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od plenek k dospělosti?
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Politika rozvojové spolupráce je významným politickým i ekonomickým nástrojem
Evropské unie. Přesto je v současné veřejné debatě toto téma opomíjeno. V letech 2000
a 2015 přijalo mezinárodní společenství rozvojové cíle (takzvané Rozvojové cíle tisíciletí
a Cíle udržitelného rozvoje), a stanovilo tak vymýcení extrémní chudoby a zajištění
inkluzivní a udržitelné prosperity jako priority. V tomto kontextu je politika rozvojové
spolupráce Evropské unie jedním z nejdůležitějších nástrojů k dosažení vytyčených cílů.
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Shrnutí

od vzniku této evropské politiky. Na základě charakteru
klíčových dokumentů, které rámují rozvojovou spolupráci,

Předmětem této práce má je ukázat, že charakter
rozvojové

spolupráce

z ekonomického

se

nástroje

významně

stala

politika

proměnil
cílící

–

"hlavně

můžeme identifikovat tři hlavní stádia vývoje. První,
„posesivní stádium“ následované „filantropickými pokusy“
a naposledy „novou éru rozvoje“.

na redukci a v dlouhodobém výhledu na vymýcení chudoby
ve

světě

prostřednictvím

podpory

[…]

udržitelného

ekonomického, sociálního a environmentálního rozvoje." 1
Vzhledem k velikosti kolektivní Oficiální rozvojové pomoci
(ODA) EU, která je ve světě největší, (dvakrát větší než
v USA2), se v řádnou rozvojovou pomoc EU a její přispění
ke globálnímu, inkluzivnímu a udržitelnému rozvoji kladou

Rozvojová spolupráce v minulosti:
na pomezí pomoci a postkolonialismu?

vysoké naděje. Hlavní výzvou pro EU bude zvýšit objem

„Posesivní stádium“, trvající od založení Evropského

finančních prostředků vyčleněných na politiku rozvojové

hospodářského společenství v roce 1957 prakticky až

spolupráce. Především by se však EU měla snažit o dosažení

do počátku 90. let, je nejdelší etapou. Na počátku tohoto

jednotného postoje a vnitřní shody v tom, že investice

období se Evropské společenství zavázalo přispívat k rozvoji

do rozvojové spolupráce je investicí do globální udržitelné

méně rozvinutých zemí. Nejviditelnějším výdobytkem bylo

budoucnosti.

nicméně ekonomické uspořádání, které bylo prospěšné
především

pro

evropské

země.

Dokumenty rámující

dobovou evropskou rozvojovou spolupráci, Římská smlouva
(1957) a následná úmluva z Yaoundé (1964), dokazují
arbitrární charakter rozvojové spolupráce té doby: politiky

Úvod

byly

koncipovány

Evropany

a

až následně

sděleny

přijímajícím zemím, z pravidla bez předchozího dialogu (Hill,
Evropská unie je bilaterálním dárcem, který poskytuje

Smith, 2011). Povaha politických a ekonomických vztahů

státům finanční prostředky přímo prostřednictvím Evropské

mezi příjemcem a dárcem byla tedy evidentně nerovná.

komise. Klíčové nicméně je, že EU je také dárcem

Evropské hospodářské společenství bylo tím nadřazeným,

multilaterálním.

rozvojové

jehož pravidla hry musela být akceptována. Rozvojová

spolupráce je totiž řízena členskými státy, které si v politice

spolupráce tak mohla být do jisté míry chápána jako nástroj

rozvojové spolupráce zachovávají suverenitu. Z tohoto

moci, který dárcům umožnil ekonomickou dominanci

pohledu spočívá přidaná hodnota EU v této oblasti

bývalých kolonií. Typickým příkladem je Francie, která

především v koordinaci politik a ladění priorit s evropskými

prosazovala obchodní privilegia a udržování strategické

hodnotami definovanými v Maastrichtské a Lisabonské

přítomnosti v bývalých koloniích (Grilli, 1993). Skutečnost,

smlouvě. Těmito hodnotami jsou například demokracie,

že se Francie podílela na přibližně 80 % afrického dovozu

dodržování lidských práv či právního státu. Cílem rozvojové

a vývozu (Hugon, 1982) v 60. letech jen dokazuje

spolupráce EU je tyto hodnoty prosazovat a zároveň

evropskou dominanci nad příjemci rozvojové pomoci.

Většinová část

financování

přispívat k rozvoji přijímajících zemí. Motivace rozvojové
spolupráce se, stejně jako její povaha, proměňují již

Development cooperation. EUR-Lex: Access to European Union
Law. [online]. [cit. 2016-05-02]. Dostupné z:
1

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/development_aid.html
2
EU Official Development Assistance reaches highest-ever share of
Gross National Income. European Commission: Press Release
Database. [online]. 13.4.2016 [cit. 2016-08-05]. Dostupné z:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1362_en.htm,
Development aid rises again in 2015, spending on refugees
doubles. OECD: Better Policies for Better Lives. [online]. [cit. 201608-05]. Dostupné z: http://www.oecd.org/dac/development-aidrises-again-in-2015-spending-on-refugees-doubles.htm
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„Loméská smlouva byla spíše symbolem
na papíru, než opravdovým katalyzátorem
změn v praxi politiky rozvojové spolupráce.
Úmluvu lze chápat jako snahu oprostit se
od koloniální minulosti a jako metaforický krok
k vzájemně výhodným vztahům, který zahájil
etapu inovací v politice rozvojové spolupráce.“

Demokracie a lidská práva na agendě
Období od počátku 90. let do roku 2015 může být
nahlíženo jako fáze „filantropických pokusů“. Důležitým
mezníkem tohoto období byla bezesporu Maastrichtská
smlouva, která z hospodářského společenství vytvořila
Evropskou unii. Tato smlouva vymezila respekt lidských
práv a demokracie jako základní hodnoty definující politiky
EU, rozvojovou spolupráci nevyjímaje3. Vymýcení chudoby
se

vzhledem

k

závazku

EU

sjednotit

své

politiky

O několik let později se Německo a Velká Británie

s Rozvojovými cíli tisíciletí (MDGs) z roku 2000, tedy

pokusily o přeformulování politiky rozvojové spolupráce

s globální dohodou cílenou na redukci chudoby, také stalo

Společenství. Německo se po zkušenosti z druhé světové

součástí politiky rozvojové spolupráce.

války snažilo distancovat od jakékoli politiky dominance a
podporovalo reformu, která by vedla k politice pružněji
reagující na potřeby příjemců. Nově příchozí Velká Británie
se pak pokoušela o včlenění svých zvláštních obchodních
preferencí do právního rámce Společenství, což vyústilo
v Úmluvu z Lomé z roku 1975. Ta byla opět koncipována
zejména Evropským společenstvím (Shaw, 1979). Úmluvu
lze nicméně vnímat jako evropskou snahu přeformulovat
své

vztahy

s

bývalými

koloniemi

a

snahu

získat

důvěryhodnost. Úmluva, vedle ekonomických aspektů,
zdůrazňuje

také

význam

budování

Dohoda z Cotonou z roku 2000 definující rozvojovou
spolupráci EU na následujících dvacet let pak implikovala
další změnu v charakteru rozvojové spolupráce. Stala se
kýženým rozchodem s koloniální minulostí, poněvadž kladla
důraz na rovné postavení dárců a příjemců, na podporu
míru, demokracie a dodržování lidských práv a na budování
právního státu (Flint, 2009). Dohoda také přinesla změnu
v alokaci prostředků, protože umožnila jejich flexibilnější
rozdělování v závislosti na potřebách příjemců.

infrastruktury

a udržitelného zemědělství v přijímajících zemích. Snaha
změnit

zkostnatělý

systém

poskytování

rozvojové

spolupráce však nevedla k výrazným změnám z důvodu
nedostatku finančních prostředků a přílišného zaměření
na makroekonomické změny (Holland, 2002). I přesto,
že Loméská smlouva byla do vzniku smlouvy Maastrichtské
několikrát revidována a změněna, úspěchy v období od roku
1957 až do období počátku 90. let byly převážně
o privilegovaných obchodních vztazích s trhy bývalých
kolonií, přístupu k surovinám a prostoru pro investice (Hill,
Smith, 2011). Z tohoto pohledu bylo Lomé spíše symbolem

„Dopad Evropského konsensu o rozvoji
nebyl nicméně tak významný – zejména
v důsledku světové hospodářské krize EU
příjemcům neposkytla dostatečné prostředky
v dostatečné výši, potřebné k dosažení cílů
stanovených MDGs. To negativně ovlivnilo její
reputaci jakožto dárce v očích mezinárodního
společenství, především ale v očích zemí
přijímajících pomoc.“

na papíru, než opravdovým katalyzátorem změn v praxi
politiky rozvojové spolupráce. Úmluvu lze chápat jako snahu
oprostit se od koloniální minulosti a jako metaforický krok

Proces hledání koherentního a zároveň efektivního

k vzájemně výhodným vztahům, který zahájil etapu inovací

způsobu poskytování rozvojové spolupráce vyvrcholil v roce

v politice rozvojové spolupráce.

2005 přijetím Evropského konsensu o rozvoji (ECD),

3

2016-08-13].
Dostupné
z: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=URISERV%3Ar12533

The EU contribution towards the Millennium Development Goals
(MDGs). EUR-Lex: Access to European Union Law. [online]. [cit.
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ve kterém Evropská unie souhlasila s navýšením objemu
rozvojové pomoci. EU také potvrdila normativní charakter
rozvojové spolupráce výrokem, že hlavním cílem činnosti

Jak
EU
selhala
stanovených cílů

rozvojové spolupráce je “redukce chudoby, [která] úzce
souvisí s […] podporou dobrého vládnutí a dodržováním
lidských práv” 4 . ECD představoval úspěch, který ukázal
jednotu EU v otázkách rozvojové spolupráce a jejích priorit.
Jeho výsledný dopad nebyl nicméně tak významný –
zejména v důsledku světové hospodářské krize EU
příjemcům neposkytla dostatečné prostředky v dostatečné
výši,

potřebné k

dosažení

cílů

stanovených

MDGs.

To negativně ovlivnilo její reputaci jakožto dárce v očích
mezinárodního společenství, především ale v očích zemí
přijímajících pomoc5.
Lisabonská smlouva byla inovativní co se týče
konceptu udržitelného rozvoje - poprvé ho představila jako
jeden ze základních cílů evropské zahraniční politiky 6 .
Následně byl vytvořen strategický rámec pro koherenci
rozvojové politiky v post-krizovém kontextu a objem
prostředků určených na rozvojovou spolupráci byl navýšen.
Podle OECD se Komisi podařilo vytvořit jednotný přístup
umožňující zefektivnění rozvojové spolupráce a označila EU

a

nedosáhla

Po Maastrichtu se charakter evropské rozvojové
spolupráce významně proměnil – tato politika byla teď
motivována politickými hodnotami jako demokracie spíše
než ekonomickými zisky. To mohlo společně s idealistickými
závazky zlepšit image EU jako dárce. Přes úspěšný odklon
od koloniálního uvažování EU jako celek nedostála svým
závazkům týkajících se navýšení objemu rozvojové pomoci
(Official Development Assistance, ODA) do 2015. To bylo
„obrovskou ránou pro důvěryhodnost EU“

7

. Hlavním

důvodem, proč EU nebyla schopna zajistit dostatek
finančních prostředků, byla pravděpodobně skutečnost,
že rozvojová spolupráce nepředstavovala společnou prioritu
pro rozšířenou unii 28 různých ekonomik8. Globální chudoba
tedy zůstala velkým problémem, stejně jako rostoucí
nerovnosti. Pro veřejnou debatu jsou sice v současnosti
důležitější jiná témata, ale na světě je stále miliarda lidí
žijících v extrémní chudobě, bez přístupu k sociálním
službám. Rozvojová spolupráce Unie má stále velký
potenciál významně přispět ke snížení chudoby.

za “impozantního hráče na poli světového rozvoje” (OECD,
2012).

„EU nebyla schopna zajistit dostatek
finančních prostředků pravděpodobně proto,
že rozvojová spolupráce nepředstavovala
společnou prioritu pro rozšířenou unii 28
různých ekonomik.“

The European Consensus on Development. EUR-Lex: Access to
Union
Law. [online].
[cit.
2016-08-13].
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=URISERV%3Ar12544
5
The future of the \”European Consensus on Development\”. DIE
– Deutsches Institut für Entwicklungspolitik. [online]. [cit. 2016-0831].
Dostupné
z:
https://www.die-gdi.de/en/briefingpaper/article/the-future-of-the-european-consensus-ondevelopment, Millennium Goals leave the most deprived
behind. EurActiv. [online].
[cit.
2016-08-31].
Dostupné z: http://www.euractiv.com/section/developmentpolicy/news/millennium-goals-leave-the-most-deprived-behind
4

European

„Přijetím SDGs a Agendy 2030 se EU
zavázala ke sladění svých politik se
stanovenými cíli. To implikuje využívání
politiky rozvojové spolupráce jako nástroje
rozvoje globálního blahobytu a udržitelnosti.“

Explaining the Treaty of Lisbon. European Commission. [online].
[cit. 2016-08-14]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-09-531_en.htm?locale=en
7
EU STATES AID TO DEVELOPING COUNTRIES MISSES HISTORIC
PROMISE. European Year for Development. [online]. [cit. 2016-0814]. Dostupné z: https://europa.eu/eyd2015/en/concord/posts/eustates-aid-developing-countries-misses-historic-promise
8
EU leaders set vague ‘priorities’. EurActiv. [online]. [cit. 2016-0831].
Dostupné
z: https://www.euractiv.com/section/globaleurope/news/eu-leaders-set-vague-priorities-for-next-five-years
6
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2015: čas ukončit extrémní chudobu
Nová éra rozvojové spolupráce začala v září 2015, kdy
mezinárodní společenství – včetně všech členských států EU
– přijalo tzv. Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) a Agendu
2030, nové dokumenty definující rozvojovou politiku

„Rozvojová spolupráce není doposud
politicky příliš viditelná kvůli své technické
složitosti a množství naléhavějších témat,
která ji zastiňují. Klíčem je proto rozvojovou
spolupráci politizovat.“

na následujících 15 let. Tyto dokumenty nově kladou důraz
na dva klíčové aspekty rozvoje: udržitelnost a především
inkluzi. Přijetím SDGs a Agendy 2030 se EU zavázala
ke sladění svých politik (včetně rozvojové spolupráce) se
stanovenými cíli. To implikuje využívání politiky rozvojové
spolupráce jako nástroje rozvoje globálního blahobytu a
udržitelnosti. Přijetí těchto dokumentů je významným
momentem symbolizujícím proměnu charakteru politiky
rozvojové spolupráce EU, vzhledem k tomu, že tato poslední
byla v minulosti motivována především ekonomickými zisky.
Co teď z SDGs plyne pro evropskou politiku rozvojové
spolupráce?

Některé státy, často nově příchozí a méně rozvinuté
státy (včetně České republiky), stále do jisté míry jeví
neochotu investovat do politik vedoucích k udržitelnosti,
protože tyto poslední se nezdají být (dostatečně) výnosné.
Nezbytné je si však uvědomit, že určitá opatření, jako je
vyčlenění většího množství prostředků na rozvojovou
spolupráci s nejchudšími zeměmi světa, mohou přinést
pozitivní změny v dlouhodobém výhledu, např. zachování
globálního

životního

prostředí,

sociální

soudržnost

a udržitelnost. Nejdůležitější úlohou EU bude v tomto
kontextu přesvědčit všechny členské státy, že udržitelný
rozvoj je klíčový pro globální blahobyt, umožňující žít všem,
i budoucím generacím, plnohodnotný život v důstojných
podmínkách, a že je nezbytný pro zmírnění hrozeb evropské

Investice do rozvojové spolupráce,
investice do globálně udržitelné
budoucnosti
EU by v první řadě měla tlačit členské státy k mobilizaci
finančních prostředků na rozvojovou spolupráci a intenzivně
pracovat kolektivním dosažení objemu 0,7 % HND
alokovaných na rozvojovou pomoc vzhledem k tomu,
že tento cíl měl být naplněn do roku 2015. Objem pomoci
pro nejméně rozvinuté země musí být zvýšen ve jménu
inkluzivity.

bezpečnosti a omezení velkých migračních toků. Jelikož
Unie nemá výlučnou pravomoc v oblasti politiky rozvojové
spolupráce, bude muset využít své normativní síly jako
vydávání doporučení nebo propagace pozic v podobě
jednacích plánů. Rozvojová spolupráce není doposud
politicky příliš viditelná kvůli své technické složitosti
a množství naléhavějších témat, která ji zastiňují. Klíčem je
proto rozvojovou spolupráci politizovat. To bude výzvou
pro evropské tvůrce politiky, kteří musí o trvale udržitelném
rozvoji mluvit jako o součásti rozvojové spolupráce. Komise,
jakožto instituce reprezentující zájmy EU, by měla sjednotit
členské země a vést k zodpovědné práci na udržitelné

V této fázi se členské státy na národní úrovni

budoucnosti světa. “Soft power” EU, která spočívá

rozhodují, jakým způsobem přistoupit k SDGs a reflektovat

ve schopnosti přesvědčit, inspirovat a jít příkladem, je zde

tak

vitální.

Cíle

udržitelného

rozvoje

ve

svých

politikách.

Postoj k trvale udržitelnému rozvoji, nebo lépe řečeno
ochota implementovat politiky k němu vedoucí se napříč
Unií různí.

Nesporně

pozitivní

je

patrný

trend

rostoucího

povědomí o důležitosti udržitelnosti, trend rostoucího
altruismu a zmenšujícího se egoismu vlád, který se
projevuje změnami charakteru politik, které jsem ukázala.
Navíc dnes poprvé v historii víme, že “lidstvo má dostatečné
kapacity, znalosti, a zdroje potřebné k ukončení chudoby a

Říjen 2016
6

může změnit ekonomiku v šetrnou k životnímu prostředí”

Eva Křížková

(OECD, 2015). Nová éra rozvoje, éra globální prosperity,

Studentka magisterského oboru Evropská studia na Fakultě
sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získala bakalářský
titul v oboru Mezinárodní teritoriální studia. Má zkušenosti
z diplomatických delegací ČR při OECD a UNESCO, kde se
specializovala na témata související s udržitelným rozvojem.

možná začíná a EU musí hrát klíčovou roli v mobilizaci
politické vůle, která je na počátku změn.
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