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Úvod

Súdržnosť politík v záujme rozvoja je mimoriadne dôležitá pre rozvojový svet a rovnako pre 
Európu. Prvý dôvod je obsiahnutý v myšlienke: Zatiaľ čo politika rozvoja vo všeobecnosti by 
sa mala stať sama v zmysle svojej definície nepotrebnou, súdržnosť politík v záujme rozvoja 
zostane výzvou tak dlho, pokiaľ budú mať európske politiky externý vplyv!

Ale pre súdržnosť politík v záujme rozvoja existujú aj politické dôvody. Po prvé, Európska 
únia (EÚ) by mohla vytvoriť skutočné partnerstvá s rozvojovými krajinami (po ktorých 
prírodných zdrojoch prahneme, nie naopak). Po druhé, súdržnosť politík v záujme rozvoja by 
oslobodila rozvojovú politiku od jej úlohy „opravovne”. A po tretie, rozvojové krajiny a EÚ 
budú ťažiť z rozvojovej súdržnosti, pretože vlády a spoločnosti rozvojových krajín tak 
dostanú príležitosť sami sa podieľať na úspechoch a byť za ne zodpovedné.

V uplynulých dvoch rokoch sa vykonalo veľa na to, aby sa zosúladili príslušné politiky EÚ so 
základnými líniami súdržnosti politík v záujme rozvoja. Európsky parlament (EP) zriadil 
funkciu stáleho spravodajcu pre súdržnosť politík v záujme rozvoja. Začleňovanie politík je 
však vo svojej podstate náročné a zostáva ešte vyriešiť mnoho problémov.

Inštitucionálny rámec pre uplatňovanie súdržnosti politík v záujme rozvoja 

Európsky konsenzus o rozvoji a článok 208 ZFEÚ by sa mali stať doktrinálnym rámcom pre 
súdržnosť politík v záujme rozvoja. Program zmien zvrátil koncepciu súdržnosti politík v 
záujme rozvoja. Je to zjavné z dvoch dôvodov: po prvé, v dokumente nie je ani zmienka o 
troch politikách EÚ, ktoré majú najväčší vplyv na rozvojové krajiny (teda na obchodnú 
politiku, poľnohospodársku politiku a politiku v oblasti rybného hospodárstva Únie, z ktorých 
dve sú v súčasnosti predmetom dôkladnej revízie). Po druhé, program zmien, ktorý 
jednostranne prijala Komisia a Rada, je v návrhu nového nástroja rozvojovej spolupráce 
predstavovaný ako ekvivalent európskeho konsenzu, pokiaľ ide o doktrinálny rámec, ktorým 
sa bude riadiť nový nástroj rozvojovej spolupráce, a teda rozvojová politika EÚ v rokoch 
2014 – 2020. 

Akýkoľvek pokus o revíziu základných smerov a zásad rozvojovej politiky Únie by sa týkal 
inštitúcií, ktoré umožnili ich vytvorenie.

Vysoká predstaviteľka by mala vziať na vedomie svoju úlohu pri skutočnej realizácii 
súdržnosti politík v záujme rozvoja prostredníctvom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
(ESVČ), najmä jej delegácií. Mala by vykonať prehlásenie, v ktorom by súdržnosť politík v 
záujme rozvoja označila za jasnú prioritu ESVČ a mala by v jej delegáciách zriadiť kontaktné 
miesta pre súdržnosť politík v záujme rozvoja, ktoré by mohli úzko spolupracovať s MVO, 
organizáciami občianskej spoločnosti a s inými miestnymi zúčastnenými stranami. Na 
všetkých úrovniach inštitúcií vrátane ESVČ sa musia vykonávať odborné posudky o 
rozvojovej politike a jej vykonávaní. Mohli by sa tiež zaviesť prísne zásady pre delegácie 
týkajúce sa poradenstva pre európskych investorov, ktoré by boli v súlade so súdržnosťou 
politík v záujme rozvoja.

Zaviedlo sa „aktérstvo EÚ“, aby sa zvýšila viditeľnosť činností EÚ. Táto skutočnosť ešte 
zvyšuje dôležitosť súdržnosti politík v záujme rozvoja, keďže každý negatívny vplyv bude 
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viac spájaný s EÚ. „Aktérstvo EÚ“ by však nemalo byť v rozpore s ostatnými cieľmi 
rozvojovej politiky stanovenými EÚ, napríklad vlastnou zodpovednosťou. 

Bude takisto potrebné zvýšiť povedomie o súdržnosti politík v záujme rozvoja v rámci 
samotných rozvojových krajín. Vo všeobecnosti by bolo užitočné, aby sa aj v rozvojových 
krajinách zriadili kontaktné miesta pre súdržnosť politík v záujme rozvoja. Zlepšilo by to 
výmenu medzi EÚ a rozvojovými krajinami a tiež by to mohlo pomôcť riešiť problémy, ktoré 
nepatria do právomoci EÚ, napr. sociálne inkluzívne využívanie príjmov a daní z prírodných 
zdrojov, remitencií atď. 

Posudzovanie súdržnosti politík v záujme rozvoja je zásadné pre hodnotenie vplyvu politík 
EÚ mimo jej hraníc. Vzhľadom na komplexný charakter tejto otázky však doteraz neexistuje 
žiadna spoločná metodika na zisťovanie ceny za nesúdržnosť. Jedným z riešení by mohlo byť 
doplnenie koncepcie „účinnosti pomoci” koncepciou „účinnosti rozvoja”, keďže to je 
vhodnejšie na posudzovanie súdržnosti politík v záujme rozvoja. Účinnosť pomoci bez 
účinnosti rozvoja je ako taktika bez stratégie. 

Pokiaľ ide o hodnotenie vplyvu Európskej komisie (EK), stále zostáva priestor na zlepšenie. 
Výbor Komisie pre posudzovanie vplyvu sa v súčasnosti zameriava na tri oblasti: 
environmentálne, sociálne a hospodárske vplyvy. Tento výber by mal obsahovať aj vonkajšie 
vplyvy politík EÚ. To isté platí pre podobnú inštitúciu, ktorú zriaďuje EP. 

EP by mal prijať ďalšie opatrenia na inštitucionálne posilnenie súdržnosti politík v záujme 
rozvoja v rámci vlastných právomocí. Výbor pre rozvoj by mal inštitucionalizovať pravidelnú 
výmenu s kontaktnými miestami zriadenými v rámci súdržnosti politík v záujme rozvoja v 
členských štátoch. Mohlo by tiež byť vhodné sformalizovať zapojenie ďalších výborov 
príslušných pre súdržnosť politík v záujme rozvoja, napr. ustanovením kontaktných miest v 
rámci týchto výborov. Ďalšou možnosťou by mohlo byť vytvorenie povinnej sekcie pre 
súdržnosti politík v záujme rozvoja v správach výboru DEVE, v ktorých reaguje na iniciatívy 
EK. 

Financovanie rozvoja

Z pohľadu súdržnosti politík v záujme rozvoja by mohlo byť užitočné nasledujúce: 
obmedzenie počtu rozpočtových riadkov a zavedenie spoločných pravidiel pre vykonávanie 
nástroja rozvojovej spolupráce a Európskeho rozvojového fondu (ERF), zefektívnenie 
schvaľovacích postupov, najmä pokiaľ ide o činnosti malého rozsahu alebo ročné akčné 
plány, ak už boli schválené viacročné plány, a väčšie zapojenie delegácií do navrhovania 
regionálnych a tematických programov, aby bolo možné viac predvídať toky pomoci. 

EK vo svojom oznámení z júna 2011 o viacročnom finančnom rámci navrhla rozšíriť 
kontrolné právomoci EP týkajúce sa ERF. Zdá sa, že EK od svojho návrhu upustila, keďže sa 
neobjavuje v legislatívnom návrhu nového ERF.

Obchod

Príprava dvoch samostatných správ EK o obchode všeobecne a o obchode a rozvoji bola z 
pohľadu súdržnosti politík v záujme rozvoja premrhanou príležitosťou.
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Nový všeobecný systém preferencií (VSP), ako ho navrhla EK, sa už nevzťahuje na krajiny s 
vysokými príjmami, ani na krajiny s vyššími strenými príjmami. Tým by sa vylučovala 
väčšina krajín Latinskej Ameriky, väčšina karibských ostrovov a niektoré africké krajiny. 
Zároveň budú také hospodársky silné krajiny ako India, Čína, Indonézia a Thajsko aj naďalej 
– aj keď len dočasne – spĺňať podmienky systému GSP. Preto sa zdá byť nespravodlivé 
používať hrubý domáci produkt na obyvateľa ako jediné kritérium oprávnenosti na využívanie 
VSP. Bude treba vyriešiť aj problémy v súvislosti s európskym partnerstvom a dohodami o 
voľnom obchode, napr. pokiaľ ide o vyradenie 18 krajín z nariadenia o prístupe na trh. 

EÚ by sa mala pokúsiť o vytvorenie nového potenciálu udržateľného verejného obstarávania 
na medzinárodnej úrovni s cieľom dosiahnuť uvoľnenie grantov a rozvojových úverov, a 
súčasne o posilnenie vnútroštátnych systémov obstarávania partnerských krajín či 
uprednostňovanie miestneho alebo regionálneho obstarávania.  

SPP, potravinová bezpečnosť a politika v oblasti rybného hospodárstva

Z pohľadu rozvojovej politiky by bolo možné navrhnúť úplne inú spoločnú 
poľnohospodársku politiku (SPP), ako je tá, ktorú uvádza EK vo svojich reformných 
návrhoch. V minulých reformách SPP sa však vyriešilo množstvo nezrovnalostí, čo je trend, v 
ktorom Komisia vo svojich súčasných návrhoch pokračuje. Podpora poľnohospodárskych 
podnikov sa v značnej miere oddelila a rozsah úloh mechanizmov trhovej intervencie a 
vývozných náhrad sa výrazne zúžil.

Niektoré pretrvávajúce problémy by sa však nedali riešiť v rámci prebiehajúcej reformy SPP, 
napríklad otázka posilnenia dodávateľských reťazcov medzi EÚ a krajinami AKT a 
dodávateľských reťazcov v rámci samotných krajín AKT. V rozvojových krajinách by sa 
malo podporovať využívanie moderných nástrojov riadenia trhu, ako sú transparentnosť, 
budovanie kapacít, výmena informácií týkajúcich sa noriem, technickej regulácie alebo 
podpory pri zmluvných rokovaniach.

Aby sa zlepšila súdržnosť politík v záujme rozvoja, rokovania o dohodách o rybolove sa 
musia zakladať na prioritách signatárskej krajiny v oblasti trvalo udržateľného rozvoja jej 
odvetvia rybolovu a krajiny ako takej. Vplyvy politiky by mal EP dôkladne sledovať.

Zmena klímy

Zmena klímy nie je ani tak osobitným problémom súdržnosti politík v záujme rozvoja, ako 
jedným z prvkov zasahujúcich do viacerých oblastí, ktorý treba zohľadňovať vo všetkých 
ostatných oblastiach politík s cieľom zdokonaliť súdržnosť politík v záujme rozvoja. 

Pozornosť treba venovať maximalizácii súčinnosti medzi politikami EÚ v oblasti zmeny 
klímy a rozvojovými cieľmi EÚ, najmä pokiaľ ide o používané prostriedky a nástroje, 
neočakávané vedľajšie účinky niektorých politík a paralelný vývoj a/alebo prínosy, ktoré má 
pre rozvojové krajiny adaptácia na zmenu klímy. Ďalšou príležitosťou na vykonanie týchto
krokov bude konferencia Rio+20, na ktorej sa budú prerokúvať tieto témy: a) zelené 
hospodárstvo v kontexte trvalo udržateľného rozvoja a odstránenia chudoby a b) 
inštitucionálny rámec pre trvalo udržateľný rozvoj.
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Zmenu klímy a jej negatívne vplyvy však treba vnímať ako rozvojovú tému, ktorá má rodové 
dôsledky na všetky oblasti (sociálnu, kultúrnu, hospodársku i politickú). Investície do 
vzdelávania zameraného na trvalo udržateľný rozvoj, vrátane boja proti zmene klímy, je 
oblasťou, kde môže rozvojová pomoc plniť naraz viacero cieľov, najmä pokiaľ sa zameriava 
na ženy. 

EK doteraz nepredložila návrh modelu na počítanie nepriamych zmien vo využívaní pôdy. 
Bez tohto modelu je ťažké primerane zhodnotiť vplyvy politík EÚ v tejto oblasti.

Cieľ súdržnosti politík v záujme rozvoja by sa mal tiež zohľadniť v pripravovanej správe o 
vykonávaní novej politiky v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov. 

Migrácia

Ak je oznámenie s názvom Globálny prístup k migrácii a mobilite z roku 2011 vypracované v 
súlade s súdržnosťou politík v záujme rozvoja, malo by byť schválené. Už v správe EK z roku 
2009 o súdržnosti politík v záujme rozvoja sa zdôraznilo, že zavedenie podmienenosti pomoci 
nie je účinným spôsobom, ako vyriešiť problém, a že najlepším spôsobom je globálny prístup 

Väčšia pozornosť by sa mala venovať plnenej účasti migrantov do prijímajúcich spoločností a 
podpore ich integrácie na miestnej úrovni vrátane integrácie na trhoch práce. Je tiež potrebné 
zapojiť diaspóry ako aktérov rozvoja v oblastiach uľahčenia remitencií, boja proti úniku 
mozgov a plytvania mozgami a vytvárania návrhov týkajúcich sa práce migrantov, pričom sa 
zohľadnia tak potreby krajín pôvodu, ako aj krajín určenia a potreby migrantov. Zdá sa tiež, 
že občania EÚ nemajú o migrácii dostatok informácií, alebo sú ich informácie nepresné. Táto 
téma je často predmetom volebných politík. 

Ďalšie otázky, ktorými by sa pripravovaná správa o súdržnosti politík v prospech rozvoja 
mala zaoberať, sú vlastnícke práva, zdravie, ženy, vzdelávanie a rozpočtová podpora.

Záver

Mnoho nezrovnalostí sa pozorne sleduje. Hlavným problémom je nedostatok politickej vôle v 
prípadoch, keď sú záujmy rozvojových a rozvinutých zemí v zdanlivom rozpore. S takýmto 
zjavným konfliktom záujmov sa však dá vyrovnať, ak sa zaujme dlhodobý prístup. 

Práve tu by mohli štrukturálne zmeny v medzinárodnej politike pomôcť súdržnosti politík v 
prospech rozvoja a podporiť ju. Po prvé, nútia politikov prijímať takéto prezieravé 
rozhodnutia. Ak nie, potom by mohli chrániť len menej významné krátkodobé záujmy. EÚ by 
však z dlhodobého hľadiska rozhodne stratila, keďže globálny rozvoj je v našom vlastnom 
záujme. Nielen preto, že chceme mať v budúcnosti dobré vzťahy s rozvojovými krajinami, 
najmä však preto, že potrebujeme ich rozvíjajúce sa trhy a ich zdroje. 

Po druhé, súdržnosť politík v prospech rozvoja čelí aj ďalšiemu problému: obyčajné 
povedomie k zmene politiky často nestačí. Rímsky klub zverejnil svoju správu takmer pred 40 
rokmi. My však stále čelíme rovnakým výzvam, pretože ľudia majú tendenciu lipnúť na 
starých zvykoch a výsadách. Súdržnosť politík v prospech rozvoja čelí rovnakému problému! 
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A práve tu môžu pomôcť štrukturálne zmeny. Staré istoty sa rozpadávajú a zrazu je tu priestor 
pre nový pohľad a nové spôsoby, ako nazerať na veci. 

Súdržnosť politík v prospech rozvoja sa nakoniec presadí jednoducho preto, že jej argumenty 
sú lepšie a udržateľnejšie. Len politiky, ktoré sú v súlade so súdržnosťou politík v prospech 
rozvoja, sú použiteľné v budúcnosti!

Tvrdenie, že súdržnosť politík v prospech rozvoja dospela do slepej uličky a nadšenie sa 
vytratilo, je do istej miery pravdivé. Z dlhodobého hľadiska bude musieť EÚ premýšľať o 
spôsoboch, ako pozdvihnúť súdržnosť politík v prospech rozvoja do vyššej úrovne. Jednou z 
možností by mohlo byť prebudovanie služby pre vonkajšiu činnosť do služby pre vonkajšiu 
súdržnosť, ktorej hlavným cieľom by bol globálny rozvoj a bezpečnosť. To isté by platilo pre 
Výbor pre zahraničné Výbor pre zahraničné veci. Mohol by to byť spôsob, ako zaručiť, aby sa 
súdržnosť politík v prospech rozvoja brala na všetkých úrovniach rozhodovacieho procesu 
vážne. Takýto veľký krok by samozrejme vyžadoval rozsiahly výskum a intenzívne rokovania 
so všetkými zúčastnenými stranami, mohol by však zabezpečiť, aby sa súdržnosti politík v 
prospech rozvoja venovala potrebná pozornosť.


