 mld euro, co stanowi 9% jej
budżetu. Największymi beneficjentami
pomocy są państwa o niskich dochodach
i najsłabiej rozwinięte.
W latach 2004–2012 UE skupiła
się przede wszystkim na wspieraniu
infrastruktury społecznej, w dziedzinach,

takich jak edukacja i zdrowie oraz
infrastruktury gospodarczej, takiej
jak transport i energia. UE aktywnie
działa również w dziedzinach, takich jak
prawa człowieka, sprawiedliwe rządy,
zrównoważony rozwój i równość płci.
Pod względem geograficznym większość
pomocy unijnej trafia do
Afryki Subsaharyjskiej i państw
sąsiadujących z Europą.

Procent budżetu UE przeznaczony na pomoc zewnętrzną w 2012 r.
9%

■ Budżet Komisji bez pomocy zewnętrznej
134 630 M€
■ Pomoc zewnętrzna (Budżet + EFR)
13 784 M€
91%

Budżet Komisji + EFR
148 414 M€

Ewolucja oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) w latach 2004–2012
Wkład w milionach euro
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Pomoc dwustronna i wielostronna.
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ODA w rozbiciu geograficznym 2004–2012
3 137
16 213

15 257

■ Europa
■ Afryka: Północna i region Sahary
5 356

659

■ Afryka: Południowa i region Sahary
■ Ameryka
■ Azja: Bliski Wschód
■ Azja: Południowa i Środkowa,
Daleki Wschód

11 177

■ Oceania
■ Pomoc dwustronna nieprzydzielona
■ Pomoc wielostronna ODA, łącznie

5 656
31 052

6 799

Wkład w milionach euro

ODA w rozbiciu na sektory 2004–2012
5 525

■ Infrastruktura społeczna: edukacja,
zdrowie, woda, rządy i społeczeństwo
obywatelskie, inne

11 114

■ Infrastruktura gospodarcza i usługi:
transport, komunikacja, energia,
inne usługi

123
37 480
9 789

■ Produkcja: rolnictwo, leśnictwo
i rybołówstwo, przemysł, górnictwo
i budownictwo, handel i turystyka
■ Branże wielosektorowe/przekrojowe:
środowisko, inne
■ Wsparcie budżetowe, pomoc
żywnościowa, bezpieczeństwo
żywnościowe

11 137

■ Działania związane z zadłużeniem
■ Pomoc humanitarna
8 985

11 154

Wkład w milionach euro

■ Inne / nierozdysponowane: koszty
administracyjne, inne nieokreślone
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7,7 MLN

OSÓB SKORZYSTAŁO
Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA
46,5 MLN
ORAZ SZKOLENIA
8,8 MLN
OSÓB OTRZYMAŁO POMOC
TECHNICZNEGO
OSÓB SKORZYSTAŁO
POPRZEZ TRANSFERY
I ZAWODOWEGO
Z POMOCY W ZAKRESIE
SOCJALNE W ZAKRESIE
ZATRUDNIENIA
BEZPIECZEŃSTWA
ŻYWNOŚCI

13,7 MLN

NOWYCH UCZNIÓW
W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH

WSPARCIE DLA 736
ORGANIZACJI SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO DZIAŁAJĄCYCH
NA RZECZ RÓWNOUPRAWNIENIA
PŁCI

1,2 MLN

PRZESZKOLONYCH
NAUCZYCIELI SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH

37 TYS.

ZBUDOWANYCH
I WYREMONTOWANYCH
SZKÓŁ

12 994

STUDENTEK, KTÓRE
SKORZYSTAŁY Z PROGRAMU
ERASMUS MUNDUS I INNYCH
PROGRAMÓW MOBILNOŚCI
STUDENTÓW

18,3 MLN

DZIECI PONIŻEJ JEDNEGO
ROKU ŻYCIA ZASZCZEPIONYCH
PRZECIWKO ODRZE
PONAD 8500
OBIEKTÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
WYBUDOWANYCH,
WYREMONTOWANYCH LUB
WYPOSAŻONYCH
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300 TYS.

DZIEWCZĄT PODEJMUJE
NAUKĘ W SZKOŁACH
ŚREDNICH

PONAD 7,5 MLN
PORODÓW W OBECNOŚCI
WYKWALIFIKOWANEGO
PERSONELU MEDYCZNEGO
PRAWIE 17 MLN
KONSULTACJI W ZAKRESIE
ZDROWIA REPRODUKCYJNEGO

PONAD

350 TYS.

OSÓB Z ZAAWANSOWANYM
ZAKAŻENIEM HIV OTRZYMAŁO
W LATACH 2010–2012
SKOJARZONĄ TERAPIĘ
ANTYRETROWIRUSOWĄ

18 MLN

ROZDANYCH MOSKITIER
NASĄCZONYCH ŚRODKAMI
OWADOBÓJCZYMI

PONAD

70 MLN

OSÓB UZYSKAŁO DOSTĘP DO
BEZPIECZNEJ WODY PITNEJ

1,9 MLN

KM² LASÓW OBJĘTYCH
OCHRONĄ

ZAPEWNIENIE CIĄGŁEJ
OCHRONY 1,1 MLN
KM² OBSZARÓW
CHRONIONYCH

24,5 MLN

OSÓB UZYSKAŁO DOSTĘP
DO INFRASTRUKTURY
SANITARNEJ

87 TYS. KM

DRÓG UTRZYMANYCH,
ZBUDOWANYCH LUB
WYREMONTOWANYCH

69

WYBORCZYCH MISJI
OBSERWACYJNYCH I PONAD
7500 OBSERWATORÓW

PONAD 711 MLN
GŁOSUJĄCYCH
OBJĘTYCH
WYBORCZYMI MISJAMI
OBSERWACYJNYMI
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UWAGI DOTYCZĄCE
METODOLOGII
Przedstawione tu dane dotyczące
rezultatów odnoszą się do
finansowanych przez Komisję
Europejską programów, których
zarządzaniem zajmuje się Dyrekcja
Generalna ds. Rozwoju i Współpracy
EuropeAid, a których finansowanie
pochodzi z budżetu UE i Europejskiego
Funduszu Rozwoju. O ile nie wskazano
inaczej, nie obejmują programów
dwustronnych finansowanych przez
państwa członkowskie.
Dane dotyczące wyników pokazują
wkład finansowanych przez Komisję
programów w realizację ośmiu MCR. Dane
opracowała DG EuropeAid i delegacje
UE w terenie, w oparciu o badania
analityczne i dane gromadzone ad hoc.
Dane dotyczą lat 2004–2012.
W przypadkach gdy bezpośrednie
połączenie konkretnych rezultatów
z projektami nie było możliwe (na
przykład, gdy pomoc była świadczona
poprzez wsparcie budżetowe – środki
przekazywane bezpośrednio władzom,
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nie zaś konkretnym projektom – lub
na drodze współfinansowania z innymi
darczyńcami), zastosowano obliczenia
na zasadzie proporcjonalności, przy
uwzględnieniu udziału Komisji
w całkowitej kwocie pomocy. Liczby
dotyczące stanu realizacji każdego
z MCR pochodzą ze sprawozdań ONZ
z realizacji Milenijnych Celów Rozwoju
oraz „Sprawozdania na temat sytuacji na
świecie” Banku Światowego.
Dane dotyczące rezultatów nie mogą
być w żaden sposób interpretowane jako
wyczerpujący i całościowy obraz wyników
pomocy rozwojowej Komisji. Stanowią
tylko częściowe przedstawienie działań
Komisji związanych z pomocą rozwojową
w połączeniu z wybranymi wskaźnikami
realizacji MCR.
Elektroniczną wersję niniejszej publikacji
z hiperlinkami do dokumentów
i sprawozdań w niej wspomnianych
można znaleźć na stronie
http://ec.europa.eu/europeaid/what/
millenium-development-goals
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Wybór najważniejszych rezultatów programów Komisji Europejskiej
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2013 –36 s. – 14,8 x 21 cm
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doi: 10.2764/16562
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