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Úvod

Soudržnost politik ve prospěch rozvoje má pro rozvojový svět i Evropu ten nejvyšší možný 
význam. První příčina je nedílně spjata s konceptem. Zatímco politika rozvoje obecně by se 
podle definice sama měla stát časem nadbytečnou, soudržnost politik ve prospěch rozvoje 
zůstane výzvou tak dlouho, dokud budou mít evropské politiky vnější dopad!

Soudržnost politik ve prospěch rozvoje má taktéž politické příčiny. Za prvé by Evropská unie 
(EU) mohla s rozvojovými zeměmi (po jejichž nerostném bohatství prahneme, nikoli naopak) 
vytvořit skutečná partnerství. Za druhé by soudržnost politik ve prospěch rozvoje mohla 
osvobodit politiku rozvoje od její úlohy „opravárenské stanice“. A za třetí, rozvojové země a 
EU budou těžit z rozvoje soudržnosti, jelikož vlády a společnosti rozvojových zemí tak 
dostanou příležitost samostatně se podílet na úspěších a být za ně také odpovědné.

V uplynulých dvou letech se vykonalo mnoho, aby byly příslušné politiky EU uvedeny do 
souladu s hlavními principy soudržnosti politik ve prospěch rozvoje. Evropský parlament 
(EP) zřídil funkci stálého zpravodaje pro soudržnost politik ve prospěch rozvoje. Nicméně 
zefektivňování politik je ze své podstaty obtížné a ještě zbývá vyřešit mnoho problémů.

Institucionální rámec pro uplatňování soudržnosti politik ve prospěch rozvoje

Evropský konsensus o rozvoji a článek 208 SFEU by se měly stát rámcem pravidel pro 
soudržnost politik ve prospěch rozvoje. Agenda pro změnu zvrátila koncept soudržnosti 
politik ve prospěch rozvoje. Tato skutečnost je zjevná ze dvou důvodů. Za prvé, dokument ani 
nezmiňuje tři politiky EU, které mají největší dopad na rozvojové země (tzn. obchodní 
politiku, zemědělskou politiku a politiku rybolovu Unie, z nichž dvě jsou v současnosti 
předmětem důkladné revize). Za druhé, Agenda pro změnu, jednostranně přijatá Komisí a 
Radou, je v návrhu nového nástroje rozvojové spolupráce představována jakožto ekvivalent 
Evropského konsensu, pokud jde o rámec pravidel, která budou regulovat nový nástroj 
rozvojové spolupráce, a tudíž také rozvojovou politiku EU v letech 2014–2020.

Do jakéhokoli pokusu o revizi základních směrů a principů rozvojové politiky Unie by měly 
být zapojeny orgány, které umožnily rozvojovou politiku vytvořit.

Vysoká představitelka by měla vzít na vědomí svou úlohu při realizaci soudržnosti politik ve 
prospěch rozvoje prostřednictvím Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ), zejména tedy 
jejích delegací. Měla by učinit prohlášení, v němž by soudržnost politik ve prospěch rozvoje 
označila za jasnou prioritu ESVČ, a měla by v jejích delegacích zřídit kontaktní místa pro 
soudržnost politik ve prospěch rozvoje, která by úzce spolupracovala s nevládními 
organizacemi, organizacemi občanské společnosti a dalšími místními zúčastněnými stranami. 
Na všech úrovních orgánů, včetně ESVČ, musí být k dispozici odborníci na rozvojovou 
politiku a její postupy. Lze uvažovat i o zavedení přísných pokynů pro delegace ohledně 
poskytování poradenství evropským investorům v souladu se zásadami soudržnosti politik ve 
prospěch rozvoje.

„Aktérství EU“ bylo jako koncept působení EU na mezinárodní úrovni zavedeno s cílem výšit 
viditelnost činností EU. Tato skutečnost činí soudržnost politik ve prospěch rozvoje ještě 
důležitější, neboť každý negativní dopad bude více spojován s EU. „Aktérství EU“ by však 
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nemělo být v rozporu s dalšími cíli rozvojové politiky, které formulovala EU, např. s vlastní 
odpovědností. 

Taktéž bude nezbytné zvýšit povědomí o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje v samotných 
rozvojových zemích. V zásadě by bylo užitečné, aby kontaktní místa pro soudržnost politik ve 
prospěch rozvoje byla zřízena také v rozvojových zemích. Došlo by tak ke zlepšení výměny 
mezi EU a rozvojovými zeměmi a tato skutečnost by mohla také napomoci řešení problémů, 
které nespadají do pravomocí EU, např. využívání příjmů a daní z přírodních zdrojů a s nimi 
souvisejících plateb na podporu sociálního začlenění. 

Kontrola plnění zásad soudržnosti politik ve prospěch rozvoje je základem pro posouzení 
dopadu politik EU za jejími hranicemi. Vzhledem ke komplexní povaze této problematiky 
však dodnes neexistuje společná metodika pro měření nákladů, které s sebou nese 
nesoudržnost. Jedním z řešení by mohlo být doplnit koncept „účinnosti pomoci“ o koncept 
„účinnosti rozvoje“, neboť toto východisko je pro posuzování soudržnosti politik ve prospěch 
rozvoje vhodnější. „Účinnost pomoci“ bez „účinnosti rozvoje“ je jako taktika bez strategie. 

V posuzování dopadů prováděném Evropskou komisí (EK) stále zůstává prostor pro další 
zlepšení. Výbor EK pro posuzování dopadů se v současnosti zaměřuje na tři oblasti – dopady 
na životní prostředí a sociální a hospodářské dopady. Tento výběr by měl také zahrnovat 
vnější dopady politik EU. Totéž platí pro útvar, který pro stejný účel právě zřizuje EP. 

V rámci vlastních pravomocí by měl EP přijmout další opatření pro institucionální posílení 
soudržnosti politik ve prospěch rozvoje.  Jednou z možností je, aby výbor pro rozvoj 
institucionalizoval pravidelnou výměnu s kontaktními místy zřízenými v rámci soudržnosti 
politik ve prospěch rozvoje v členských státech. Také by mohlo být vhodné formalizovat 
zapojení dalších výborů, které jsou pro soudržnost politik ve prospěch rozvoje důležité, např. 
tím, že v rámci těchto výborů budou ustavena kontaktní místa. Další možností by mohlo být 
zavedení povinnosti výboru DEVE vyjadřovat se k soudržnosti politik ve prospěch rozvoje ve 
svých zprávách vypracovávaných v reakci na podněty EK. 

Financování rozvoje

Z hlediska soudržnosti politik ve prospěch rozvoje by mohlo být užitečné následující –
omezení počtu rozpočtových položek a zavedení pravidel pro využívání společného nástroje 
pro rozvojovou spolupráci a Evropského rozvojového fondu, zefektivnění schvalovacích 
postupů, zejména co se týče méně rozsáhlých činností nebo ročních akčních plánů v situaci, 
kdy již byly schváleny plány víceleté, a větší účast delegací při vypracovávání regionálních a 
tematických programů s cílem učinit toky pomoci předvídatelnějšími. 

EK ve svém sdělení z června 2011 o víceletém finančním rámci navrhla rozšíření kontrolních 
pravomocí z Evropského rozvojového fondu na EP. Nyní se zdá, že EK od svého návrhu 
upustila, neboť se v legislativním návrhu týkajícím se nového Evropského rozvojového fondu 
neobjevuje.

Obchod

Příprava dvou samostatných zpráv EK o obchodě obecně a o obchodě a rozvoji byla 
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z pohledu soudržnosti politik ve prospěch rozvoje promrhanou příležitostí.

Nový všeobecný systém preferencí předložený EK se již nevztahuje na země s vysokými 
příjmy ani na země s vyššími středními příjmy. Nevztahoval by se proto již na většinu zemí 
Latinské Ameriky, většinu karibských ostrovů a některé africké země. Režim všeobecných 
celních preferencí však budou na druhou stranu, i když jen dočasně, nadále využívat i natolik 
silné ekonomiky, jako je Indie, Čína, Indonésie a Thajsko. Používání hrubého domácího 
produktu na obyvatele jakožto jediného kritéria způsobilosti těžit z všeobecného systému 
preferencí je tedy zjevně nespravedlivé. Je třeba vyřešit také problémy v oblasti evropského 
partnerství a dohod o volném obchodu, např. pokud jde o vyřazení 18 zemí z nařízení o 
přístupu na trh. 

Evropská unie by se měla pokusit dát nový impuls pro vytvoření systému zadávání veřejných 
zakázek na základě principu udržitelnosti na mezinárodní úrovni s cílem dosáhnout uvolnění 
podpory a rozvojových úvěrů při současné podpoře systémů zadávání zakázek v partnerských 
zemích či upřednostňování zadávání veřejných zakázek na místní a regionální úrovni. 

SZP, zajišťování potravin a politika rybolovu

Z hlediska rozvojové politiky by bylo vhodné doporučit naprosto jinou SZP, než jakou 
představují reformní návrhy EK. I když bylo v rámci minulých reforem SZP řešeno mnoho 
nesrovnalostí, pokračuje tento trend i ve stávajících návrzích EK. Podpora pro zemědělské 
podniky je již převážně oddělena od produkce a úloha mechanismů tržní intervence a 
vývozních náhrad byla výrazně omezena.

Některé přetrvávající problémy však nelze řešit v rámci probíhající reformy SZP, jedná se 
např. o otázku posílení dodavatelských řetězců mezi EU a zeměmi AKT a dodavatelských 
řetězců v rámci samotných zemí AKT. V rozvojových zemích by se mělo podporovat užívání 
moderních nástrojů řízení trhu, jako jsou transparentnost, budování kapacit, výměna informací 
v otázkách norem, technické regulace nebo podpory při smluvních jednáních.

Má-li se prohloubit soudržnost politik ve prospěch rozvoje, je třeba založit vyjednávání dohod 
o rybolovu na prioritách signatářských zemí, kterými jsou náležitý rozvoj rybářského odvětví 
i země jako takové. EP by měl dopady takovéto politiky důkladně sledovat.

Změna klimatu

Změna klimatu není samostatným problémem týkajícím se soudržnosti politik ve prospěch 
rozvoje, nýbrž jedním z prvků, které zasahují do vícera oblastí, a jako takový je třeba jej 
zohlednit ve všech ostatních politických sférách s cílem míru soudržnosti politik ve prospěch 
rozvoje zvýšit. 

Je třeba soustředit pozornost na maximální soudržnost mezi politikami EU zaměřenými na 
změnu klimatu a rozvojovými cíli EU, zejména co se týče používaných prostředků a nástrojů, 
neočekávaných negativních vedlejších účinků některých politik a dalšího vývoje či přínosů, 
které má pro rozvojové země přizpůsobení se změnám klimatu. Další příležitostí pro učinění 
těchto kroků bude konference Rio+20, na níž se budou projednávat tato témata: a) zřízení 
zeleného hospodářství v kontextu udržitelného rozvoje a vymýcení chudoby a b) zřízení 
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institucionálního rámce pro udržitelný rozvoj.

Změnu klimatu a její negativní vlivy je třeba vnímat jako rozvojové téma, které má genderové 
dopady na všechny důležité oblasti (sociální, kulturní, hospodářské a politické). Investice do 
vzdělávání zaměřeného na udržitelný rozvoj, včetně boje proti změně klimatu, jsou oblastí, 
kde může rozvojová pomoc splnit několik cílů naráz, zejména pokud se zaměří na ženy. 

EK dosud nepředložila návrh modelu pro měření dopadu nepřímé změny využívání půdy. Bez 
tohoto modelu je obtížné adekvátně zhodnotit dopad politik EU v této oblasti.

Cíl soudržnosti politik ve prospěch rozvoje by měl být zohledněn také v připravované zprávě 
o provádění nové politiky v oblasti sociální odpovědnosti podniků. 

Migrace

Pokud je sdělení s názvem Globální přístup k migraci a mobilitě 2011 vypracováno v souladu 
se zásadami soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, mělo by být schváleno. Již zpráva EK 
z roku 2009 o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje zdůraznila, že „zavádění podmíněnosti 
pomoci není účinným způsobem, jak problém vyřešit, a že nejlepší metodou je globální 
přístup.“

Větší pozornost by měla být věnována plnému začlenění migrantů do přijímající společnosti a 
podpoře jejich integrace na místní úrovni, včetně integrace na pracovních trzích. Dále je 
nezbytné zapojit diasporu jakožto aktéra rozvoje v oblastech usnadnění převodů finančních 
prostředků, boje proti  odlivu mozků a plýtvání mozky a vytvoření návrhů týkajících se práce 
migrantů, přičemž budou zohledněny jak potřeby zemí původu, tak zemí určení a migrantů. 
Rovněž se zdá, že obyvatelé EU nemají  o migraci dostatek informací, nebo že jsou jejich 
informace v tomto směru zkreslené. Toto téma je často předmětem volebních politik. 

Další témata, kterými by se připravovaná zpráva o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje 
měla zabývat, jsou vlastnická práva, zdraví, ženy, vzdělávání a rozpočtová podpora.

Závěr

Mnoho nesrovnalostí je důkladně popsáno. Hlavním problémem je nedostatek politické vůle 
v případech, kdy se zájmy rozvojových a rozvinutých zemí dostanou do zdánlivého sporu. 
S takovýmto zjevným střetem zájmů se lze vyrovnat, ačkoli vyžaduje dlouhou časovou 
perspektivu. 

A právě zde by mohly být k užitku soudržnosti politik ve prospěch rozvoje významné změny 
na mezinárodní politické scéně. Za prvé jsou důvodem pro to, aby politici přijímali svá 
rozhodnutí  s ohledem na jejich dlouhodobý dopad. V opačném případě totiž mohou jen 
chránit některé méně významné krátkodobé zájmy, což by pro EU bylo z dlouhodobé 
perspektivy rozhodně nevýhodné, neboť globální rozvoj je v jejím vlastním zájmu. Nejen 
proto, že si přejeme mít v budoucnu dobré vztahy s rozvojovými zeměmi, ale zejména proto, 
že potřebujeme jejich rozvíjející se trhy a jejich zdroje. 

Dalším problémem je to, že často pouhé povědomí ke změně politiky nestačí. Římský klub 
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vydal svou zprávu téměř před 40 lety. My však stále čelíme stejným výzvám, protože lidé 
mají tendenci lpět na starých zvycích a výsadách. A soudržnost politik ve prospěch rozvoje se 
potýká se stejným problémem! A významné změny v mezinárodní politice mohou pomoci 
právě v této oblasti. Staré jistoty se rozpadají a náhle se objeví prostor pro nové porozumění a 
neotřelé způsoby, jak na realitu pohlížet. 

Soudržnost politik ve prospěch rozvoje se nakonec prosadí – jednoduše z toho důvodu, že její 
argumenty jsou lepší a udržitelnější. Pouze politiky, které jsou v souladu se zásadami 
soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, jsou použitelné i v budoucnu!

Hodnocení, že soudržnost politik ve prospěch rozvoje dospěla do slepé uličky a že nadšení 
s ní související se poněkud vytratilo, je do jisté míry pravdivé. Z dlouhodobého hlediska bude 
EU muset přemýšlet o způsobech, jak pozvednout soudržnost politik ve prospěch rozvoje na 
novou úroveň. Jednou z možností by mohlo být přetvoření útvaru pro vnější činnost v útvar 
pro vnější soudržnost, jehož hlavními cíli by byl globální rozvoj a bezpečnost. Totéž by se 
týkalo Výboru pro zahraniční věci. Tato opatření by mohla být způsobem, jak zajistit, aby 
soudržnost politik ve prospěch rozvoje byla na všech úrovních rozhodovacího procesu brána 
vážně. Takovýto velký krok by samozřejmě vyžadoval rozsáhlý výzkum a intenzivní debaty 
se všemi zúčastněnými stranami, ale zato by mohl zajistit, aby se soudržnosti politik ve 
prospěch rozvoje věnovala náležitá pozornost.


