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VŠEOBECNÝ PŘEHLED ROZVOJOVÉ POLITIKY

Rozvojová politika je ústředním prvkem vnějších politik Evropské unie. EU postupně
rozšířila svou pozornost původně věnovanou skupině afrických, karibských a tichomořských
států a nyní spolupracuje s přibližně 160 zeměmi po celém světě. Hlavním cílem rozvojové
politiky EU je vymýcení chudoby. K dalším cílům patří obrana lidských práv a demokracie,
podpora rovnosti žen a mužů a řešení problémů v oblasti životního prostředí a klimatu. EU
je největším dárcem rozvojové pomoci na světě.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

— Čl. 21 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii (SEU): všeobecný mandát a obecné zásady v oblasti
rozvojové spolupráce EU;

— čl. 4 odst. 4 a články 208 až 211 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU);

— články 312 až 316 SFEU; rozpočtové záležitosti;

— Dohoda z Cotonou (týkající se afrických, karibských a tichomořských států (AKT)) a různé
dvoustranné dohody o přidružení (podle článku 217 SFEU): zvláštní dohody o spolupráci.

POLITICKÝ A FINANČNÍ RÁMEC

A. Agenda pro udržitelný rozvoj 2030
Agenda 2030 (Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030), jež byla schválena
v září 2015 v New Yorku, stanoví na mezinárodní úrovni nový globální rámec, jehož cílem
je pomoci odstranit chudobu a dosáhnout do roku 2030 udržitelného rozvoje. Navazuje na
rozvojové cíle tisíciletí a stanoví nový soubor 17 cílů udržitelného rozvoje a 169 souvisejících
podcílů. Agenda 2030 také zahrnuje akční program OSN z Addis Abeby přijatý v červenci
2015, který stanoví různé prostředky nezbytné ke splnění Agendy 2030 a v němž se EU rovněž
znovu zavazuje k cíli vydávat 0,7 % HND na rozvojovou pomoc. EU se do přípravy nové
agendy pro rok 2030 plně zapojila a zavázala se k tomu, že ji bude prosazovat prostřednictvím
svých vnitřních i vnějších politik. Pokud jde o mezinárodní rozměr, zveřejnila v listopadu 2016
Komise sdělení nazvané „Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti“, jež začleňuje cíle
udržitelného rozvoje do evropského politického rámce a současných priorit Komise. Rovněž
v listopadu 2016 zveřejnila Komise sdělení o vnějším rozměru, ve kterém navrhuje revizi
Evropského konsensu o rozvoji z roku 2005 s cílem zohlednit změny v globálním politickém
rámci a měnící se mezinárodní kontext.
B. Nový Evropský konsensus o rozvojové politice
Dne 7. června 2017 byl navrhovaný nový Evropský konsensus o rozvoji po intenzivních
interinstitucionálních diskusích podepsán předsedou Evropského parlamentu, ministerským
předsedou Malty jménem Rady EU a členských států, předsedou Evropské komise a vysokou
představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyní Komise.

http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/Addis-Ababa-Action-Agenda-Draft-Outcome-Document-7-July-2015.pdf
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Nový konsensus stanoví hlavní zásady a strategii pro dosažení cílů udržitelného rozvoje, jimiž
se bude řídit rozvojová politika EU a členských států v následujících 15 letech. Jednoznačně
potvrzuje, že hlavním cílem evropské rozvojové politiky zůstává vymýcení chudoby.
C. Agenda EU pro změnu
Politický dokument EU nazvaný Agenda pro změnu, který schválila Rada EU v květnu 2012,
obsahuje konkrétní návrhy na zvýšení dopadu rozvojové politiky EU. Jako dva základní
pilíře rozvojové politiky stanoví „podporu lidských práv, demokracie, právního státu a řádné
správy“ a „udržitelný růst podporující začlenění“. Dokument také uvádí, že zdroje by měly být
zaměřeny na „nejvíce potřebné země“, včetně nestabilních států a nejméně rozvinutých zemí.
Zavádí novou zásadu „diferenciace“ s cílem přizpůsobit objem pomoci a používané nástroje
specifickým potřebám jednotlivých zemí a plnění povinností ze strany vlád. Agenda pro změnu
výrazně ovlivnila přípravu programů pomoci na období 2014–2020.
D. Účinnost pomoci a soudržnost politik
Evropská rozvojová politika výslovně podporuje harmonizaci politik a lepší zapojování
partnerských zemí do procesů přidělování a plánování finančních prostředků. Za tímto účelem
přijala EU v roce 2007 „Kodex chování EU pro dělbu práce v rámci rozvojové politiky“ a
v roce 2011 pak „operační rámec pro účinnost pomoci“. Toto úsilí je v souladu s mezinárodními
opatřeními reagujícími na Pařížskou deklaraci OECD z roku 2005, která v rozvojové pomoci
prosazuje „vlastní odpovědnost, harmonizaci, soulad, výsledky a vzájemnou odpovědnost“.
Mezinárodní rámec pro účinnost pomoci byl dvakrát revidován, jednou v rámci akčního
programu z Akkry (2008) a podruhé v rámci Pusanského partnerství pro účinnou rozvojovou
spolupráci (2011). Obě revize měly rozhodnou podporu EU. První schůzka na vysoké úrovni
Globálního partnerství pro účinnou rozvojovou spolupráci se uskutečnila v dubnu 2014
v Mexiku a zaměřovala se na to, aby se účinnost rozvoje stala ústředním tématem agendy po roce
2015. Druhá schůzka na vysoké úrovni se uskutečnila v Nairobi (Keňa) na konci listopadu 2016.
V roce 2005 EU také přijala program nazvaný „Soudržnost politik ve prospěch rozvoje“, který
se vztahoval na 12 různých politických oblastí a později byl přeskupen do pěti klíčových oblastí:
1) obchod a finance, 2) řešení změny klimatu, 3) globální zajišťování potravin, 4) učinit migraci
přínosnou pro rozvoj a 5) posílení spojitostí a synergií mezi bezpečností a rozvojem v kontextu
programu budování světového míru. Zpráva Komise vydávaná každé dva roky sleduje pokrok
EU v oblasti soudržnosti politik ve prospěch rozvoje; poslední byla vydána v srpnu 2015.
Parlament o tomto tématu často jedná a má pro oblast soudržnosti politik ve prospěch rozvoje
určeného stálého zpravodaje.
E. Legislativní a finanční rámec
Nástroje EU pro financování vnější činnosti byly v posledních letech výrazně revidovány
a racionalizovány. Ve víceletém finančním rámci (VFR) na roky 2007–2013 nahradila EU
30 programů a 90 rozpočtových položek osmi rozvojovými nástroji. Ve VFR na roky 2014–
2020 byla struktura těchto programů upravena jen nepatrně – byl vytvořen nový nástroj
partnerství (viz tabulka 1 níže) – došlo však ke změnám, které umožnily, aby spolupráce byla
diferenciovanější, účinnější, jednodušší a pružnější.
F. Hlavní nástroje financování vnější činnosti

Tabulka 1: Přehled nástrojů financování vnější činnosti EU (VFR 2014–2020)

Nástroj Zaměření Uspořádání Rozpočet
Finanční nástroj pro
rozvojovou spolupráci

Latinská Amerika, Asie, střední
Asie, oblast Perského zálivu, Jižní

geografické +
tematické 19,7 miliardy EUR
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Afrika + celosvětová tematická
pomoc

Evropský nástroj
sousedství

šestnáct zemí evropského sousedství,
Rusko (regionální a přeshraniční
spolupráce)

geografické 15,4 miliardy EUR

Nástroj předvstupní
pomoci (NPP) Balkán a Turecko geografické 11,7 miliardy EUR

Nástroj partnerství průmyslové země geografické 955 milionů EUR
Nástroj pro Grónsko Grónsko geografické 184 milionů EUR
Evropský nástroj pro
demokracii a lidská práva podpora demokracie a lidských práv tematické 1,3 miliardy EUR

Nástroj přispívající ke
stabilitě a míru politická stabilita a budování míru tematické 2,3 miliardy EUR

Nástroj pro spolupráci
v oblasti jaderné
bezpečnosti

jaderná bezpečnost tematické 225 milionů EUR

mimo rozpočet
Evropský rozvojový fond
(ERF) AKT a zámořské země a území geografické 29,1 miliardy EUR

Pro rozvojovou spolupráci jsou vzhledem k jejich rozsahu a zaměření obzvláště významné dva
nástroje:
Nástroj pro rozvojovou spolupráci je nejrozsáhlejším rozvojovým zdrojem financování v rámci
rozpočtu EU. Vztahuje se na rozvojovou spolupráci s Latinskou Amerikou, vybranými zeměmi
Blízkého východu, Jižní Afrikou a střední, východní, jižní a jihovýchodní Asií. Nástroj pro
rozvojovou spolupráci má dva tematické programy vztahující se na všechny rozvojové země:
program pro globální veřejné statky a výzvy (GPGC) s rozpočtem 5,1 mld. EUR a program
pro organizace občanské společnosti a místní orgány (CSO-LA) s rozpočtem 1,9 mld. EUR.
Jednou z nejdůležitějších inovací nástroje pro rozvojovou spolupráci na období 2014–2020 bylo
zavedení zásady „diferenciace“. Celkem 16 zemí se středními příjmy není nadále způsobilých
k dvoustrannému financování z grantů EU, přestože se na ně může i nadále vztahovat regionální
a tematická spolupráce. Na základě jednání mezi Radou a Parlamentem zůstává pět zemí se
středními příjmy (Kuba, Kolumbie, Ekvádor, Peru a Jižní Afrika) považováno za „výjimečné
případy“ a jsou i nadále způsobilé pro spolupráci. Turkmenistán a Irák, které se postupně staly
zeměmi s vyššími středními příjmy, také nadále dostávají bilaterální pomoc na základě výjimky.
Evropský rozvojový fond (ERF) – není součástí rozpočtu EU – je nejstarším a největším
rozvojovým nástrojem EU. Zaměřuje se na spolupráci se zeměmi AKT a se zámořskými zeměmi
a územími Unie; jeho klíčovými oblastmi je hospodářský rozvoj, sociální a lidský rozvoj
a regionální spolupráce a integrace. ERF má rozpočet ve výši 29,1 mld. EUR, což zahrnuje
24,3 mld. EUR na vnitrostátní a regionální spolupráci, 3,6 mld. EUR na spolupráci v rámci AKT
a 1,1 mld. EUR na investiční facilitu AKT. Finanční prostředky jsou přidělovány na základě
tzv. „klouzavého programování“, v jehož rámci se partnerské země podílejí na určování priorit
spolupráce a projektů.
Zahrnutí ERF (nebo jeho nástupce) do rozpočtu EU by vedlo k větší soudržnosti politik a ERF
by se rovněž stal předmětem jiného postupu schvalování – postupu spolurozhodování, který
vyžaduje schválení ze strany Parlamentu, čímž by se zlepšila demokratická kontrola (více
informací o úloze Parlamentu viz níže). Na druhé straně by zahrnutí do rozpočtu přineslo
další administrativní kroky spojené s vyplácením prostředků, což by mohlo ohrozit dlouholeté
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uspořádání společného řízení rozvojových fondů mezi zeměmi AKT a Evropskou unií a vést ke
snížení příspěvků členských států do ERF.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

— Právní rámec. Pokud jde o právní hledisko, článek 209 SFEU stanoví, že „Evropský
parlament a Rada přijmou řádným legislativním postupem opatření nezbytná pro provádění
politiky rozvojové spolupráce“. To staví oba orgány na stejnou úroveň a činí z rozvoje
jednu z nemnoha oblastí zahraniční politiky, v níž má Parlament takové pravomoci. Jednání
o regulaci nástrojů financování vnější činnosti EU, konkrétně nástroje pro rozvojovou
spolupráci, zdůraznilo význam činnosti Parlamentu jakožto spoluzákonodárce a vedlo
k vytvoření nových mechanismů na posílení parlamentního přezkumu. V roce 2014
vedly Komise a Výbor Parlamentu pro rozvoj poprvé strategický dialog, což Parlamentu
umožnilo zapojit se do procesu rozhodování o programových dokumentech nástroje pro
rozvojovou spolupráci.

— Dohled Parlamentu nad prováděním politiky. Parlament má nad prováděním rozvojové
politiky historicky jen relativně malou kontrolu. Získal nicméně právo položit Komisi
dotaz nebo dokonce vznést námitku proti prováděcím rozhodnutím, pokud se domnívá,
že návrhy podporují jiný cíl než rozvoj (např. obchod, boj proti terorismu atd.), a pokud
má za to, že Komise překračuje své pravomoci. Parlament rovněž vykonává kontrolu
prostřednictvím pravidelných formálních i neformálních diskusí s Komisí o jednotlivých
politikách. Kontrola nad ERF probíhá prostřednictvím procesu politického dohledu
Výboru EP pro rozvoj nad programovými dokumenty ERF a prostřednictvím Smíšeného
parlamentního shromáždění AKT-EU.

— Rozpočtový orgán. Lisabonská smlouva ustavuje Parlament a Radu jako společné
rozpočtové orgány Unie. V případě sedmiletého VFR si hlavní rozhodovací pravomoc
ponechává Rada, k přijetí rámce však potřebuje souhlas Parlamentu (článek 312 SFEU).
V případě ročního rozpočtu stanoví článek 314 SFEU postup, který zahrnuje jedno čtení
ze strany Parlamentu a jedno čtení ze strany Rady. Po jejich skončení může Parlament
rozpočet přijmout nebo zamítnout. V oblasti mezinárodní spolupráce sleduje Výbor
Evropského parlamentu pro rozvoj projednávání rozpočtu a předkládá konkrétní návrhy
ohledně rozpočtových položek, které spadají do jeho oblasti působnosti. Parlament však
nemá nad ERF formální rozpočtové pravomoci, protože celková částka a její rozdělení
se vyjednávají na mezivládní úrovni mezi Radou a Komisí a příspěvek Parlamentu má
pouze poradní charakter. Dále má Parlament právo udělovat Komisi absolutorium, a to jak
v souvislosti s rozpočtem EU, tak s ERF.

Valérie Ramet
09/2017
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