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VŠEOBECNÝ PREHĽAD ROZVOJOVEJ POLITIKY

Rozvojová politika je ťažiskom vonkajších politík Európskej únie. Zameriava sa na
zníženie a napokon aj odstránenie chudoby a je ústredným prvkom reakcie EÚ na
program OSN Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (Agenda 2030). Medzi jej ciele
patrí podpora udržateľného rastu, ochrana ľudských práv a demokracie, dosiahnutie
rodovej rovnosti, podpora mieru a inkluzívnych spoločností a riešenie výziev v oblasti
životného prostredia a klímy. EÚ pôsobí na celosvetovej úrovni a je najväčším
svetovým darcom v oblasti rozvojovej pomoci. Účinné poskytovanie pomoci uľahčuje
spolupráca s členskými štátmi EÚ a zosúladenie s Agendou 2030.

PRÁVNY ZÁKLAD

— Článok 21 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ): 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 (pre skupinu afrických, karibských a tichomorských štátov
– AKT[1]), ktorá zostáva v platnosti, kým nenadobudne platnosť jej nástupnícka
dohoda – nedávno uzavretá dohoda o partnerstve medzi EÚ a Afrikou, Karibikom
a Tichomorím.

POLITICKÝ RÁMEC

Európska únia podporuje rozvojové krajiny presadzovaním udržateľného rozvoja
a stability. Dlhodobým cieľom je odstrániť chudobu, čo je cieľ, ktorý bol kľúčový
pre vonkajšie politiky EÚ od zriadenia Európskeho rozvojového fondu (ERF) podľa
Rímskej zmluvy z roku 1957. ERF bol zriadený na podporu osobitného vzťahu s
bývalými kolóniami v regiónoch AKT. Je stále funkčný a pokrýva aj obchod. Od
1. januára 2021 sa rozvojová pomoc EÚ poskytuje prostredníctvom širokého Nástroja
susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce: NDICI – Globálna Európa (pozri
podrobnosti nižšie).
EÚ a jej členské štáty sú spolu najväčším poskytovateľom pomoci na svete, pričom
v roku 2020 poskytli 66,8 miliardy EUR v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci. Rozvojová
spolupráca je spoločnou kompetenciou EÚ: Únia môže vykonávať spoločnú rozvojovú
politiku za predpokladu, že nebráni členským štátom vo výkone ich vlastných

[1]Skupina zmenila svoj názov na Organizáciu afrických, karibských a tichomorských štátov v apríli 2020.
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právomocí v tejto oblasti. Úroveň spolupráce je taká, že rozvojové agentúry členských
štátov často realizujú programy financované z prostriedkov EÚ.
EÚ sa stala medzinárodným lídrom v oblasti súdržnosti politík a usiluje sa o začlenenie
rozvojových cieľov do všetkých svojich politík, ktoré majú vplyv na rozvojové krajiny. Na
tento účel prijala v roku 2005 politický záväzok týkajúci sa súdržnosti politík v záujme
rozvoja. V roku 2009 bol tento záväzok zoskupený do piatich 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 správa Európskej
komisie (Komisie), ktorá bola vydávaná každé dva roky, teraz menej často. Najnovšia
správa bola zverejnená v januári 2019. Výbor Európskeho parlamentu pre rozvoj má
od roku 2010 stáleho spravodajcu pre súdržnosť politík v záujme rozvoja. Tento post v
súčasnosti zastáva Janina Ochojska (Európska ľudová strana, Poľsko).
Rozvojová pomoc je obmedzený zdroj. EÚ je preto zameraná na účinnosť pomoci
a podporuje úzke vzťahy s partnerskými krajinami pri plánovaní a vykonávaní
rozvojových opatrení. EÚ prijala v roku 2007 v tomto zmysle 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
prostredníctvom Akčného programu z Akkry (2008) a Pusanského partnerstva pre
účinnú rozvojovú spoluprácu (2011). Po prijatí cieľov OSN v oblasti udržateľného
rozvoja boli vo výslednom nairobskom dokumente (2016) prijaté ďalšie záväzky.
A. Program OSN Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj
EÚ sa aktívne zúčastnila na vypracúvaní Agendy 2030, v ktorej sa stanovuje nový
globálny rámec pomoci pri odstraňovaní chudoby a dosahovaní udržateľného rozvoja
a ktorá zahŕňa zásady „na nikoho nezabudnúť“ a „prednostne riešiť potreby tých, ktorí
najviac zaostávajú“. Program bol schválený v septembri 2015 v New Yorku a nadväzuje
na miléniové rozvojové ciele prostredníctvom nového súboru 17 cieľov v oblasti
udržateľného rozvoja so zameraním na hospodárske, sociálne, environmentálne
a správne ciele, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030. EÚ a jej členské štáty prvýkrát
predložili spoločnú súhrnnú správu na politickom fóre OSN na vysokej úrovni pre
udržateľný rozvoj v septembri 2019. Dokument bol zameraný na opatrenia EÚ na
realizáciu Agendy 2030 a bude sa vydávať každé štyri roky.
B. Nový Európsky konsenzus o rozvoji a program zmien EÚ
Po schválení Agendy 2030 sa EÚ dohodla na revidovanej verzii Európskeho konsenzu
o rozvoji z roku 2005, ktorý sa opieral o miléniové rozvojové ciele. Nový konsenzus
stanovuje hlavné zásady v oblasti cieľov udržateľného rozvoja a prístup, ktorým sa
bude EÚ a jej členské štáty riadiť v snahe o ich dosiahnutie vo vzťahu k rozvojovým
krajinám Hoci sa konsenzus zameriava predovšetkým na rozvojovú politiku, pokrýva
aj opatrenia v rámci iných politík, a to pri uplatňovaní zásady súdržnosti politík v
záujme rozvoja. Odstránenie chudoby zostáva hlavným cieľom rozvojovej politiky EÚ.
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Konsenzus podpísali 7. júna 2017 predseda Európskeho parlamentu (Parlament),
predseda vlády Malty v mene Rady EÚ (Rada) a členských štátov, predseda
Komisie a podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci
a bezpečnostnú politiku.
Oznámením Komisie z roku 2016 s názvom Ďalšie kroky smerom k udržateľnej
budúcnosti Európy: Európske opatrenia zamerané na udržateľnosť sa ciele
udržateľného rozvoja začleňujú do rámca politiky EÚ a jej súčasných priorít. Pokiaľ
ide o pôsobenie EÚ za hranicami, Únia sa opätovne zaviazala k cieľu vyčleniť 0,7 %
svojho hrubého národného dôchodku (HND) na rozvojovú pomoc, tentoraz do roku
2030, a to s podielom pre najmenej rozvinuté krajiny vo výške 0,15 – 0,20 % HND. To
odráža záväzky prijaté v akčnom programe z Addis Abeby o financovaní rozvoja (ktorý
bol schválený na konferencii OSN v roku 2015) a je neoddeliteľnou súčasťou Agendy
2030. V roku 2020 predstavovala kolektívna oficiálna rozvojová pomoc EÚ (z EÚ a jej
členských štátov) 0,50 % HND EÚ.
C. Legislatívny a finančný rámec
V dôsledku vytvorenia nástroja NDICI – Globálna Európa sa zmenil prístup EÚ
k financovaniu vonkajšej činnosti (pozri tabuľku 1). Po predložení návrhu nariadenia
Komisie zo 14. júna 2018, ktorým sa tento nástroj zriaďuje, a následných trojročných
rokovaniach s Radou a Parlamentom nadobudlo nariadenie účinnosť 14. júna 2021.
Uplatňuje sa so spätnou účinnosťou od 1. januára 2021.
NDICI – Globálna Európa je významnou inováciou a v súčasnosti predstavuje hlavný
finančný nástroj pre vonkajšiu činnosť EÚ s celkovou výškou pridelených prostriedkov
79,5 miliardy EUR (v bežných cenách) na roky 2021 – 2027. Tento nástroj zjednodušuje
štruktúru vonkajšieho financovania EÚ (zlúčením predchádzajúcich programov vrátane
nástroja rozvojovej spolupráce, nástroja európskeho susedstva, nástroja partnerstva,
európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva, Európskeho fondu pre udržateľný
rozvoj a nástroja na podporu stability a mieru). Pokrýva spoluprácu so všetkými
krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, s výnimkou krajín spojených s predvstupovým
procesom EÚ (na západnom Balkáne) a Turecka.
Nástroj NDICI – Globálna Európa tvoria tri hlavné piliere:

a. geografický, pozostávajúci z programov pre krajiny (východného
a južného) európskeho susedstva, subsaharskej Afriky, Ázie a Tichomoria,
Ameriky a Karibiku. Tieto programy sa okrem iných prierezových otázok
zameriavajú na oblasti spolupráce, ako je dobrá správa vecí verejných,
odstránenie chudoby, migrácia, životné prostredie a zmena klímy, rast
a zamestnanosť alebo bezpečnosť a mier. Do tohto piliera smeruje väčšina
prostriedkov nástroja NDICI – Globálna Európa;

b. tematický, pozostávajúci z programov, ktoré celosvetovo pokrývajú oblasť
ľudských práv a demokracie, organizácií občianskej spoločnosti, stability
a mieru a globálnych výziev;

c. pilier rýchlej reakcie, ktorý umožňuje financovanie kapacít rýchlej reakcie
na krízové riadenie, predchádzanie konfliktom a budovanie mieru. Cieľom
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týchto akcií je napríklad prepojiť humanitárne a rozvojové úsilie, zvýšiť
odolnosť krajín postihnutých krízou alebo riešiť priority zahraničnej politiky.

NDICI – Globálna Európa, ktorý je koncipovaný aj ako flexibilný nástroj, obsahuje
dodatočnú rezervu na financovanie vznikajúcich výziev a priorít (napríklad reakcie
na nepredvídané okolnosti, migračné tlaky, krízové/pokrízové situácie alebo nové
iniciatívy EÚ/medzinárodné iniciatívy).
D. Rozdelenie výdavkov nástroja NDICI – Globálna Európa
Nástroj NDICI – Globálna Európa poskytuje najväčší podiel prostriedkov na vonkajšiu
činnosť v rámci celkového rozpočtu vo výške 79,5 miliardy EUR (na obdobie 2021
– 2027). Geografické programy dostávajú zhruba 75 % finančných prostriedkov
a tematické programy 8 %. Okrem toho je 12 % vyhradených na rezervu určenú pre
vznikajúce výzvy a priority a 4 % na „činnosti rýchlej reakcie“. Zostávajúca časť vo
výške približne 2 % je určená na výdavky na podporu.

Finančné alokácie pre trojpilierovú štruktúru NDICI –
Globálna Európa (ako sa uvádza v návrhu rozpočtu na

rok 2022) sú nasledujúce (údaje sú uvedené v miliónoch):

Geografické programy 9 278,6
– Európske susedstvo 2 393,7
– Subsaharská Afrika 3 301,7
– Ázia a Tichomorie 927,1
– Amerika a Karibik 354,2
– Erasmus+ a príspevok z NDICI – Globálna Európa 296,7
– NDICI – Globálna Európa – rezervy spoločného rezervného fondu 2 005,2
Tematické programy 969,4
– Ľudské práva a demokracia 207,8
– Organizácie občianskej spoločnosti 207,9
– Stabilita a mier 137,9
– Globálne výzvy 415,7
Činnosti rýchlej reakcie 484,4
– Reakcia na krízu 268,4
– Odolnosť 165,3
– Potreby zahraničnej politiky 50,7
Rezerva na vznikajúce výzvy a priority 1 463,3

V budúcnosti bude nástroj NDICI – Globálna Európa podporovať aj rozsiahle projekty
financované v rámci iniciatív Tímu Európa, ktoré združujú finančné príspevky EÚ, jej
členských štátov a finančných inštitúcií, ako sú Európska investičná banka a Európska
banka pre obnovu a rozvoj. Podpora Tímu Európa, ktorá sa začala 8. apríla 2020,
pomohla partnerským krajinám EÚ vyrovnať sa s pandémiou COVID-19.
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ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

— Právny rámec: V článku 209 ZFEÚ sa uvádza, že Parlament a Rada „v súlade
s riadnym legislatívnym postupom prijmú opatrenia potrebné na uskutočňovanie
politiky v oblasti rozvojovej spolupráce“.

— Parlamentná kontrola nad vykonávaním politiky: Parlament má právo klásť Komisii
otázky a vzniesť námietky voči vykonávacím rozhodnutiam, ak sa domnieva,
že Komisia prekračuje svoje právomoci. Parlament sa tiež usiluje uplatňovať
svoj vplyv prostredníctvom pravidelných formálnych a neformálnych diskusií
s Komisiou o jednotlivých politikách. V rámci nástroja NDICI – Globálna Európa
vedie Parlament dvakrát ročne geopolitický dialóg s Komisiou.

— Rozpočtový orgán: Parlament a Rada sú spoločným rozpočtovým orgánom EÚ.
V prípade sedemročného viacročného finančného rámca EÚ si Rada ponecháva
primárnu rozhodovaciu právomoc, ale pri jeho schvaľovaní sa vyžaduje súhlas
Parlamentu (článok 312 ZFEÚ). Pokiaľ ide o ročný rozpočet, v článku 314 ZFEÚ
sa ustanovuje postup, ktorý zahŕňa jedno čítanie v Parlamente a jedno čítanie
v Rade. Po ukončení týchto čítaní môže Parlament rozpočet schváliť alebo
zamietnuť. Čo sa týka medzinárodnej spolupráce, Výbor Európskeho parlamentu
pre rozvoj sleduje rokovania o rozpočte a predkladá konkrétne návrhy týkajúce sa
rozpočtových riadkov, ktoré patria do jeho pôsobnosti.

Amelia Padurariu
09/2022
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