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VŠEOBECNÝ PREHĽAD ROZVOJOVEJ POLITIKY

Rozvojová politika je ťažiskom vonkajších politík Európskej únie. EÚ postupne rozšírila
svoje pôvodné zameranie na skupinu štátov Afriky, Karibiku a Tichomoria a v súčasnosti
spolupracuje s asi 160 krajinami po celom svete. Prvoradým cieľom rozvojovej politiky
EÚ je odstránenie chudoby. Dodatočné ciele zahŕňajú ochranu ľudských práv a demokracie,
podporovanie rodovej rovnosti a riešenie otázok životného prostredia a klímy. EÚ je
najväčším svetovým darcom v oblasti rozvojovej pomoci.

PRÁVNY ZÁKLAD

— Článok 21 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii: celkový mandát a základné princípy v oblasti
rozvojovej spolupráce EÚ.

— Článok 4 ods. 4 a články 208 až 211 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

— Články 312 až 316 ZFEÚ: rozpočtové otázky.

— Dohoda z Cotonou (týkajúca sa afrických, karibských a tichomorských štátov – AKT)
a rôzne dvojstranné dohody o pridružení (podľa článku 217 ZFEÚ): špecifické dohody
o spolupráci.

POLITICKÝ A FINANČNÝ RÁMEC

A. Program udržateľného rozvoja do roku 2030
V septembri 2015 bol v New Yorku schválený program 2030 (Premena nášho sveta: program
trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030), ktorý na medzinárodnej úrovni nastoľuje nový
globálny rámec pomoci pri odstraňovaní chudoby a dosahovaní udržateľného rozvoja do roku
2030. Nadväzuje na miléniové rozvojové ciele a vytyčuje nový súbor 17 cieľov udržateľného
rozvoja spolu so 169 súvisiacimi cieľovými úlohami. Súčasťou uvedeného programu 2030 je
aj akčný program z Addis Abeby prijatý OSN v júli 2015, ktorý stanovuje rôzne prostriedky
potrebné na vykonávanie programu 2030 a v ktorom sa EÚ opätovne zaväzuje dodržiavať
cieľ vyčleniť 0,7 % svojho HND na rozvojovú pomoc. EÚ sa v plnej miere podieľala na
vypracovaní nového programu 2030 a zaviazala sa presadzovať ho vo svojich vnútorných
a vonkajších politikách. Pokiaľ ide o vnútorný rozmer, Komisia v novembri 2016 uverejnila
oznámenie s názvom Ďalšie kroky smerom k udržateľnej budúcnosti Európy, ktorým sa ciele
udržateľného rozvoja začleňujú do rámca európskej politiky a súčasných priorít Komisie.
Takisto v novembri 2016 Komisia uverejnila oznámenie týkajúce sa vonkajšieho rozmeru,
v ktorom navrhuje revíziu nového Európskeho konsenzu o rozvoji z roku 2005 s cieľom
zohľadniť zmeny v globálnom politickom rámci a meniacom sa medzinárodnom kontexte.
B. Nový Európsky konsenzus o rozvojovej politike
Navrhovaný nový Európsky konsenzus o rozvoji podpísali po intenzívnych
medziinštitucionálnych rokovaniach 7. júna 2017 predseda Európskeho parlamentu, predseda

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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vlády Malty v mene Rady a členských štátov, predseda Európskej komisie a podpredsedníčka
Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Nový
konsenzus stanovuje hlavné zásady a stratégiu na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného
rozvoja, ktorými sa bude riadiť rozvojová politika EÚ a členských štátov počas nasledujúcich
15 rokov. V novom konsenze sa dôrazne potvrdzuje, že odstránenie chudoby zostáva hlavným
cieľom európskej rozvojovej politiky.
C. Program zmien EÚ
Politický dokument EÚ s názvom Program zmien, ktorý Rada EÚ schválila v máji 2012,
predkladá konkrétne návrhy na zvýšenie vplyvu rozvojovej politiky EÚ. Presadzovanie
ľudských práv, demokracie, zásad právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a inkluzívny
a udržateľný rast sa v ňom stanovujú ako dva základné piliere rozvojovej politiky. V texte
sa tiež uvádza, že zdroje by sa mali zacieliť na „krajiny, ktoré to najviac potrebujú“ vrátane
nestabilných štátov a najmenej rozvinutých krajín. Zavádza sa nová zásada diferenciácie
s cieľom prispôsobiť objemy a nástroje pomoci osobitným potrebám jednotlivých krajín
a výkonnosti ich vlád. Program zmien výrazne ovplyvnil prípravu programov pomoci na
obdobie 2014 – 2020.
D. Účinnosť pomoci a súdržnosť politík
Európska rozvojová politika výslovne podporuje harmonizáciu politík a lepšiu integráciu
partnerských krajín do procesu prideľovania a plánovania finančných prostriedkov. Na tento
účel EÚ prijala v roku 2007 Kódex správania v oblasti komplementárnosti a rozdelenia práce
v rozvojovej politike a v roku 2011 Operačný rámec pre účinnosť pomoci. Toto úsilie je
v súlade s medzinárodnými opatreniami reagujúcimi na Parížsku deklaráciu OECD z roku
2005, ktorá podporuje vlastnú zodpovednosť, harmonizáciu, zosúladenie, výsledky a vzájomnú
zodpovednosť v rozvojovej pomoci. Medzinárodný rámec pre účinnosť pomoci bol zrevidovaný
dvakrát: v Akčnom programe z Akkry (2008) a v Pusanskom partnerstve pre účinnú rozvojovú
spoluprácu (2011). Obidve revízie mali výraznú podporu EÚ. Prvé zasadnutie na vysokej úrovni
Globálneho partnerstva pre účinnú rozvojovú spoluprácu sa uskutočnilo v apríli 2014 v Mexiku
a zameriavalo sa na to, aby sa účinnosť rozvoja stala ústrednou témou agendy po roku 2015.
Druhé zasadnutie na vysokej úrovni sa uskutočnilo v Nairobi v Keni na konci novembra 2016.
V roku 2005 EÚ prijala aj program súdržnosti politík v záujme rozvoja, ktorý sa týkal 12 rôznych
politických oblastí a neskôr bol preskupený do piatich kľúčových oblastí: 1) obchod a financie,
2) riešenie zmeny klímy, 3) zaistenie globálnej potravinovej bezpečnosti, 4) zabezpečenie toho,
aby migrácia znamenala prínos pre rozvoj a 5) posilnenie väzieb a synergií medzi bezpečnosťou
a rozvojom v kontexte globálneho programu budovania mieru. Pokrok EÚ v oblasti súdržnosti
politík v záujme rozvoja hodnotí dvojročná správa Komisie. Najnovšia správa bola zverejnená
v auguste 2015. Parlament sa často venuje tejto téme a má určeného stáleho spravodajcu pre
oblasť súdržnosti politík v záujme rozvoja.
E. Legislatívny a finančný rámec
Nástroje EÚ na financovanie vonkajšej činnosti boli v posledných rokoch výrazne zrevidované
a zracionalizované. V rámci viacročného finančného rámca (VFR) na obdobie 2007 – 2013 EÚ
nahradila 30 programov a 90 rozpočtových riadkov ôsmimi rozvojovými nástrojmi. Vo VFR
2014 – 2020 bola štruktúra týchto nástrojov upravená iba mierne – bol vytvorený nový nástroj
partnerstva (pozri tabuľku 1 nižšie) – došlo však k zmenám, ktoré umožnili, aby bola spolupráca
diferencovanejšia, účinnejšia, jednoduchšia a pružnejšia.
F. Hlavné nástroje financovania vonkajšej činnosti

Tabuľka 1: Prehľad nástrojov financovania vonkajšej činnosti EÚ (VFR 2014 – 2020)
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Nástroj Zameranie Formát Rozpočet
Nástroj financovania
rozvojovej spolupráce
(DCI)

Latinská Amerika, Ázia, Stredná
Ázia, oblasť Perzského zálivu, Južná
Afrika + globálna tematická podpora

zemepisný +
tematický 19,7 mld. EUR

Nástroj európskeho
susedstva (ENI)

16 krajín európskeho susedstva,
Rusko (regionálna a cezhraničná
spolupráca)

zemepisný 15,4 mld. EUR

Nástroj predvstupovej
pomoci (IPA) Balkán a Turecko zemepisný 11,7 mld. EUR

Nástroj partnerstva industrializované krajiny zemepisný 955 mil. EUR
Nástroj pre Grónsko Grónsko zemepisný 184 mil. EUR
Európsky nástroj pre
demokraciu a ľudské
práva (EIDHR)

demokracia a podpora ľudských právtematický 1,3 mld. EUR

Nástroj na podporu
stability a mieru politická stabilita a budovanie mieru tematický 2,3 mld. EUR

Nástroj spolupráce
v oblasti jadrovej
bezpečnosti

jadrová bezpečnosť tematický 225 mil. EUR

Mimo rozpočtu
Európsky rozvojový fond
(ERF)

krajiny AKT a zámorské krajiny
a územia (ZKÚ) zemepisný 29,1 mld. EUR

Vzhľadom na svoj rozsah a zameranie sú pre rozvojovú spoluprácu osobitne významné dva
programy:
Nástroj financovania rozvojovej spolupráce (DCI) je najväčším zdrojom rozvojového
financovania v rámci rozpočtu EÚ. Pokrýva rozvojovú spoluprácu s Latinskou Amerikou,
vybranými krajinami Blízkeho Východu, Južnou Afrikou a Strednou, východnou, južnou
a juhovýchodnou Áziou. DCI má tiež dva tematické programy, ktoré sa vzťahujú na
všetky rozvojové krajiny: program pre celosvetové verejné statky a problémy s rozpočtom
5,1 mld. EUR a program pre organizácie občianskej spoločnosti a miestne orgány s rozpočtom
1,9 mld. EUR. Jednou z najdôležitejších inovácií nástroja rozvojovej spolupráce na obdobie
2014 – 2020 bolo zavedenie zásady diferenciácie. Spolu 16 krajín so strednými príjmami
už nemá nárok na dvojstranné financovanie prostredníctvom grantov EÚ, môže sa však na
ne naďalej vzťahovať regionálna a tematická spolupráca. Na základe rokovaní medzi Radou
a Parlamentom je päť krajín so strednými príjmami (Kuba, Kolumbia, Ekvádor, Peru a Južná
Afrika) považovaných za výnimočné prípady, ktoré majú aj naďalej nárok na spoluprácu.
Turkménsko a Irak, ktoré sa postupne stali krajinami s vyššími strednými príjmami, tiež naďalej
dostávajú bilaterálnu pomoc na základe výnimky.
Európsky rozvojový fond (ERF), ktorý nie je súčasťou rozpočtu EÚ, je najstarším a najväčším
rozvojovým nástrojom EÚ. Zameriava sa na spoluprácu s krajinami AKT a so zámorskými
krajinami a územiami Únie. Jeho kľúčovými oblasťami sú hospodársky rozvoj, sociálny
a ľudský rozvoj a regionálna spolupráca a integrácia. Pre 11. ERF sú k dispozícii prostriedky vo
výške 29,1 mld. EUR vrátane 24,3 mld. EUR na národnú a regionálnu spoluprácu, 3,6 mld. EUR
na spoluprácu vnútri AKT a 1,1 mld. EUR na Investičný nástroj AKT. Finančné prostriedky sa
prideľujú na základe systému postupného plánovania, pri ktorom sa partnerské krajiny podieľajú
na určovaní priorít a projektov spolupráce.
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Zaradenie ERF (alebo jeho nástupcu) do rozpočtu EÚ by viedlo k zvýšeniu súdržnosti politiky
a na ERF by sa tiež uplatňoval iný proces schvaľovania, konkrétne spolurozhodovací postup,
ktorý si vyžaduje schválenie zo strany Parlamentu, čím by sa zlepšila demokratická kontrola (pre
viac informácií o úlohe Parlamentu pozri ďalej v texte). Na druhej strane by takéto zaradenie do
rozpočtu prinieslo ďalšie administratívne kroky spojené s vyplácaním finančných prostriedkov,
čo by mohlo ohroziť dlhoročné dohody o spoločnom riadení rozvojových fondov AKT – EÚ
a viesť k zníženiu prostriedkov do ERF z členských štátov.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

— Právny rámec. Z právneho hľadiska sa v článku 209 ZFEÚ hovorí, že Parlament a Rada
„v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijmú opatrenia potrebné na uskutočňovanie
politiky v oblasti rozvojovej spolupráce“. To stavia oba orgány na spoločnú úroveň
a umožňuje, aby bol rozvoj jednou z mála oblastí zahraničnej politiky, v ktorých
má Parlament takéto právomoci. Rokovaním o regulácii nástrojov EÚ pre vonkajšie
financovanie, konkrétne nástroja rozvojovej spolupráce, sa zdôraznil význam činnosti
Parlamentu ako spoluzákonodarcu, čo viedlo k vytvoreniu nových mechanizmov na
posilnenie parlamentnej kontroly. V roku 2014 Komisia a Výbor Európskeho parlamentu
pre rozvoj prvýkrát viedli strategický dialóg, čo Parlamentu umožnilo zúčastniť sa na
procese rozhodovania o programových dokumentoch nástroja rozvojovej spolupráce.

— Dohľad Parlamentu nad vykonávaním politiky. Parlament mal historicky veľmi malú
kontrolu nad vykonávaním rozvojovej politiky. Získal však právo spochybniť rozhodnutie
Komisie, a dokonca aj vzniesť námietky voči vykonávacím rozhodnutiam, ak sa domnieva,
že návrhy podporujú iné oblasti ako rozvoj (napr. obchod, boj proti terorizmu atď.),
alebo ak sa domnieva, že Komisia prekračuje svoje právomoci. Parlament tiež vykonáva
kontrolu prostredníctvom pravidelných formálnych a neformálnych diskusií o jednotlivých
politikách s Komisiou. Kontrola nad ERF sa vykonáva na základe procesu politickej
kontroly programových dokumentov ERF vo Výbore pre rozvoj a prostredníctvom
Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ.

— Rozpočtový orgán. Na základe Lisabonskej zmluvy sú Parlament a Rada spoločným
rozpočtovým orgánom Únie. V prípade sedemročného VFR si Rada ponecháva primárnu
rozhodovaciu právomoc, ale vyžaduje sa súhlas Parlamentu pri schvaľovaní rámca
(článok 312 ZFEÚ). V prípade ročného rozpočtu sa v článku 314 ZFEÚ ustanovuje postup,
ktorý zahŕňa jedno čítanie v Parlamente a jedno čítanie v Rade. Po ukončení týchto čítaní
môže Parlament rozpočet schváliť alebo zamietnuť. V oblasti medzinárodnej spolupráce
sleduje Výbor pre rozvoj Európskeho parlamentu rokovania o rozpočte a podáva konkrétne
návrhy týkajúce sa rozpočtových riadkov, ktoré patria do jeho pôsobnosti. Parlament však
nemá oficiálnu rozpočtovú právomoc v oblasti ERF, pretože celková výška prostriedkov
a ich rozdelenie sa prerokúvajú na medzivládnej úrovni medzi Radou a Komisiou,
pričom Parlament má iba poradnú úlohu. Okrem toho má Parlament právo udeliť Komisii
absolutórium v súvislosti s rozpočtom EÚ aj s ERF.

Valérie Ramet
09/2017
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