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Wprowadzenie

Spójność polityki na rzecz rozwoju ma fundamentalne znaczenie zarówno dla krajów 
rozwijających się, jak i dla Europy. Pierwszy powód tkwi w naturze samej koncepcji. Choć 
polityka rozwojowa powinna zasadniczo z definicji stawać się zbyteczna, spójność polityki na 
rzecz rozwoju pozostanie wyzwaniem tak długo, jak unijne polityki będą wywoływać skutki 
poza granicami UE!

Ale spójność polityki na rzecz rozwoju wymagana jest również ze względów politycznych. Po 
pierwsze, Unia Europejska (UE) mogłaby nawiązać realne partnerstwa z krajami 
rozwijającymi się (to my pożądamy zasobów tych krajów, a nie odwrotnie). Po drugie, 
spójność polityki na rzecz rozwoju uwolniłaby politykę rozwojową od miana środka 
naprawczego. Po trzecie, kraje rozwijające się i UE odniosłyby korzyści ze spójności 
rozwoju, ponieważ rządy i społeczeństwa krajów rozwijających się otrzymują dzięki niej 
zarówno szansę na samodzielne osiąganie sukcesów, jak i obowiązek takiego działania.

W ciągu ostatnich dwóch lat podjęto wiele starań w celu dostosowania odpowiednich polityk 
UE do wymogów spójności polityki na rzecz rozwoju. Parlament Europejski (PE) również 
podjął w tym zakresie działania i mianował stałego sprawozdawcę odpowiedzialnego za 
spójność polityki na rzecz rozwoju. Uzgadnianie polityk jest jednak z natury trudne i wiele 
kwestii nadal wymaga uwagi.

Instytucjonalne ramy spójności polityki na rzecz rozwoju

Konsensus europejski w sprawie rozwoju i art. 208 TFUE nadal powinny tworzyć 
doktrynalne ramy spójności polityki na rzecz rozwoju. Koncepcja spójności polityki na rzecz 
rozwoju została jednak zmodyfikowana w Programie działań na rzecz zmian. Jest to 
oczywiste z dwóch powodów. Po pierwsze, w dokumencie tym nawet nie wspomniano o 
trzech politykach Unii wywierających największy wpływ na kraje rozwijające się (tj. polityka 
handlowa, polityka rolna i polityka rybołówstwa UE, z których dwie są obecnie gruntownie 
reformowane). Po drugie, Program działań na rzecz zmian, przyjęty jednostronnie przez 
Komisję i Radę, przedstawiony jest – we wniosku w sprawie nowego instrumentu 
finansowania współpracy na rzecz rozwoju – jako równoważny konsensusowi europejskiemu 
pod względem ram doktrynalnych, które będą określały kierunek nowego instrumentu 
finansowania, a przez to i polityki rozwojowej UE na lata 2014–2020.

W każdą próbę zmiany podstawowych kierunków i zasad unijnej polityki rozwojowej 
powinny być zaangażowane instytucje, które zezwoliły na jej powstanie.

Ponadto wysoka przedstawiciel powinna uznać swoją rolę w urzeczywistnianiu spójności 
polityki na rzecz rozwoju za pośrednictwem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 
(ESDZ), a zwłaszcza jej delegatur. Powinna ona wydać oświadczenie, w którym określi się 
spójność polityki na rzecz rozwoju jako wyraźny priorytet ESDZ, i ustanowić w delegaturach 
tej służby punkty kontaktowe ds. spójności polityki na rzecz rozwoju, które będą mogły ściśle 
współpracować z organizacjami pozarządowymi, organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego i innymi lokalnymi zainteresowanymi stronami. Urzędnicy na wszystkich 
szczeblach instytucjonalnych, w tym urzędnicy ESDZ, powinni mieć fachową wiedzę na 
temat teorii i praktyki w odniesieniu do polityki rozwojowej. Delegatury mogłyby również 
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korzystać ze szczegółowych wytycznych dotyczących doradzania inwestorom w Europie, 
które uwzględniałyby spójność polityki na rzecz rozwoju.

Aby zwiększyć widoczność działań UE wprowadzono koncepcję actorness (oznaczającą 
zdolność do podejmowania aktywnego i celowego działania w stosunku do innych jednostek 
na forum międzynarodowym). Przez to jeszcze bardziej rośnie znaczenie spójności polityki na 
rzecz rozwoju, gdyż każdy negatywny skutek będzie kojarzony jeszcze bardziej z UE. 
Koncepcja actorness nie powinna być jednak sprzeczna z innymi aspektami polityki 
rozwojowej określonymi przez UE, wśród których można wymienić, na przykład, 
odpowiedzialność kraju za własny rozwój. 

Dlatego konieczne będzie również zwiększanie wiedzy na temat spójności polityki na rzecz 
rozwoju w samych krajach rozwijających się. Zasadniczo dobrze byłoby, gdyby punkty 
kontaktowe ds. spójności polityki na rzecz rozwoju były tworzone również w krajach 
rozwijających się. Poprawiłoby to wymianę między UE i krajami rozwijającymi się oraz 
mogłoby również pomóc rozwiązać problemy, które nie podlegają kompetencjom UE, tj. 
wykorzystanie na potrzeby włączenia społecznego opłat i podatków dotyczących zasobów, 
przekazów pieniężnych itp. 

Pomiar spójności polityki na rzecz rozwoju ma zasadnicze znaczenie dla oceny wpływu 
polityk UE poza jej granicami. Z uwagi na złożony charakter tej kwestii, dotychczas nie 
opracowano jednak wspólnej metodyki pomiaru kosztów braku spójności. Jednym z 
rozwiązań mogłoby być uzupełnienie koncepcji „skuteczności pomocy” koncepcją 
„skuteczności rozwoju”, gdyż bardziej nadaje się ona do pomiaru spójności polityki na rzecz 
rozwoju. „Skuteczność pomocy” bez „skuteczności rozwoju” jest jak taktyka bez strategii. 

Wykorzystanie oceny skutków przez Komisję Europejską (KE) nadal wymaga w pewnym 
zakresie usprawnienia. Obecnie Rada ds. Ocen Skutków KE koncentruje się na trzech 
obszarach, tj. na skutkach środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Należałoby jednak 
dodać do nich również skutki zewnętrzne polityk UE. To samo dotyczy podobnej instytucji, 
która tworzona jest przez PE. 

PE powinien podjąć dalsze działania w celu instytucjonalnego wzmocnienia spójności 
polityki na rzecz rozwoju w zakresie własnych kompetencji. Komisja Rozwoju mogłaby
zinstytucjonalizować regularną wymianę z punktami kontaktowymi ds. spójności polityki na 
rzecz rozwoju w państwach członkowskich. Stosowne mogłoby również być sformalizowanie 
zaangażowania innych komisji, których działania dotyczą spójności polityki na rzecz 
rozwoju, np. poprzez przypisanie punktów kontaktowych w ramach tych komisji. Inna 
możliwość zakładałaby wprowadzenie obowiązkowej sekcji poświęconej spójności polityki 
na rzecz rozwoju do sprawozdań Komisji Rozwoju dotyczących inicjatyw KE. 

Finansowanie rozwoju

Z uwagi na spójność polityki na rzecz rozwoju użyteczne mogłyby okazać się następujące 
działania: zmniejszenie liczby pozycji w budżecie i wprowadzenie zasad wykonania budżetu 
wspólnych dla instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju (EFR); uproszczenie procedur wydawania zezwoleń, zwłaszcza w 
przypadku działalności na małą skalę lub rocznych planów działania, jeśli wieloletnie plany 
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działania zostały już zatwierdzone; a także większe  zaangażowanie delegatur w 
opracowywanie programów regionalnych i tematycznych w celu zwiększenia 
przewidywalności napływu środków pomocowych. 

W swoim komunikacie z czerwca 2011 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych KE 
zaproponowała rozszerzenie zakresu uprawnień kontrolnych PE, które uwzględniłyby 
kontrolę nad EFR. Obecnie wydaje się, że KE wycofała się z tej propozycji, gdyż nie została 
ona zawarta we wniosku ustawodawczym dotyczącym nowego kształtu EFR.

Handel

Sporządzanie przez KE dwóch odrębnych sprawozdań – jednego w sprawie handlu w ujęciu 
ogólnym i jednego w sprawie handlu i rozwoju – było straconą okazją w kontekście spójności 
polityki na rzecz rozwoju.

Nowy ogólny system preferencji (GSP), w formie przedstawionej przez KE, nie obejmuje już 
krajów o wysokim dochodzie ani krajów o średnio wysokich dochodach. W związku z tym 
większość państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz niektóre z państw Afryki nie 
zostałyby uwzględnione. Tymczasem takie państwa, jak Indie, Chiny, Indonezja i Tajlandia, 
których gospodarki prężnie się rozwijają, nadal kwalifikowałyby się do objęcia GSP, nawet 
jeśli tymczasowo. Dlatego niesprawiedliwe wydaje się przyjęcie produktu krajowego brutto 
na 1 mieszkańca za jedyne kryterium kwalifikujące do objęcia GSP. Należy również 
rozwiązać problemy pojawiające się w kontekście unijnych umów o partnerstwie i wolnym 
handlu, np. usunięcie 18 państw z rozporządzenia o dostępie do rynku. 

UE powinna dążyć do nadania na szczeblu międzynarodowym nowego impulsu 
rozwiązaniom dotyczącym zamówień publicznych uwzględniających zrównoważony rozwój, 
aby doprowadzić do uwolnienia środków pomocowych w formie dotacji i pożyczek na rozwój 
i jednocześnie wzmocnić wewnętrzne systemy zamówień publicznych w krajach partnerskich 
lub przyznać pierwszeństwo zamówieniom lokalnym i regionalnym. 

WPR, bezpieczeństwo żywnościowe i polityka rybołówstwa

W kontekście polityki rozwojowej można by zaproponować całkowicie inny kształt wspólnej 
polityki rolnej (WPR) od tego, który prezentuje KE we wnioskach dotyczących reformy 
WPR. Trzeba jednak przyznać, że poprzednie reformy WPR pozwoliły wyeliminować szereg 
niespójności i tendencja ta została utrzymana w obecnych wnioskach KE. Wsparcie dla 
gospodarstw rolnych przestało w dużej mierze być związane z poziomem produkcji, a rola 
mechanizmów interwencji rynkowej i refundacji wywozowych została istotnie zmniejszona.

Nadal jednak pozostają wyzwania, którym nie sprostała obecna reforma WPR, np. kwestia 
wzmocnienia łańcuchów dostaw na linii UE–AKP i pomiędzy samymi państwami AKP. 
Należy zachęcać kraje rozwijające się do korzystania z nowoczesnych instrumentów 
zarządzania rynkiem, takich jak zapewnianie przejrzystości, budowanie potencjału, wymiana 
informacji na temat norm, przepisów technicznych lub wsparcia w odniesieniu do 
negocjowania umów.

Aby zwiększyć spójność polityki na rzecz rozwoju należy negocjować porozumienia w 
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sprawie połowów w oparciu o priorytety państwa będącego stroną porozumienia, które 
powinny zakładać odpowiedni rozwój krajowego sektora rybołówstwa i całego kraju. Skutki 
unijnej polityki powinny być dokładnie monitorowane przez PE.

Zmiana klimatu

Zmiana klimatu nie jest wyzwaniem jedynie dla spójności polityki na rzecz rozwoju, lecz 
jednym z przekrojowych zagadnień, które wymaga włączenia do wszystkich innych obszarów 
polityki, aby uzyskać poprawę również w zakresie spójności polityki na rzecz rozwoju. 

Należy zwrócić uwagę na maksymalne zwiększanie synergii pomiędzy unijną polityką w 
dziedzinie zmiany klimatu i unijnymi celami w zakresie rozwoju, zwłaszcza pod względem 
stosowanych narzędzi i instrumentów, nieoczekiwanych negatywnych skutków ubocznych 
niektórych polityk oraz dodatkowych korzyści dla krajów rozwijających się, które wynikają z 
rozwoju i/lub dostosowania do zmiany klimatu. Kolejną szansę w tym zakresie oferuje 
konferencja Rio+20, której tematyka koncentrować się będzie na budowie (a) gospodarki 
ekologicznej w kontekście zrównoważonego rozwoju i eliminacji ubóstwa oraz (b) 
instytucjonalnych ram zrównoważonego rozwoju.

Ponadto zmiana klimatu i jej negatywne skutki powinny zostać uznane za kwestię mającą 
znaczenie dla rozwoju we wszystkich obszarach (społecznym, kulturalnym, gospodarczym i 
politycznym) i implikacje również w aspekcie płci. Inwestowanie w edukację na temat 
zrównoważonego rozwoju, w tym na temat przeciwdziałania zmianie klimatu, jest obszarem, 
w którym pomoc rozwojowa pozwala osiągnąć jednocześnie wiele celów, zwłaszcza jeśli 
grupą docelową są kobiety. 

KE nie przedstawiła jeszcze wniosku w sprawie modelu oceny skutków pośredniej zmiany 
użytkowania gruntów. Bez takiego modelu trudno jest odpowiednio ocenić skutki polityk UE 
w tym obszarze.

Cel spójności polityki na rzecz rozwoju powinien także zostać uwzględniony w przyszłym 
sprawozdaniu dotyczącym wdrażania nowej polityki w zakresie społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw. 

Migracja

Wydany w 2011 r. komunikat KE zatytułowany „Globalne podejście do kwestii migracji i 
mobilności” powinien zostać przyjęty, jeśli będzie uwzględniał spójność polityki na rzecz 
rozwoju. Już w sprawozdaniu z 2009 r. dotyczącym spójności polityki na rzecz rozwoju KE 
podkreślała, że uzależnienie pomocy od spełnienia określonych warunków nie jest 
skutecznym sposobem rozwiązania problemu oraz że najlepszym postępowaniem jest 
przyjęcie podejścia globalnego.

Większą uwagę należy zwracać na pełne uczestnictwo migrantów w społeczeństwach 
przyjmujących oraz na wspieranie ich integracji w wymiarze lokalnym, w tym na rynkach 
pracy. Konieczne jest również angażowanie diaspor jako pośredników działających na rzecz 
rozwoju poprzez ułatwianie dokonywania przekazów pieniężnych, zapobieganie drenażowi 
mózgów i marnotrawstwu mózgów oraz przygotowywanie wniosków dotyczących migracji 
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zarobkowej, uwzględniających potrzeby państw pochodzenia, państw docelowych i 
migrantów. Wydaje się również, że obywatele UE nie dysponują informacjami dotyczącymi 
migracji lub mają błędne informacje. Temat ten często jest przedmiotem rozgrywek 
przedwyborczych. 

Inne kwestie, które powinny znaleźć się w przygotowywanym sprawozdaniu w sprawie 
spójności polityki na rzecz rozwoju, to prawa własności, ochrona zdrowia, sytuacja kobiet, 
edukacja i wsparcie budżetowe.

Podsumowanie

Wiele niespójności zostało już dobrze przeanalizowanych. Głównym problemem jest brak 
woli politycznej, gdy interesy kraju rozwijającego się i rozwiniętego wydają się sprzeczne. 
Takie rzekomo sprzeczne interesy można jednak pogodzić, jeśli przyjęta zostanie 
perspektywa długoterminowa. 

Właśnie takie „przesunięcia tektoniczne” na arenie międzynarodowej mogłyby okazać się 
pomocne i wzmocnić spójność polityki na rzecz rozwoju. Po pierwsze, zmuszają one 
polityków do podejmowania dalekowzrocznych decyzji. Jeśli ich nie podejmą, będą mogli 
zabezpieczyć jedynie niektóre krótkofalowe interesy mniejszej wagi. W perspektywie 
długoterminowej UE poniesie jednak zdecydowane straty, gdyż rozwój globalny leży w 
naszym interesie. I to nie tylko dlatego, że chcemy w przyszłości mieć dobre relacje z krajami 
rozwijającymi się, lecz głównie dlatego, że potrzebujemy ich wschodzących rynków i ich 
zasobów. 

Po drugie, ze spójnością polityki na rzecz rozwoju wiąże się jeszcze inny problem. Często 
sama znajomość tematu nie wystarczy, aby zmienić politykę. Klub Rzymski opublikował 
swoje sprawozdanie prawie 40 lat temu. Nadal jednak stoimy przed tymi samymi 
wyzwaniami, ponieważ ludzie przyzwyczajają się do starych nawyków i udogodnień. Ten 
sam problem dotyczy spójności polityki na rzecz rozwoju! Dlatego właśnie w tym przypadku 
mogą pomóc „przesunięcia tektoniczne”. Gdy dotychczasowe pewniki usuną się w cień, 
można będzie w jednej chwili dokonać nowych spostrzeżeń i uzyskać świeże spojrzenie na 
okoliczności. 

Spójność polityki na rzecz rozwoju i tak w końcu zwycięży, ponieważ przemawiają za nią po 
prostu lepsze i bardziej wyważone argumenty. Zatem w przyszłości przetrwają tylko te 
polityki, które będą zbieżne z koncepcją spójności polityki na rzecz rozwoju!

Jest trochę prawdy w stwierdzeniu, że spójność polityki na rzecz rozwoju zabrnęła w ślepą 
uliczkę, a związany z nią entuzjazm osłabł. W perspektywie długookresowej UE będzie 
musiała się zastanowić nad sposobami przeniesienia spójności polityki na rzecz rozwoju na 
wyższy poziom. Jedną z możliwości mogłoby być przekształcenie służby działań 
zewnętrznych w służbę spójności zewnętrznej, której zasadniczymi celami byłyby rozwój 
globalny i bezpieczeństwo na świecie. To samo dotyczyłoby Komisji Spraw Zagranicznych. 
Takie rozwiązanie mogłoby zapewnić to, by spójność polityki na rzecz rozwoju była 
tratowana poważnie i rzeczywiście uwzględniania na każdym etapie procesu decyzyjnego. 
Ten ogromny krok wymaga oczywiście przeprowadzenia wielu badań i intensywnych 
dyskusji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, ale mógłby zapewnić wymaganą 
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skuteczność w zakresie spójności polityki na rzecz rozwoju.


